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Redovisar inte brandskyddet

Kommunerna lever
inte som de lär
T

vå stora bränder har väckt stor uppmärksamhet under den senaste tiden.
Branden i Rinkeby tunnelbanestation
var en av de allvarligaste som hänt i Stockholms tunnelbanehistoria. En misstänkt
anlagd brand lade mer eller mindre hela
Centralhotellet i Gävle i ruiner. Samhällets
räddningsorgan i Stockholm och Gävle ställdes inför svåra uppgifter. Framförallt i Gävle
bidrog den effektiva insatsen till att inga
allvarliga personskador blev konsekvensen.
Det går inte att bedöma i hur hög grad de
båda händelserna direkt kan kopplas till det
systematiska brandskyddsarbete som enligt
lagen om skydd mot olyckor ska bedrivas av
enskilda, som privata eller juridiska personer. Men de väcker i alla fall frågan om hur
brandskyddet hanteras hos de drygt 50 000
ägare till byggnader och anläggningar, som
är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse
över sitt brandskydd.

mycket bristfällig i detta avseende.
Låt mig för att undvika missförstånd klargöra att en skriftlig rapport – hur omfattande
och prydlig den än är – verkligen inte är det
enda saliggörande beviset för att brandskyddet är ordnat på ett bra sätt. Det får inte gå dit
hän att brandskyddsarbetet handlar mer om
processen än om de verkliga åtgärderna. Fortfarande ska naturligtvis arbetet koncentreras
på resultatet. Ägare och verksamhetsutövare
kan sedan lång tid ha bedrivit ett systematiskt brandskyddsarbete, men haft svårt att
förse myndigheterna med den sammanställning som krävs enligt lag.

Den enskilde har ansvaret

Bristfällig efterlevnad av lagen
Vid årsskiftet hade bara drygt en tredjedel av
samtliga objekt lämnat sin rapport till kommunerna. Detta tyckte vi var en oacceptabel
situation. Lagen trädde i kraft 1 januari 2004,
den här bestämmelsen blev ”skarp” först ett
år senare. De som har ansvar för att rapportera om sitt brandskyddarbete hade alltså ett
år på sig för att bli klara – och då hade bara
en tredjedel fullgjort skyldigheten. Enligt de
nyare uppgifter vi hämtat in har resultatet
blivit litet bättre – men det är fortfarande inte
godtagbart. Vid månadsskiftet april/maj hade
drygt hälften kommit in med de skriftliga
redogörelserna. Som tillsynsmyndighet kan
vi konstatera att efterlevnaden av lagen är

I lagen och i dess förarbeten är betoningen
mycket stark på att ansvaret för brandskyddet
ligger på den enskilde, oavsett vem denne är.
Att lämna den skriftliga redogörelsen är ett
av kraven för att verkligen realisera intentionerna i lagen. Den skriftliga rapporten är ett
hjälpmedel och en kunskapskälla som kan
användas av den ansvarige för att effektivt
kunna bedriva det systematiska brandskyddsarbetet. Dessutom fyller rapporten en mycket
viktig funktion som ett hjälpmedel för kommunen som ska bedriva tillsyn över efterlevnaden av brandskyddet. Med redogörelsen
som stöd ska kommunerna kunna rikta sin
tillsyn till rätt objekt, det vill säga där behovet är störst. Redogörelsen fungerar alltså
som ett underlag för kommunernas planering och prioritering av tillsynsverksamheten.
Kommunerna har i det här sammanhanget
ﬂera roller. De ska dels svara för tillsynen,
dels ska de genom rådgivning, information
och på annat sätt underlätta för ägare och

verksamhetsutövare att göra det lagen kräver.
Dessutom är kommunerna själva både ägare
och verksamhetsutövare och därmed skyldiga att redovisa sitt eget brandskydd för till
exempel samlingslokaler. Dessvärre visar vår
senaste sammanställning att kommunerna
själva inte alls lever som
de lär. Indikationerna är
mycket tydliga. Kommunerna tycks i många fall
ha försummat att lämna
de skriftliga brandskyddsredogörelserna i tid.
Detta är alltså situationen ett knappt halvår efter
det att uppgiften skulle ha
genomförts. Ska kommunerna väcka respekt i detta
viktiga arbete måste de
förstås föregå som goda
exempel. Det är onekligen
dags att kommunerna
kliver fram och axlar det
ansvar som läggs på dem
i lagen om skydd mot
olyckor.

Christina Salomonson
Generaldirektör,
Räddningsverket
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en av de största i modern
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nyheter

Sirenen Nr 4 • 2005

Bara sprinkler
klarar en
chipsbrand
Chips brinner snabbt.
En anlagd brand kan få förödande konsekvenser.
Det visar ett brandförsök som
Räddningsverket genomfört.

– Vi ville ta reda på hur fort chips
brinner. Vi hade haft några händelser med anlagda bränder i chips,
säger Björn Albinson, brandingenjör på Räddningsverkets olycksförebyggande avdelning.
Chips och snacks placeras ofta i
höga staplar mitt i butiken.
– Staplar som dessutom tenderar
att bli allt högre. Vi blev själva förvånade över att de brann så intensivt
och snabbt, säger han om brandförsöket som utfördes av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut,
SP Brandteknik, i Borås.
I testet eldades 54 kartonger med
chips- och ostbågspåsar upp, vilket
motsvarar förhållandena i en mindre eller medelstor livsmedelsbutik.
Utvecklar lite rök
Slutsatsen blev att chips brinner
snabbt, men utvecklar lite rök i
startskedet:
– Det betyder att personalen
har mycket kort tid på sig att göra
en insats. Efter två och en halv till
tre minuter går det inte längre att
släcka en sån här brand med handbrandsläckare.
Att rökutvecklingen är liten i början skulle kunna innebära att en
verklig brand kan brinna en längre
stund utan att upptäckas om det
inte ﬁnns brandlarm.
Orsaken till det häftiga förloppet
är att fettet brinner, samtidigt som
chipspåsarna är porösa och luftiga.
– En verklig situation skulle kräva
en mycket snabb utrymning, säger

Albinson och understryker:
– Det är viktigt att butikspersonalen känner till det här, en anlagd
brand bland chipspåsarna kan få
svåra konsekvenser. Det enda realistiska släckalternativet är sprinkler, räddningstjänsten hinner inte
släcka den här branden.
Brann explosionsartat
Ett exempel är Åhlénsvaruhuset
i Landskrona som totalförstördes
vid en brand i december 2002. En
13-årig ﬂicka, efterlyst enligt LVU,
lagen om vård av unga, tände på
just i chipsavdelningen på Hemköp. Branden ﬁck ett explosionsartat förlopp och räddningstjänstens
personal rapporterade efteråt att
de aldrig tidigare upplevt ett så
snabbt brandförlopp. Alla hann
utrymma, men det uppstod skador
för 150 miljoner kronor. Varuhuset, som saknade sprinkler, kunde
inte räddas.
Vad gör Räddningsverket?
– Vi vill öka förståelsen för risken,
men vi har ingen patentlösning på
problemet. Sprinkler och larm är
förstås bra, men inget som Räddningsverket kan ställa krav på. Däremot krävs enligt lagen om skydd
mot olyckor att alla ska bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete,
säger Björn Albinson.
– Det handlar om att ha insikt
om de risker som ﬁnns i affären,
att personalen är utbildad i brandskydd, att man har bra rutiner för
utrymning, att det ﬁnns larm, att
inga nödutgångar är blockerade.
– Man kan även tänka på hur de
här varorna placeras i butikerna,
allt måste kanske inte stå på samma ställe.
Känner branschen till risken?

1 min 46 sek

– Ja, i den mening att Räddningsverket berättat om riskerna för
organisationen Svensk Handel. De
stora varuhuskedjorna tycks vara
medvetna om brandriskerna. Hur
det står till i mindre butiker vet vi
egentligen inte.
Om Chips är en särskilt allvarlig
risk, varför drivs inte en hårdare
linje med krav på sprinkler?
– Med tanke på att det är väldigt
svårt att få igenom sprinklerkrav i
äldreboenden där det dör ett tiotal
personer varje år, är det ett för häftigt krav att ställa på handeln. Det
bör i så fall komma via Boverket.
– Med ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete kommer
man långt. Det viktigaste är att
man får ut sina kunder, avslutar
Björn Albinson.
KATARINA SELLIUS

Fakta testet
54 kartonger chips och ostbågar
placerades på hyllor i ett rum, 7
gånger 3 meter. Takhöjd 3,6 meter
Totalt 275 kilo, varav 75 kilo fett.
En påse chips antändes. Brandeffekt och temperaturer mättes.
Efter 1 minut 42 sek skulle rökdetektor känt av branden.
Om sprinkler funnits skulle den
ha aktiverats efter 2 minuter och
36 sekunder.
Maximal brandeffekt på cirka
6 MW uppnåddes efter 5 min.
Temperaturen var då runt 1000
grader i taket.
I en verklig brand skulle brandspridning till hyllor bredvid redan
skett efter 3-3,5 min och brandeffekten hade därför fortsatt öka till
det mångdubbla.

Handeln: – En förrädisk risk
Ingen tror att chips brinner.
– Därför är det en förrädisk
brandrisk, säger Johan Bark,
skyddsingenjör med ansvar för
brandfrågor på Svensk Handel.

Livsmedelsbranschen tar risken
med brandfarliga chips på allvar,
enligt Johan Bark.
– Vi har via brev informerat alla
butiker som handlar med snacks
om den här nya risken. Chipsen är
egentligen bara en bland många
brandrisker, men den är så oväntad
så därför tycker vi det är viktigt att
handlarna känner till och kan ta
hänsyn till risken.
Vad görs åt problemet?

– Vi kan bara påtala att brandrisken ﬁnns, att det brinner rejält om
någon skulle sätta eld i chipspåsarna i butiken eller om en brand
sprids dit.
– Vi ger inte några särskilda råd
om åtgärder, det är upp till butikerna själva att eventuellt kontakta
räddningstjänsten om man är i
behov av ytterligare brandskyddsåtgärder.
Inget jätteproblem
Svensk Handel har tagit fram en
säkerhetskurs som används i landets butiker, där främst risker för
rån, våld och hot tas upp.
– Men också utrymning kopplat till

2 min 32 sek

brand berörs i kursen. När vi är ute
och utbildar i butiker tar vi också
upp risken med snacks.
Anlagda bränder är inget jätteproblem för handlarna. Största bekymret är svinn och stölder.
– Det försvinner varor i landets
butiker för sju miljarder kronor
varje år. Samtidigt kan man inte
ställa problemen mot varandra,
brandskyddsfrågorna måste också
få utrymme.
Varje år brinner det i omkring
240 butiker i landet. En av de vanligaste brandorsakerna är anlagda
bränder som står för en femtedel av
alla bränder.

3 min 06 sek

3 min 28 sek

4 min 08 sek
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En man har suttit anhållen för storbranden i Gävle, polisen har förhört över 100 personer. Branden är den största i modern tid i staden. Och konsekvenserna kunde blivit värre
om inte räddningstjänsten genomfört en brandutredning i samma lokaler bara några timmar innan branden startade.

Största branden i modern tid

Snabb utrymning räddningen
Den största branden i Gävle i
modern tid.
Men ingen dog. Tidigt
beslut om utrymning räddade liv.
Och det kan man delvis
tacka en anlagd brand dagen
innan för.

På måndag eftermiddag 16 maj
var brandinspektör Per Ringqvist på Scandic och utredde
en brand från natten innan tillsammans med polisen. En molotovcoctail hade kastats in och
orsakat en mindre brand.
– Det som slog mig var att det
trots den ringa branden spridits rök från restaurangen till
hotelldelen.
Bara några timmar senare
– 01.08 natten till tisdag – gick
larmet om ny brand i hotellets
restaurang.
Utrymde direkt
Per Ringqvist var då insatsledare. Och det var kanske lyckan
för de runt 200 som kom att
utrymmas. Styrkan var på plats
efter tre-fyra minuter. 01.18
tog Ringqvist beslut om utrymning.
– Det hade jag inte gjort om
jag inte varit där några timmar
tidigare och upptäckt röksprid-

ningen. Det var visserligen full
fyr i dansdelen, men eftersom
hotelldelen ligger i andra änden av kvarteret borde inte
branden sprida sig dit så fort.
Hade människor brunnit inne
om ni inte utrymt direkt?
– Jag är rädd för det.
Ringqvist uppskattar att det
bra tog 15 minuter efter beslut
om utrymning innan trapphusen i hotelldelen var rökfyllda.
300 miljoner kronor
Utredningen kring branden
i Gävle har bara startat. Men
den lär vara den största i modern tid. Skadorna beräknas i
pengar till minst 300 miljoner
kronor.
Branden omfattade ett helt
kvarter (90x65 meter, eller
5 850 kvadratmeter). Hotellet hade fyra våningar och 202
rum, en bostadsrättsförening
sex våningar och 40 lägenheter, det fanns ﬂera innergårdar.
Förändringar och tillbyggnader i den gamla hotelldelen
gjorde att elden kröp åt alla
möjliga håll. De många skrymslena gjorde inte bara branden
svårsläckt, utan också farlig för
rökdykarna.
Polisen och tre väktare svarade för en stor insats när ut-

rymningen genomfördes. En
av poliserna var själv nära att
få sätta livet till, han drog i sig
rök under arbetet. Polisernas
ﬁltermaskar klarar tårgas, men
inte rök.
Fick inget larm
Hotellgästerna ﬁck inget larm
om utrymning. Flera försökte
få igång larmet men lyckades
inte. Utrymningslarmet måste
utlösas manuellt, eftersom man
inte vill ha massutrymningar
vid enklare tillbud. När larmet
efteråt testades fungerade det
Om det under branden var tekniskt fel eller handhavande fel
är oklart.
– Men det kanske var bättre
att det inte fungerade. Nu ﬁck
vi en kontrollerad utrymning,
inte människor som irrade i
rökfyllda korridorer.
Räddningschefen Mats Granat konstaterar att det är angeläget att utreda varför larmet
inte fungerade.
– Larmet bygger på att folk
ska utrymma själva, då måste
de få veta att de ska göra det.
Gick inte att rädda
Räddningsstyrkan, som successivt växte, konstaterade att
hotelldelen inte stod att rädda.

Koncentrationen blev begränsning och att rädda bostadsrättsföreningen.
– Vid 9-10 på förmiddagen
hade vi brandmax. Då kollapsade den gamla delen av hotellet
på 8x40 meter i fyra våningar
plus vind. Allt brann. Det var
ofattbart stort. Vi var många
på plats, men hade ändå svårt
att hålla branden, säger räddningsledaren Tommy Törling.
Skärsläckaren bra resurs
Räddningstjänsten Dala-Mitt
kallades in för att med skärsläckare hjälpa till att begränsa
branden.
– Skärsläckaren ersätter ingen. Men den är en resurs och
här gjorde den stor nytta, säger brandingenjör Erik Klingström.
– Med värmekamera kontrollerades hur långt det fanns
värme i golvet. Fem-sex meter
bortom sista markeringen lade
vi begränsningslinje mellan
ytterväggarna. Vi skar genom
golv i korridor och hotellrum
med 10-15 centimeters mellanrum. En av oss stod på våningen
under och gav klartecken när
strålen var igenom. Mest nytta
gjorde det att vi ﬁck ordentlig
vattenspridning i bjälklaget

innan strålen gick igenom våningsplanet, säger Peter Eriksson, brandman i Borlänge.
Peter Eriksson uppskattar att
det tog fem minuter att gå från
vägg till vägg på varje våning,
begränsningslinjer lades på tre
våningar.
Vid 18-tiden på tisdagskvällen ansågs branden under kontroll.
– Jag trodde ett tag att vi
skulle förlora hela kvarteret.
Medvetet släppte vi en del för
att rädda annat. Nu står tre
fjärdedelar kvar. Jag är oerhört
stolt över hur vi skötte det här,
säger Mats Granat.
100 brandmän deltog
Hela Gästrike räddningstjänstförbund, fem kommuner, var
engagerad i branden. Dessutom anslöt hjälp från ﬂera kommuner. Som mest deltog runt
100 man i släckningsarbetet.
– Gissningsvis förbrukade vi
700 andningspaket, det gör
vi normalt sett inte på ett helt
år. Vi hade inte resursbrist. Däremot var det svårt med avlösningar. Att få bort trötta brandmän fungerar aldrig.
PER LARSSON

nyheter
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Efter lägenhetsbrand i Åmål:

Svårt brandskadad kräver
1,5 miljon i skadestånd
För drygt två år sedan skadades Anneli Malmﬂod, 35,
svårt i en lägenhetsbrand i
Åmål.
Nu kräver hon kommunen på 1,5 miljon kronor.
Räddningstjänsten brast i sin
insats, anser hon.

gen är skadad för livet och jag
blir aldrig återställd.
Anneli Malmﬂod hävdar nu
att den kommunala räddningstjänsten i Åmål brast i sina rutiner och i sin räddningsinsats
då de ﬁck problem med utrustningen.

Det var natten mellan den 4 och
5 mars 2003 som en brand utbröt i ett trevåningshus i Åmål.
Anneli Malmﬂod satt och matade sin dotter Tilda, som då
var en månad gammal, när lägenheten skakades av en explosion. 11-åriga dottern vaknade
och undrade vad som hänt, när
de öppnade dörren till trapphuset vällde svart, tjock rök in
i lägenheten.
Barnens far slog ut två fönsterrutor i ett av rummen och
Anneli Malmﬂod lyfte upp
båda sina döttrar i fönstret och
skrek på hjälp. Snart var hela
lägenheten övertänd.
– Det började brinna i mina
ben och rygg. När brandmännen kom ﬁck de problem med
skyliften, till slut får de fram en
vanlig stege och lyckas få ner
mina två barn så de kommer i
säkerhet, berättar hon.

Skyliften fungerade inte
– Skyliften fungerade inte, de
jobbade inte parallellt med att
få fram en stege och de hade
inget brandsegel. Hade de haft
sina grejer i skick hade mitt liv
inte sett ut så här, säger hon.
Som ersättning för sina fysiska och psykiska men kräver
hon ett skadestånd på 1,5 miljoner kronor.
Hon skickade sitt krav till
Åmåls kommun i slutet av
april.
– Jag har inte hört ett ljud från
dem, men jag tänker inte ge
mig. Säger de nej till mitt krav
kommer jag att driva ärendet
vidare i tingsrätten.
I dag uppbär hon full sjukersättning, de fysiska skadorna
gör att hon inte kan arbeta.
– Jag kan inte längre lyfta eller leka med mina barn, jag kan
bara gå kortare sträckor. Jag
kan inte ens diska eller städa,
det får jag hjälp av hemtjänsten med.

Föll handlöst sex meter
Själv nådde hon inte till stegen
utan slungades efter ytterligare
en explosion ut genom fönstret,
träffar stegen med ryggen och
faller handlöst till marken, sex
meter ner. Svårt brännskadad
på rygg, ben, armar och huvud
och med ﬂera frakturer fördes
Anneli Malmﬂod till brännskadekliniken i Linköping.
– Jag har opererats ﬂera gånger under de här två åren, ryg-

Olyckliga omständigheter
Räddningschefen i Åmål, Leif
Larsson, har aldrig tidigare varit med om att ett liknande krav
riktats mot kommunen. Kommunens jurister och försäkringsbolag tittar nu närmare
på ärendet.
– Vi har analyserat händelsen
och kommit fram till att en se-

rie olyckliga omständigheter
låg till grund för att kvinnan
blev så svårt skadad. Vi har
rannsakat oss själva och tittat
på om vi kunde ha gjort något
annorlunda för att få en annan utgång. Men vi har kommit fram till att vi gjorde allt vi
kunde, säger Leif Larsson.
– Vi bedömer att den krånglande skyliften inte haft någon
avgörande betydelse för händelseförloppet, eftersom allt
skedde så otroligt snabbt.
Ändrade rutiner
Efter branden har rutinerna för
höjdfordonet dock förändrats.
Det var troligtvis en brytare
som inte fungerade.
– Vi har tätare kontroller, det
är viktigt att den personal som
ska köra liften känner sig säker
i sin roll. Vi har haft en dialog
med leverantören som vi hyr
liften av och gått igenom tänkbara felkällor.
– Vi hyser sympati för den här
kvinnan som skadats svårt. Men
det känns också olustigt att bli
utpekade som syndabockar.
Vår utgångspunkt är att alltid
göra vårt absolut bästa.
Inte avgörande betydelse
Den uppföljning som Räddningsverket och länsstyrelsen
i Västra Götaland gjorde efter
branden uppmanar bland annat till ändrade rutiner och
dagliga kontroller av höjdfordonet. Rapporten säger också:
”Eventuell tidsfördröjning med
livräddande arbetet pga att
höjdfordonet inte fungerade
går inte helt att utesluta, dock
kan det tidsmässigt inte ha haft
någon avgörande betydelse för

Foto: Lena Karlsson

Kräver skadestånd. Anneli Malmﬂod anser att räddningstjänsten
gjorde fel när hon ådrog sig livslånga skador vid branden. Hon har
skrivit ett brev till Åmåls kommun där hon kräver 1,5 miljon i skadestånd. Dottern Tilda är två år.

utgången”.
Man gjorde också bedömningen att någon insatstillsyn
inte var aktuell.
Insatstillsyn sker mycket sällan i Sverige. Senast Räddnings-

verket gjorde en insatstillsyn
var efter Norrköpingsbranden
2003 då en brandman omkom.
KATARINA SELLIUS

Ställföreträdarens bisyssla ifrågasatt
Ställföreträdande räddningschef och samtidigt konsult
inom brandskydd. Går det
ihop?
Arvika kommun har ifrågasatts från olika håll i brandSverige.

Brandskyddslaget i Karlstad
lämnade tidigare i år in en offert på en brandskyddsdokumentation för en byggnad i
Arvika. De ﬁck inte jobbet, uppdraget gick istället till konsultföretaget Jaga-Brand AB.
– Problemet är att företaget drivs av ställföreträdande

räddningschefen i Arvika, det
är en tvivelaktig situation, anser Martin Olander på Brandskyddslaget som bett kommunen granska om bisysslan är
förenlig med anställningen vid
räddningstjänsten.
– Anser kommunen att det
är lämpligt att en tjänsteman med tillsynsansvar inom
brandskyddsområdet också är
konsult inom samma gebit?
Hur påverkas framtida tillsyn
av objektet, undrar han.
Enligt räddningschefen i Arvika, Thomas Erlandsson, är
problematiken väl känd.

– Detta diskuterades redan
när han anställdes här hos oss
för tre år sedan. Vi har vidtagit
åtgärder för att undvika jäv,
han kommer inte att utöva någon sorts myndighetsutövning
på de objekt där hans företag är
inblandat utan är bortkopplad
från allt tillsynsarbete, säger
Erlandsson som snarare anser
det vara en fördel:
– Det är inte helt oväsentligt
att hålla sig ajour med omvärlden.
Arvika kommun har fått en
liknande frågeställning från
Bjuvs kommun där Eva Löw-

bom-Olsson är räddningschef:
– Jag tyckte det var mycket
märkligt när ställföreträdande
räddningschefen i Arvika, en
kollega, dök upp som ombud
för en motpart här i Bjuv rörande en tvistefråga kring brandskyddet, säger hon.
– För mig handlar det om etik
och moral och om vilka sammanhang man vill ﬁgurera i.
Det aktuella pensionatet är
sedan gammalt ett problemobjekt där utrymningssäkerheten
är dålig. Vilken trovärdighet
har man då i sin yrkesroll om
man hjälper någon att fortsätta

ha övernattningar på andra våningen trots att utrymningsfrågan inte är klar, undrar hon.
Löwbom reagerade genom
att skriva ett brev till räddningsnämnden i Arvika för att
upplysa dem om saken.
Thomas Erlandsson, Arvika:
– Vi har kommit överens om
att den här typen av uppgifter
fortsättningsvis inte bör ingå i
bisysslan, den begränsas till att
omfatta brandskyddsbeskrivningar och andra byggnadstekniska och organisatoriska
brandskyddsfrågor.
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ad behöver den
enskilde?
Det var frågan
som stöttes och
blöttes av 350
deltagare på
Brand 2005 i
Västerås 24-26
maj.
Utgångspunkten var tankarna
bakom lagen
om skydd mot
olyckor. Intentionerna med
lagen är tydlig:
Färre skall dö,
färre skall skadas och mindre
ska förstöras.
Fem workshopar behandlade
hur kommunerna kan jobba
med detta mål
i sikte med
fokus på den
enskilde och
hur kommunen
ska stödja den
enskilde.
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Den drabbade i centrum

Olyckan börjar långt fö
En äldre dam omkommer på ett
äldreboende efter att ha tappat
en cigarett i sin rullstol. Trots
snabb larmning kom räddningstjänsten för sent för att
rädda henne.
Vilken räddningsinsats behövde Greta egentligen?

Diskussionen var livlig på konferensen.
– I över hundra år har vi utgått
från brandstationen i vår planering. Om vi vänder på perspektivet, och utgår från den enskilde,
vad händer då? undrade Linus Eriksson, chef för räddningstjänstavdelningen på Malmö Brandkår
som tror på en förändrad räddningstjänstmodell.
Gretas olycka börjar inte när larmet går och ljuset tänds på brandstationen.

Linus Eriksson

Göran Melin

– Den börjar långt tidigare och
frågan är hur vi kan förkorta den
tiden.
Olyckan som helhet
I Jönköping har man utvecklat
tanken att se olyckan som en helhet, som startar långt före larmet.
Dessutom har man räknat på samhällsnyttan och sett att den är direkt beroende av tid vid en insats.
Göran Melin är ställföreträdande räddningschef i Jönköping:

– Aktörerna är många, den enskilde, SOS Alarm, räddningstjänst. Ju tidigare åtgärder vidtas,
desto större är chansen att olycksförloppet avbryts och att pengar
sparas.
– Hur lång är tiden innan olyckan upptäcks? Hur lång är tiden
till larmning? Ingen vet det i dag,
men här ﬁnns tid att spara för den
enskilde, genom exempelvis ny
teknik och utbildning, anser han.
Också larmtid och körtid kan
kortas ner med ny teknik, digital
utlarmning, mobil-positionering,
mindre enheter, bättre infrastruktur, deﬁnition av typolyckor etcetera.

tankeställare då han av en slump
besökte en kvinna som haft en
mindre lägenhetsbrand, orsakad
av torrkokning.
– Det hade varit en rutininsats,
efteråt vädrades röken ut och innan brandmännen gick undrade
damen: vad kostar det?
Det blir inte dyrt, svarade brandmännen och åkte hem till stationen.
– Kvinnan vågade inte gå utanför dörren på två veckor, hon
kände en sådan skam för det hon
orsakat. Nu satt hon och väntade
på en räkning från räddningstjänsten och mådde jättedåligt,
berättar han.

Vad kostar det?
Enligt Melin och Eriksson behöver
vi bredda synen på vad en insats
är. Själv ﬁck Linus Eriksson en

Värsta som hänt
– Vad hade vi kunnat göra för att
undvika detta? Jag tror att vi med
enkla medel, genom stödjande in-

Vad är du rädd för?
Den enskildes behov av skydd stod i fokus på Brand 2005.
Sirenen tog några Västerås-bor på pulsen.
Vad är farligt i Västerås – vad är du rädd för?

Carlo på La Tapita,
restaurangägare:
”Ingenting, ja det skulle vara
brand i så fall. Men jag har koll
på läget så att inget ska hända,
nödutgångar och brandvarnare
och sånt. Och brandkåren kommer en gång om året och inspekterar så att allt är som det
ska. De behöver väl pengarna,
antar jag. Men skämt åsido så
känns det bra att de kommer
hit. Det är ett kvitto på att det
är en bra restaurang, det har
aldrig brunnit här.”

Sara Andersson med döttrarna
Tindra och Nora:
”Traﬁken. Bilister som kör för fort
genom vårt bostadsområde. Jag vill
att mina barn ska kunna leka ute,
utan att vara rädda. Det är farligt
för dem att vara ute och vad jag kan
se gör inte kommunen något för
att minska eller ta bort den risken.
Jag skulle önska att kommunen tog
det här på allvar, innan en olycka
sker. Det är vi grannar som hjälps
åt att försöka hålla efter de värsta
fortkörarna. Men nåt annat är jag
inte rädd för.”

Tommy Nilsson, torghandlare:
”Jag är inte rädd för något. Västerås är en trygg stad, jag
har till exempel aldrig råkat ut för stöld i min verksamhet
eller nåt annat. Men jag har respekt för eld, 1968 var jag
med om en lägenhetsbrand. Jag och farsan låg och sov,
jag vaknade sju på söndagsmorgonen av att han skrek på
hjälp. Det brann i vardagsrummet och det var hett och
tjock rök. Jag hoppade ut genom fönstret, sen tillbaka
in i tre omgångar tills jag hittade och ﬁck ut farsan på
balkongen. Precis då svängde brandkåren in. Farsan blev
ganska svårt brännskadad, jag ﬁck en plakett av landshövdingen. För mod och rådigt ingripande med fara för eget
liv. Jag var 23 år då.”

Andrea, Anna och Heli, gymnasieelever:
”Bussarna kör som tokar, taxibilarna också. Traﬁkolyckor är
nog det man är mest rädd för, Annas brorsa har blivit påkörd
bakifrån två gånger av moppe-åkare. Sen har det hänt otäcka
saker, vi går helst inte ensamma sent på kvällarna på mörka
gator, man håller sig i så fall på ställen där någon kan höra om
man ropar på hjälp. Men det är ju inte så att man ständigt går
omkring och oroar sig.

Brand 2005
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öre larmet
satser, kan skapa mervärde för
den drabbade.
– Vi kan kalla det ”posom
light”. Vi kan råda Greta att
kontakta försäkringsbolaget,
be henne ringa sin ”syster i
Ystad”, åka dit dagen därpå.
Olyckan är kanske det värsta
som hänt i den enskildes liv,
men för oss är det ”bara en kafferast”, det vanliga bruset.
Men är detta räddningstjänstens ansvar, ﬁnns tid och resurser?
– Varför inte? Ingen annan
har den här uppgiften, och vi är
ju ändå där. Vi har möjligheten
att samordna och initiera den
stödjande insatsen. Det bör
ingå i vår insatsförmåga och i
det uppdrag som våra politiker
ger oss, anser Linus Eriksson
som vill skruva upp räddnings-

insatsen ytterligare ett snäpp:
– Vad kan vi göra för att inte
behöva komma tillbaka, mer
än att vädra ut röken?
Något han kallar korrigerande insats.
– Det borde vara naturligt att
kolla om det ﬁnns brandvarnare och ringa på hos grannen
och fråga om han/hon också
har brandvarnare.
KATARINA SELLIUS
Lästips:
Tidsfaktorns betydelse vid
räddningsinsatser, rapport,
Räddningsverket 2004
Att beställa och utforma
räddningstjänst, Räddningsverket 2004.
Beställning:
publikationsservice@srv.se

Foto: PER LARSSON

Det är nog ingen som läst så många handlingsprogram som vi, sade Fredrik Eriksson (till vänster) när
han och Ulf Lago bar in sex kilo dokument på scenen. Herrarna hade granskat programmen, delade ut
både ris och ros.

Sex kilo handlingsprogram
– och mycket skåpmat
Sex kilo handlingsprogram släpades in på
scenen.
– De täcker 75 kommuner, eller 2,5 miljoner
människor, sade Ulf Lago, Norrköping.
Lago och Fredrik Eriksson, Västerås, satte
betyg på kommunernas arbete.

Brandingenjörernas granskning av 45 handlingsprogram visade bland annat dålig närvaro
av politiker i arbetet och att kommunerna i stor
utsträckning skriver sina program efter tio år
gamla risker.
– Positivt är att många kommuner samarbetat
när de tagit fram handlingsprogrammen. Men
generellt behöver medborgarfokus utvecklas,
konstaterade Fredrik Eriksson.
De 45 dokumenten täcker 38 räddningstjänstprogram och 37 förebyggandeprogram. Eftersom många räddningstjänstförbund fanns med
i högen täcktes 75 kommuner.
Det här hade Lago och Eriksson kommit fram
till i sin granskning.
■ Endast i 3 av 45 program (7 procent) hade
politikerna varit delaktiga i processen att ta fram
programmen.

Bassning från publiken
Hört i samband med programpunkten ”Oj, vad det
brinner” då den senaste tidens storbränder i Gävle,
Stockholms tunnelbana, Sundsvall och Kristianstad
redovisades.
– Nu har ni pratat 45 minuter om bränder där
ingen människa omkom. När ska vi fokusera på
vardagsolyckorna, där folk omkommer, undrade en
åhörare i publiken.

Fler faktiskt vakna på natten
Kommunerna och räddningstjänsterna står inför
förändringar. Enligt Acko Ankarberg, kristdemokrat
och ledamot i Räddningsverkets styrelse, kan ﬂer
än räddningstjänsten arbeta för att skapa trygghet,
genom samarbete över yrkesgränserna.
– Sjukvården, socialtjänsten och hemtjänsten är
också igång dygnet runt, sade hon under paneldebatten på Brand 2005.

■ Bara 14 av 45 (31 procent) hade tagit fram
nya riskanalyser.
– Vi såg att många använt riskanalyser från
1995. 2004 års handlingsprogram bygger alltså
på 1995 års risker, sade Ulf Lago.
Skåpmat, skulle man kunna säga. Långt ifrån
bra, konstaterade granskarna.
■ I 24 av 45 program (53 procent) kunde man
skönja att det fanns uppföljningsbara mål.
– Men på den punkten var vi snälla i bedömningen, sade Fredrik Eriksson.
■ 16 av 45 program (36 procent) beskriver uppföljning och utvärdering.
■ I de program som rör förebyggande tog 17 av
37 (46 procent) upp mer än bränder.
■ 16 av 37 program (43 procent) för förebyggande omfattade ﬂer förvaltningar än räddningstjänsten
■ Inget av de 38 programmen som rörde räddningstjänst omfattade andra förvaltningar än
räddningstjänsten.
■ 5 av 38 program (13 procent) för räddningstjänst hade med nya beskrivningar av operativ
förmåga.

Mer än Diggiloo...

Planerar för semester?

Mindre självgodhet, mindre
prestige inom räddningstjänstskrået. Det efterlystes
av räddningschef Peter
Löthman, apropå den svårsläckta branden på O´Learys i
Sundsvall.
– Ibland måste vi kunna
säga – det här gick inte så bra!
– Vi måste bredda förmågan
att hantera olika insatser. Vi
som håller i grejerna måste
också utvecklas. Vi kan inte
bara sjunga ”Diggiloo-diggilej” och Du gamla du fria
hela tiden och tro att det
ska räcka. Vi kanske ska lära
oss andra sånger också, lite
popsånger och sånt...

Att arbeta med lagen om skydd mot olyckor är ungefär som att åka på semester, enligt Fredric Jonsson,
brandingenjör i Jönköping och medlem i konferensens
programgrupp.
– Båda innehåller en process som är till för den enskildes behov – planera, genomföra och utvärdera.
I förväg tar du reda på behovet, vad du vill uppnå,
kostnader, hämtar erfarenheter från andra.
Därefter genomförs resan – eller arbetsinsatsen i
skydd mot olyckor.
Efteråt samlas erfarenheterna, du delar med dig av
dem. Från resan sätts bilder in i fotoalbum, du analyserar vad som var bra eller dåligt, om du vill åka dit igen.
– För arbetet med skydd mot olyckor ska man komma ihåg att handlingsprogrammet bara är ett papper,
det är arbetet bakom som är det viktiga, poängterade
Fredric Jonsson.
Han kunde tillagt att förberedelserna innan man
bestämmer sig för resmål är viktigare än ﬂygbiljetten.

PER LARSSON

Städer växer
– under mark

Apropå
tunnelbanebranden.
Framtiden går mot en
infrastruktur där vi bygger
oss neråt i marken. Det
ﬁnns ett EU-projekt med
namnet City below the city,
med planer på städer i ﬂera
nivåer.
– Vi säkerhetsmänniskor
måste vara med och driva
på säkerhetsutvecklingen
i de här sammanhangen,
sade Anders Bergqvist,
räddningstjänsten i Stockholm och debattledare på
konferensen.
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Svegfors gillar lagen

– Verkligheten
ska hanteras där
verkligheten ﬁnns
Mats Svegfors ska skapa
ordning och reda mellan stat
och kommun.
– Flodvågen har gjort att
mycket klarnat, säger han
och hävdar att lagen om
skydd mot olyckor är en föredömlig beskrivning av det
moderna samhället.

Landshövding och före detta
chefredaktör på Svenska Dagbladet, Mats Svegfors, har regeringens uppdrag att se över
strukturen och uppgiftsfördelningen inom den offentliga
samhällsorganisationen.
– Det intressanta är att krishanteringen efter tsunamin
fungerade som den skulle ute i
kommunerna.
Det fanns handlingsutrymme
lokalt, tvärsektoriellt tänkande
och samverkan, menar han.
– Däremot fungerade det inte
på central nivå. Vi måste förstå

att verkligheten ska hanteras
där verkligheten ﬁnns. I det här
fallet ute i familjer, bland grannar, på arbetsplatser, alltså väldigt mycket på lokal nivå hos
den enskilde, säger Svegfors
som dock inte enbart kritiserar
UD:
– Det gjordes fantastiska insatser på UD, hela kanslihuset
var fyllt med folk som åkt in till
jobbet och via telefoner var i
direktkontakt med drabbade
människor. Problemet var att
det inte fanns någon organisation som kunde styra upp. Det
är ungefär som om radions
symfoniorkester skulle representera Sverige i hockey-VM.
Samhällets behov av skydd
och säkerhet är centralt i förändringsarbetet.
– Den privata sektorn åker
ifrån den offentliga, vi måste
öka produktiviteten i de offentliga verksamheterna. Inte så att

sjuksköterskorna ska springa
fortare, men vi måste få det offentliga systemet att fungera
mer effektivt.
Han ser behovet av ett ökat
medskapande, mer av personligt ansvar och ideella insatser.
– Jag – den enskilde – måste
ställa mig frågan, gör jag vad
jag ska. Sköter jag mig, tar jag
ansvar för min hälsa, för mitt
eget skydd?
– I lagen om skydd mot olyckor är ju detta redan klart, säger
Svegfors.
Ett område som diskuteras är
framtida gränsdragningar om
ansvaret för sjukvård.
– Jag ser möjligheter för ett
system med större regioner
och där respektive region själv
beslutar om lösningarna, vilka
kan se olika ut i de olika regionerna.
KATARINA SELLIUS

Foto: PER LARSSON

Tsunamin gjorde att mycket klarnade. Det anser Mats Svegfors
som har uppdraget att utreda uppgiftsfördelningen i det offentliga
samhället.

Statistik för alla – på nätet

det möjlighet att få med dem, sade Anders Jonsson.
För att ge ett exempel hade Jörgen
Granefelt laborerat med hur man kan
presentera indikatorer. Antalet räddningsinsatser mättes mot antal timmar
förebyggande arbete.
– Dividerar man insatserna med antal
nedlagda timmar i förebyggande arbete
kan man se förhållandet mellan de båda
i ett jämförande perspektiv med siffror
för riket. Det kan ge besked om man
lägger ner mer eller mindre resurser på
förebyggande i förhållande till antalet
larm och indikera om man använder resurserna rätt, förklarade han.

En statistikportal på internet, öppen
för alla.
Den förhoppningen har Räddningsverkets statistiker.

Uppföljningar och utvärderingar ska bli
viktiga ingredienser i arbetet med skydd
mot olyckor.
Och en nyckel för ett bra resultat är
tillförlitlig statistik.
Räddningsverkets statistik har blivit
användbar sedan insatsrapporterna utvecklades. Nu ska statistiken bli ännu
bättre.
De sammanställningar av ”räddningstjänst i siffror” som ﬁnns via Räddningsverkets hemsida kan bli mycket mer.
– Vi vill bygga en statistikportal. Där
kan vi redan i höst samla statistik för
insatser, tillsyn, olyckstillbud och dödsbränder, om det löser sig med presentationsverktyg, sade Jörgen Granefelt.
I portalen skulle det även vara möjligt att genom länkar komma till andra
myndigheters statistik inom området,
Socialstyrelsens kommunbaserade personskadestatistik som ger tillgång till
viss statistik från sjukvården.
Snart i var mans dator?
Räddningsverket vill öppna statistiken
för alla. Innan det blir verklighet måste
dock verket ta beslut om verktyg för presentation med mera.
Statistikerna Jörgen Granefelt och Anders Jonsson visade möjligheterna på
Brand 2005, och tveklöst blev rädd-

Foto: PER LARSSON

Statistik för praktisk nytta i räddningstjänsterna. Jörgen Granefelt och Anders Jonsson visade möjligheter med den statistik som Räddningsverket utvecklar.

ningstjänstfolket intresserat.
Ett exempel var hur man enkelt kan
se vilken tidpunkt på dygnet som skolbränder är vanligast. Statistiken kan
också skalas ner till kommunnivå. Kommunerna når sannolikt sin egen statistik
snabbare genom det nationella systemet, förutsatt att det blir öppet för alla,
än via ett eget system.
– Och att jämföra sina egna siffror med
nationell nivå är ju själva poängen, annars skulle kommunerna bara behöva

sköta sin egen statistik för sig själv, sade
Anders Jonsson.
Fler möjligheter
Fungerade brandvarnarna? Det kan
kollas när man kikar på byggnadsbränder. Det kan i framtiden ﬁnnas möjlighet att koppla insatsstatistiken med de
olycksundersökningar som räddningstjänsterna ska göra.
– Om det går att avidentiﬁera undersökningarna, för sekretessens skull, är

Lagen utvärderas
För att få hjälp med identiﬁering av relevanta indikatorer hoppas statistikerna
på Suus-projektet, system för uppföljning och utvärdering av skydd och säkerhet, som Räddningsverket driver.
– 2007 ska effekterna av den nya lagen
utvärderas, bland annat därför har Suus
startats, sade Mona Pütsep, Räddningsverket.
Suus ska leda till ett nationellt system
för uppföljning och utvärdering som
kan användas både för nationella och
lokalt anpassade mål.
– Systemet ska vara tillgängligt för alla.
Lokalt ska det ge stöd för kommunerna i
form av data och indikatorer, sade Karolin Sjölander, Räddningsverket.
PER LARSSON
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– Varför behövs sprinkler
först när det brunnit?
Kaare Brandsjö hade en deﬁnitiv åtgärd för att
minska storbränderna – och det är sprinkler.
– Trots att vi förebygger så inträffar bränder. En
åtgärd som kan hjälpa är sprinkler, men på det området är vi ett u-land.

Han konstaterade att det ﬁnns tre argument, och därmed anledningar, till att det inte sprinklas. Det första
är att det inte är något lagkrav, och därmed kräver få
sprinkler.
– Det andra är att man hävdar att det är dyrt. Men
faktum är att kostnader för sprinkler kan ställas mot
att man kan bygga billigare om det sprinklas. Jag är förvånad att räddningstjänster och konsulter inte tar upp

vilka besparingar som kan göras.
– Det tredje argumentet är att man inte har vatten så
det räcker. Men i så fall har man inte vatten för att släcka
heller.
Kaare Brandsjö avslutade med ett konstaterande:
– Det är ofattbart för mig att det är först efter att det
brunnit som man inser att sprinkler behövs.
Snart 90-årige Kaare Brandsjö har varit i branschen
längst av alla och är fortfarande mer vaken än de ﬂesta. Det var han som påminde programkommittén för
Brandkonferensen om att det varit många storbränder
senaste tiden, och tyckte det borde vara en egen programpunkt. Så blev det med kort varsel.

När träffade du senast
den enskilda människan?
Kenneth Lundstedt, brandmästare, Göteborg
– Förra veckan när vi gjorde ﬂygande tillsyn på 170 uteserveringar
i stan. Träffade både företrädare för
verksamheten och restauranggäster. Det är bra att vi syns ute. Mottagandet var blandat, en del blev
rädda, kanske oroliga att de inte
skulle klara kraven. De ﬂesta var
positiva, de fattade att vi var där för
deras skull. Det här med oanmäld tillsyn är nytt för
oss och resultatet var positivt, brandskyddet visade
sig till största delen vara gott. Men några ﬁck bära
bort sina gasolvärmare, som de saknade tillstånd för.

Tina Kratz, kommunpolitiker (v), Stockholm
– Det händer kanske inte så ofta i
mitt politiska uppdrag. Men jag var
med brandinspektörerna ut när de
gjorde brandkontroller på restauranger under julbords-perioden.
Det var lärorikt att möta både restaurangägarna och brandfolket och
att få förståelse för vilka problem
som kan uppstå.

Räddningstjänsterna är i
många fall tveksamma till
om ägare och hyresgäster
är beredda att ta ansvar för
brandskyddet i sina lokaler.
Men det ﬁnns deﬁnitivt de
som är det.

Vill känna på brand
Marianne Ohlsson, butiksägare
på Gina Tricot i Västerås, ﬁck av
fastighetsägaren information
om ansvaret för brandskyddet i
sin butik. Två dagar senare hade
hon information och utbildning med sina tio anställda.
Nu vet alla vad de ska göra. I
teorin.
– Men vi har aldrig upplevt
en riktig brand. Jag skulle vilja
komma till brandstationen. Få
chans att uppleva en okontrollerad brand, känna på röken
för att lära mig hur man reagerar då.

Den enskilda människan var i fokus på Brand 2005.
Men hur ofta är räddningstjänstens personal i kontakt med den enskilde?

Berth Widmark, stf räddningschef, Östra Norrbotten
– Det var för två arbetsdagar sedan på pappersbruket i Karlsborg.
Jag ingår i projektgruppen för att
komma igång med systematiskt
brandskyddsarbete där.

Gäster
som vill
ta ansvar

Det ﬁck publiken på Brand
2005 klart för sig när representanter för fastighetsägare
och hyresgäster i Norrköping
och Västerås presenterade sitt
arbete.
Birgitta Rådstam är ansvarig
för äldreboendet Ekhöjden i
Norrköping. Hon gjorde ett bejublat framträdande.
Rådstam berättade att hon
inte på 30 år sett de som sade
sig kontrollera att brandsläckarna fungerade på hennes arbetsplats.
Rådstams personal däremot
hade fått ordentligt utbildning
i sitt ansvar för brandskyddet,
och tyckte dessutom att det var
riktigt kul.
– Vi drog även ut brandslangen i korridoren, tyckte det var
viktigt att känna hur den fungerar. Tjejerna drog ut den på
balkongen och använde den,
kan säga att alla bilar på parkeringen var rena den dagen.
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Vilket behov av stöd har den enskilde? Nya tillsynen bjöd på heta diskussioner och
Cecilia Uneram, Västra Sörmland, höll i trådarna tillsammans med Peter Svensson,
Brandskyddsföreningen.

Arvet efter
brandsynen

– Å ena sidan ska vi kontrollera
den enskilde, å andra sidan ska vi
stödja. Nya tillsynen är inte helt
enkel – och det ﬁnns inget facit.
Det säger Cecilia Uneram,
räddningschef, Västra Sörmlands
Räddningstjänst.

– Den stora utmaningen är att få med
oss den enskilde i processen att skapa
ett bra brandskydd, fortsätter hon.
Enligt en undersökning som Räddningsverket gjort uppger 66 procent
av kommunerna att de har en plan för
tillsynen. Nya lagen slår fast att tillsynen måste renodlas och likställas med
samhällets övriga tillsynsverksamhet.

Den introducerar också ett helt nytt
uppdrag för kommunerna – att underlätta för den enskilde.
– Det är inte alldeles lätt för den enskilde att självständigt klara sin uppgift, men vad ingår egentligen i uppdraget att underlätta? säger Cecilia
Uneram.
– Och hur mycket kan vi underlätta
för den enskilde genom exempelvis
utbildning, utan att hamna i jäv-situationer. Vi vill ju kunna genomföra och
åtskilja de här uppdragen med bibehållet förtroende. Var går gränsen?
Det var en av frågorna som gav heta
diskussioner, men inget tydligt svar.

Schnell saknar snabb styrning
Lokal och regionalt hanterades
påfrestningarna i samband med Tsunamin och stormen Gudrun bra. Det
fungerade inte lika bra på nationell
nivå.
Det ansåg Brandskyddsföreningens
vd Göran Schnell i en betraktelse
över Sveriges förmåga att klara svåra
påfrestningar.
Han ansåg att arbetet centralt sker
utan enhetlig styrning.
– Vi lever i en aningslös tro att vi
plötsligt kan samordna aktiviteterna

vid det tillfälle som det behövs. Varför
har vi inte en stark central, civil
ledning och att det blir någon form
av undantagssystem när vi ställs inför
en svår påfrestning? frågade Schnell
retoriskt.
Han efterlyste starka nationella
beslutsstrukturer för svåra situationer,
bättre samarbete både nationellt och
internationellt och att beredskapen
byggs på händelser som förväntas,
inte händelser som varit.

Joakim Ekholm, brandman, Södra Roslagen
– Det var för en vecka sedan när
jag träffade eleverna i en femteklass i vårt skolprojekt. Vi visar dom
hur det fungerar på brandstationen, barnen får pröva att släcka när
det brinner i kläder, testa lägga på
kastrull-lock när det brinner i gryta
och en del annat. Nu står jag här
och träffar folk och visar upp den
här nya bilen, liten enhet.
Bho Eklund, räddningschef, Valdemarsvik
– Det gjorde jag när jag tankade
bilen innan jag åkte till Brand-konferensen. Det kom fram en person
och diskuterade eldning i samband
med röjningsarbete i skogen. I
telefon möter jag den enskilda
människan varje dag.

Eva-Marie Abrahamsson, räddningschef, Helsingborg
– Så sent som dagen innan jag
åkte till Västerås. Det var telefon
från en enskild person som hade
frågor om brandskydd i den fastighet han bor. Det visade sig att han
bott i samma hus i 30 år och haft en
bokhylla ute i trapphuset. Nu hade
någon klagat och sagt att han inte
ﬁck ha det, han själv tyckte att barnvagnar var mer
i vägen. Jag ﬁck säga till honom att han måste ta in
bokhyllan i lägenheten. Personliga möten är inte så
vanliga, men i telefon eller via e-post möter jag den
enskilde ﬂera gånger i veckan.

■ ■ ■ Brandbefälets riksförbund delade på Brand

2005 ut stipendium ur Kaare Brandsjös fond.
Marcus Cato ﬁck 15 000 kronor för att i Bryssel
studera hur EU och Nato kan koordinera beredskapen för stora olyckor. I bakgrund till ansökan
angavs Tsunami-katastrofen i Thailand och stormen Gudrun i södra Sverige.

nyheter
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Lät det
brinna

– skonade miljön
Räddningstjänsten lät industrilokalen brinna ner – och
ﬁck beröm.
– Beslutet var ganska
självklart. Branden hade inte
gått att släcka och det fanns
mycket kemikalier i byggnaden, säger räddningsledaren
Håkan Alexandersson.

”Låt skiten brinna” är ett argument i debatten ibland. Kritik
riktas mot att
räddningstjänsten
slentrianmässigt använder för mycket
vatten, med risk
för ökade miljökonsekvenser eller vattenskador.
När kemiföretaget Provexa i
Göteborg, som sysslar med ytbehandling, drabbades av en
storbrand gjorde räddningstjänsten tvärtom. Brandmännen höll igen med vattnet.
I den brinnande byggnaden
fanns 200 kubikmeter kemikalier, bland annat cyanid,
och 300 kubikmeter smutsigt
processvatten. En stor mängd
vatten på branden hade ökat
risken att kemikalier sköljts ut
i dagvattensystemet och vidare
ute i Göta Älv, nära Göteborgs
dricksvattenintag.
– Om det varit möjligt att
släcka branden och rädda
byggnaden hade beslutet att
låta bli varit svårare att ta. Men
en offensiv insats hade krävt
oerhört mycket vatten, säkert
ett hundratal kubikmeter, säger Håkan Alexandersson.

Provexas lokal var bara några
år gammal och hade skydd för
att klara det stora läckaget.
– Men många äldre lokaler
har inte samma goda skydd.
Hänsynsreglerna i miljöbalken säger att ett företag ska
vidta de åtgärder som behövs
för att skydda människors hälsa och miljö.
Göteborgs kommun har nu
också börjat kräva släckvattenutredning av företagen.
– Vi har nu också
börjat kräva släckvattenutredning,
att företagen kan
redovisa hur de
kan ta hand om släckvattnet
vid en brand, säger Alenius.

Vi ﬁck inga
gifter utanför
byggnaden

Snabbt förlopp
Branden startade strax före sju
på morgonen 11 maj. Räddningstjänstens första styrka
gick direkt in för begränsning
för att skydda andra av företagets lokaler. Tre timmar senare
hade det brunnit färdigt.
Tankar med kemikalier och
processvatten rämnade under
branden. Men vätskan stannade i lokalen, i pumpgropar eller
inom katastroﬁnvallningar.
Inga gifter spreds ut
Anna Alenius, miljöinspektör
i Göteborgs kommun är tacksam för att räddningstjänsten
inte öste in vatten i branden.
– Resterna av byggnaden är
förorenad. Men vi ﬁck inte ut
några gifter utanför byggnaden, och det var det bästa som
kunde hända, även om det säkert ﬁnns de som tycker att röken var värre, säger hon.

Miljövärden prioriteras
Att ta hand om släckvatten behövdes inte i det här fallet. Flera
experter inom olika områden
har uttalat sitt gillande för att
räddningstjänsten enbart begränsade branden.
– Det har väl bekräftat att vi
gjorde rätt, och det känns bra.
Teorin om att miljövärdena är
av högsta rang bekräftades.
Om vi i framtiden har svårt att
ta beslut om vi ska låta branden
gå eller ej kan kanske den här
erfarenheten vara till hjälp, säger Håkan Alexandersson.
Dyr släckning
Att släcka eller ej kan det även
ﬁnnas ekonomiska aspekter på.
Vid en bilbrand på motorvägen
i höjd med Delsjön, som ingår i
Göteborgs dricksvattensystem,
rämnade tanken på bilen och
branden blev intensiv.
Räddningspersonalen
ansåg att branden måste släckas.
Släckvatten blandat med skum
och bensin rann ner i ett invallningssystem som ska hindra
spill från att rinna ner i sjön.
Saneringskostnaderna hamnade långt över 100 000 kronor
och omfattande diskussioner
har följt mellan vattenverket,
försäkringsbolag och räddningstjänsten om nödvändigheten av att släcka.
Låter räddningstjänsten det
brinna allt för sällan?
– Det är mycket möjligt. Med
den händelseutveckling vi kan
se, som bilbranden på motorvägen, kanske man allt oftare
ska låta det brinna, säger Alexandersson.
PER LARSSON

Foto: NIKLAS MAUPOIX/GP KAMERAREPORTAGE

Industrilokalen med 200 kubikmeter kemikalier började brinna strax före klockan sju på morgonen.
Räddningstjänsten konstaterade omgående att man inte skulle försöka släcka branden, bara begränsa
den. Tre timmar senare hade det brunnit färdigt, och så vitt man vet hade inga gifter läckt ut.

– För sällan hänsyn till miljön
– Min personliga uppfattning är att räddningsledaren, inklusive jag själv, i för liten grad tar hänsyn
till miljöaspekter och hellre släcker en brand än
låter det fortsätta brinna. Det innebär med stor
sannolikhet att det vid vissa bränder blir större
miljöskada än nödvändigt.
Det säger Håkan Axelsson chef för Räddningsverkets avdelning för stöd till räddningsinsatser.
Någon generell uppfattning om när det ska
släckas eller ej har han inte.
– I det här fallet gjorde räddningsledaren rätt
bedömning. Men generellt ﬁnns många parametrar som talar för att släcka en brand.

Förutom att rädda värden pekar Axelsson också
på minskad psykisk belastning för den drabbade,
att underlätta för eventuell brottsutredning, samt
även traditionen.
– Miljöaspekterna är en parameter som vid en
brand kan tala för att avvakta släckning för att
vid en annan brand tala för att massiva insatser
behöver göras för att för att släcka. Viktigast
parametern är att räddningsledaren har en god
kunskap om miljöaspekter när beslut tas om
att släcka eller att avvakta. Och denna kunskap
tycks Göteborg på ett föredömligt sett givit sina
räddningsledare.

nyheter
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Skräckscenariot nära
bli verklighet i Rinkeby
Tolv personer rökskadades i
tunnelbanebranden i Stockholm. Den kunde ha slutat i
katastrof.
– Skräckscenariot kunde
ha blivit verklighet om tåget
fortsatt mot Hjulsta och det
av någon anledning blivit
stopp efter 200-300 meter,
säger Anders Bergqvist,
brandingenjör och tunnelexpert vid räddningstjänsten i
Stockholm.

Tåget hade lämnat stationen
Rissne och kom in till station
Rinkeby. Då brann det under
en av vagnarna. Tågets förare
hade inte fått någon indikation
om brand. Några rökdetektorer i tunnlarna ﬁnns ännu inte
och inne i vagnarna saknades
rökdetektorer. 300 äldre vagnar saknar brandvarnare, i 200
av de 271 nyare vagnarna har
rökvarnarna tagits ur drift för
att de orsakat många falsklarm.
– Det är allvarligt om säkerhetssystem medvetet sätts ur
spel. Säkerheten i underjordiska transportsystem bygger på
en kedja av åtgärder och är inte
starkare än dess svagaste länk,
säger Anders Bergqvist.
En av de allvarligaste
Samtidigt hävdar Bergqvist
att tunnelbanan är ett säkert
transportsystem för allmänheten. En halv miljon människor
reser dagligen med T-banan i
Stockholm.
– I förhållande till vägtraﬁken
är olyckorna mycket få. Denna
händelse är en av de allvarligaste som drabbat Stockholms tunnelbana, men den visar trots allt
att alla lyckades ta sig ut, ingen
dog, säger Bergqvist.
Han jämför med en förödande brand i Sydkorea för två år
sedan.
– Där dödades 200 resenärer
under ungefär likartade omständigheter som i Rinkeby.
Branden i Sydkorea utvecklades dock mycket fortare. I Rinkeby lyckades man dessutom
påbörja utrymning snabbare.
Att det gick så mycket bättre
än i Sydkorea ser jag som ett
resultat av ett långvarigt och

Foto: KJELL WAHLING, RÄDDNINGSTJÄNSTEN STOCKHOLM

Tolv personer fördes till sjukhus med rökskador, men det kunde ha gått mycket värre. ”Det var nära att rätt många människor aldrig hade
tagit sig ut”, säger brandingenjör Kjell Wahling. En liknande händelse i Sydkorea 2003 kostade 198 människor livet.

ihärdigt säkerhetsarbete här i
Stockholm.
Nödutgång användes inte
Mellan 300 och 500 personer
tog sig ut från Rinkeby-stationen genom huvudutgången.
Nödutgången användes över
huvud taget inte. Skyltning
fanns till nödutgången, men
den låg ologiskt till 150 meter
in i spårtunneln. Tre personer,
tågföraren, ett tågbefäl och en
passagerare, ﬂydde från det
brinnande tåget in i T-banetunneln i riktning mot station
Rissne.
– Tågpersonalen såg till att
vagnarna tömdes och blev kvar
sist av alla. När de skulle ut samma väg som övriga utrymmande låg röken längst upp som
ett tjockt molntäcke. De vände
därför och evakuerade genom
tunneln, en promenad på ett
par kilometer, berättar brandingenjör Kjell Wahling.
Hur kritiskt var det egentligen för passagerarna?

– Utgången blev lycklig, men
det var väldigt nära att rätt
många människor aldrig hade
tagit sig ut, svarar Wahling.
En otillgängligt placerad
nödutgång ﬁnns alltså på Rinkeby-stationen. Fyra andra
stationer på T-banan har inga
nödutgångar alls, Zinkensdamm, Mälarhöjden, Midsommarkransen och Aspudden.
Värre vid T-centralen
För Anders Bergqvist är brand i
tunnelbanan det värsta någorlunda sannolika skräckscenariot i Stockholm.
Vad kunde ha hänt om
motsvarande brand inträffat
längst ned i T-centralen, vars
nedre delar ligger betydligt
djupare än i Rinkeby?
– Jag vill inte spekulera, men
förutsättningarna hade helt
klart varit sämre än i Rinkeby,
svarar Anders Bergqvist.
Det är konstaterat att branden orsakades av ett elfel. När
tåget kom in på Rinkeby-statio-

nen var rökutvecklingen kraftig. Efter en stund tog sig den
brand som börjat under tåget
genom vagnens golv.
– Ingen kan säga när elfelet
startade branden. Kanske inträffade det före föregående
station, Rissne. Men det vet vi
inte eftersom rökdetektorer
saknades och föraren därmed
inte ﬁck någon indikation på
att något gått snett.
Ett 60-tal brandmän och befäl sattes in i räddningsarbetet.
När de anlände hade passagerarna redan satt sig i säkerhet. Det räddningspersonalen
kunde göra vara att leta efter
personer som kunde ha blivit
kvar. Värmekameror användes
och påskyndade påtagligt genomsökningen.
Hinner inte livrädda
Strålningsvärmen från den brinnande vagnen var hög, rökutvecklingen likaså och bidrog till
att det tog cirka en och en halv
timme innan branden var släckt.

Anders Bergqvist anser att det
är orealistiskt att tro att utlarmade brandmän ska hinna in
och rädda ett stort antal passagerare vid en brand i T-banan.
– I regel är brandförloppet
snabbt, röken är giftig och
det blir snabbt väldigt varmt.
Så räkna inte med räddningstjänsten för livräddning. I stället måste det skapas goda förutsättningar för folk att rädda sig
själva. Tågförarna är vid larm
och brand instruerade att alltid
köra vidare till nästa station.
– Mycket mer kan göras eftersom vi kommer att få ﬂer bränder. Bättre larm och sprinkler
är två åtgärder. Regelskrivande
myndigheter måste bli tydligare. Jag tycker att Räddningsverket borde driva på hårdare
gentemot Boverket, slutar Anders Bergqvist.
STIG DAHLÉN

Rökdetektorer installeras i alla tunnlar
Det ﬁnns inga grundkrav från
myndigheterna på rökdetektorer inne i vagnarna.
– Vi införde rökvarnare i nya
vagnar som en extra säkerhet,
det är lite av överkurs. I det här
fallet gjorde det varken till eller från om det fanns detektor
inne i vagnen eftersom branden uppstod undertill och rökutvecklingen var utanför vagnen, säger Christer Lindeman,

säkerhetsingenjör på SL.
Den branddrabbade vagnen
var av äldre modell och saknade rökdetektor. Men i 271 nya
vagnar ﬁnns – eller har funnits.
SL har plockat bort dem i 200
av vagnarna på grund av alltför
många falsklarm.
– Vi testar en annan typ på
några sträckor och de har fungerat bättre så troligen hittar vi
en lösning så att detektorer kan

installeras i vagnarna igen.
– I alla nya vagnar ﬁnns dessutom nödtelefoner som gör att
passagerarna kan få kontakt
med tågföraren, säger Lindeman.
Viktigare än branddetektorer
inne i vagnarna anser Lindeman vara ett system för rökdetektorer i alla tunnlar och på
perrongerna.
– Vi påbörjar upphandling

inom kort, men eftersom vi har
fem mil tunnlar kommer det
att ta några år innan installationerna ﬁnns överallt.
– Ett sådant system hade sannolikt upptäckt branden i ett
tidigt skede.
Är sprinkler något alternativ ni diskuterar?
– I Madrids tunnelbana ﬁnns
sprinkler i vagnarna, inbyggda
i samband med att vagnarna

tillverkades. Att i efterhand
sätta in sprinkler i vagnparken
skulle kosta för mycket. Möjligen kan sprinkler bli aktuellt
när vi beställer nya vagnar i
framtiden, säger Christer Lindeman.
– Att sprinkla alla tunnlar och
perronger skulle bli fruktansvärt dyrt i förhållande till effekten. Brandbelastningen där är
förhållandevis liten.
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Hotellbranden i Borgholm

–Inte en krona
satsad på
brandskyddet
Haverikommissionen utreder dödsbranden på Hotell
Borgholm.
I förebyggande syfte.
– Bränder kan inträffa på
hotell, men det viktiga är att
ett brandtillbud inte får så
här allvarliga konsekvenser
en gång till, säger kommissionens Urban Kjellberg.

Påsken 2004 brann Hotell Borgholm. Två gäster, ett norskt par,
omkom på sitt rum och fyra andra gäster tvingades hoppa eller
klättra ut genom högt belägna
fönster. Ingen av de boende tog
sig ut via nödutgångarna.
Ovanlig utredning
Det är mycket ovanligt att Haverikommissionen
utreder
dödsbränder. Inte sedan diskoteksbranden i Göteborg 1998,
har det hänt.
– Tidigare har kommissionen haft som riktmärke att utreda olyckor med minst fem
omkomna. Men det fanns ett
behov att titta närmare på den
här olyckan ändå, konstaterar
Urban Kjellberg, brandsakkunnig vid Haverikommissionen.
Många gamla hotell
Anledningen är att haverikommissionen delvis har nytt fokus
på anläggningar som hyser
många människor. Som exempelvis hotell som bedriver
kommersiell verksamhet eller
vårdanläggningar där människor är särskilt utsatta.
– När det gäller hotellbran-

den kan det ﬁnnas omständigheter som är tillämpbara på
andra, liknande anläggningar.
Det ﬁnns många gamla hotell
och folk ska kunna känna sig
trygga i att verksamheten har
ett tillräckligt brandskydd.
Inte en krona
– Det är mycket allvarligt om
man som privatperson köper
en hotellnatt och sedan riskerar att omkomma i en brand på
grund av brister i brandskyddet, säger Urban Kjellberg som
trots att rapporten inte är klar
ändå valde att berätta lite om
utredningsarbetet på Förebyggandekonferensen.
Mette Lindahl Olsson, Räddningsverkets
olycksförebyggande avdelning välkomnar
utredningen:
– Två personer omkom på
grund av att man inte satsat en
krona på brandskyddet. Verksamhetsansvariga tycks inte
haft en aning om brandskydd,
säger hon.
Utrymningsvägar
Under den aktuella natten var
bara tre av de 33 rummen uthyrda, vad hade hänt om branden i stället inträffat påföljande
natt då hotellet var fullbokat?
Varför användes inte utrymningsvägarna? Det är några av
de frågor Haverikommissionen
sökt svaren på. Avsikten har
inte varit att fastställa skuldfrågan utan att undersöka vad
som hände, varför det gick så
illa och hur man kan undvika

något liknande i framtiden.
– Vi har undersökt brandförloppet, hur byggnaden var
utformad och vilka brandtekniska installationer som fanns.
Vi har tittat på hur det interna
säkerhetsarbetet bedrivits på
hotellet och intervjuat personalen, ägarna och de fyra gäster
som överlevde branden.
Larmet fungerade inte
Hotellet saknade sprinkler och
automatiskt brandlarm anslutet till larmcentral.
Däremot fanns det ett internt
larm med rökdetektorer i korridoren, samt sovande vaktpersonal. Gästerna bodde på
övre planet där rummen fanns
i en lång korridor. Vittnesuppgifter tyder på att larmet inte
fungerade som det skulle. Utrymningslarmet startade, men
efter 20 sekunder blev det tyst.
Sedan startade det igen, en omständighet som kan ha bidragit
till att gästerna inte hann sätta
sig i säkerhet.
– Vi har mycket noga undersökt larmapparaten.
Man vet att branden startade
i bardisken i frukostmatsalen
på bottenvåningen, däremot
är man inte säker på varför det
började brinna.
Blockerade nödutgångar
En fullskalig kopia av bardisken har tagits fram och eldats
upp under observation vid
Sveriges provnings- och forskningsinstitut.
– Hotellkorridoren fylldes

snabbt med rök vilket gjorde
att samtliga tre utrymningsvägar blockerades. Enda sättet att
ta sig ut var fönstervägen, konstaterar Kjellberg.
Det norska paret påträffades
påklädda på golvet innanför
fönstret i deras rum.

Byggnaden var delvis mer än
hundra år gammal, om- och
tillbyggd i ﬂera omgångar.
Slutsatserna kommer efter
sommaren - med rekommendationer till brandskydd på
hotell.
KATARINA SELLIUS

Pappan till en av de omkomna

– De var fast i ett fängelse

– Det känns hårt att girighet ska vara det som tar
livet av två unga människor.
Det säger pappan till den unga man som tillsammans med sin ﬂickvän omkom i branden på Hotell
Borgholm för drygt ett år sedan.
På Förebyggandekonferensen berättade han om
sina tankar efter branden i en ﬁlmad intervju.

Vi har upplevt alla föräldrars mardröm,
vi miste vår son i hotellbranden på Öland
för ett år sedan. En av de första kommentarerna vi hörde var ”de hade klarat sig om
de inte klätt på sig först”.
Men var han verkligen så dum? Erik var känd för att
vara en problemlösare, för honom fanns inga omöjliga
situationer. Han var civilingenjör inom elektronik och
reste mycket i världen.
Många gånger var vi ängsliga när han var ute och res-

te, han var i USA under 11 september-attentatet, han
var i Paris när Concorden störtade.
Men när han 8 april förra året skickade
oss ett meddelande om att han och ﬂickvännen skulle bo på ett tvåvåningshotell
på Öland, var vi inte oroliga. Det var en
ypperlig plats att ﬁra påsken på.
Men så fel vi tog. De hade tagit in på
ett hotell där den ekonomiska vinningen
gick före säkerheten.
För att spara pengar vid ett eventuellt
falskt brandlarm, hade man inte kopplat
larmet till räddningstjänsten.
För att spara några kronor hade inte hotellet något brandlarm, vare sig på första
våningen eller på rummen.
På första våningen fanns bar, kök, restaurang. I gången på andra våningen fanns en rökdetektor placerad.

Och när det är grannen som larmar räddningstjänsten
för att hotellet brinner, säger det en hel del om situationen på hotellet.
Larmet i gången hade gått på, men sedan stängts av. De två ungdomarna hade
ingen möjlighet att rädda sig. De sprang
mot trappan men ﬁck vända på grund av
varm rök och cyanidgaser. Utanför deras
fönster slog lågorna upp, de var fast i ett
fängelse utan möjlighet att ta sig ut.
Det känns hårt att girighet ska vara det
som tar livet av två unga människor, det
kanske är hårt att säga så men det är inte
långt från sanningen.
Jag hoppas att de här två ungdomarna
inte dog förgäves, utan att vi alla gör vad vi kan för att
liknande olyckor inte ska ske igen”

Det var en
ypperlig
plats att ﬁra
påsken på.
Men så fel vi
tog.
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– Hur många
gånger måste
vi dra lärdom
Måste vi se ﬂer hotellbränder och
varuhusbränder?
Det undrade Räddningsverkets
Mette Lindahl Olsson på årets förebyggandekonferens – och uppmanade till nya tag i arbetet med att
undanröja risker.

Årets förebyggandekonferens – Nya tag
– genomfördes 13-14 april i Karlstad.
375 deltagare ﬁck möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdatering inom
aktuella områden. Flera goda exempel
på förebyggande arbete ute i landet presenterades, men också dödsbranden på
Hotell Borgholm för ett drygt år sedan
diskuterades.
Allvarlig konsekvens
– Den är ett exempel på att brister i
brandskyddsarbetet kan leda till allvarliga olyckor. Hur många gånger måste
vi dra lärdom, frågar sig Mette Lindahl
Olsson, brandingenjör och enhetschef
vid Räddningsverket.
– Haverikommissionen har visat att
det inte fanns ett spår av systematiskt
brandskyddsarbete. Utbildning och rutiner saknades helt.
– Men här har också myndigheterna ett
ansvar, tillsynen är viktig, menar hon.

Foto: ANDERS JOHANSSON

Haverikommissionen utreder hotellbranden i Borgholm. Syftet är att förebygga ﬂer
hotellbränder i Sverige. Att ta in på hotell innebär att man är utsatt. Man ska kunna
förlita sig på att hotellet har ett tillräckligt brandskydd i sina lokaler.

Brandfarliga chips
Också risken med staplade chips i livsmedelsbutikerna fördes fram.
– Vi har sett att chips brinner mycket
snabbt, en risk som måste uppmärksammas av dem som jobbar ute i varuhusen.
Man kanske kan tänka på hur man placerar den här typen av varor i affärerna
för att minska risken.
(Se separat artikel på sidan 3).
Förebyggandekonferensens budskap
kan sammanfattas i målet att uppnå ett
bra skydd mot olyckor.

– Det ﬁnns olika vägar
att ta sig dit, som genom utbildning, tillsyn och information.
Systematik leder till
att risker upptäcks
och vi får färre olyckor och tillbud. Men
Mette Lindahl
detta är sällan några
Olsson
”kvick-ﬁx”-metoder
utan kräver ett långsiktigt arbete som
exempelvis i Dalarna där brandmännen
inventerar risker, i Nyköping där man
går säkerhetsronder och i Norrköping
där man lägger tillsynsplaner för ﬂera
år i taget.
– Och det ﬁnns många ﬂer goda exempel ute i landet. Sno gärna goda idéer av
varandra.
Vilka är framtidsfrågorna?
– Framöver kommer Räddningsverkets
förebyggandefrågor fokusera på äldres
säkerhet och säkerhet i hemmen, där de
ﬂesta olyckor sker, samt på så kallade
”förlåtande system”, som sprinkler och
självslocknande cigaretter.
Titta på verkligheten
– Vi kommer också att satsa mer på erfarenhetsåterföring och statistik från
olyckor samt gräva djupare i olycksmönster, ta reda på hur verkligheten
ser ut och återföra kunsakpen till tillverkare och andra myndigheter via verkets utbildningar. Dessutom kommer vi
fortsätta att ta till oss och sprida goda
exempel utifrån landet.
Räddningsverket har sedan 1993 anordnat konferens vartannat år för personal som aktivt arbetar med räddningstjänstens förebyggande frågor. Årets
upplaga var den sjunde i ordningen.
KATARINA SELLIUS

Hotellet återuppbyggt och sprinklat

–Vi har tänkt brandskydd från första murstenen
I dag är Hotell Borgholm återuppbyggt.
Sprinklat och automatlarmat.

– Vi har tänkt på brandskyddet från första murstenen, det var en förutsättning
för att vi skulle vilja starta om på nytt,
säger Ove Fransson, ägare till hotellet.
Ett år efter branden invigdes Hotell
Borgholm som Ove Fransson drivit sedan 1972. Före den ödesdigra branden
hade han inte haft ett enda brandtillbud.
– Jag hade aldrig trott att en brand
skulle kunna få sådana här konsekvenser, det var fullständigt otänkbart. Det
kom som en chock, säger han.
– Det var en serie olyckliga omständigheter. Ett problem var att hotellet var
gammalt och tillbyggt i omgångar och

inte hade en tillräckligt säker konstruktion. Vi hade inte heller samma tänkande kring brandskyddet som vi har i dag,
mycket var ren okunskap. Vi levde i tron
att vi beaktat brandskyddskraven.
Boendesprinkler
Vid återuppbyggnaden anlitades en
brandkonsult och målet har varit att
uppfylla kraven på ett ”väl brandskyddat hotell” enligt Svenska Brandskyddsföreningens klassiﬁcering. Det innebär
att hotellet nu är utrustat med boendesprinkler i samtliga 35 rum och andra
utrymmen i boendedelen, automatlarm,
nödbelysning, rök- och värmedetektorer och brandorganisation.
– Det som återstår nu är utbildning av
personalen när vi kommer igång med
sommarsäsongen, säger Ove Fransson.

På Öland ﬁnns ett 50-tal hotell och nivån på brandskyddet varierar kraftigt.
Nya krav på hotell
Sedan branden i Borghom har räddningstjänsten på Öland tagit fram nya
riktlinjer för hotellverksamhet.
– Vi speciﬁcerar rimliga krav på ett
skäligt brandskydd, det är angeläget
att veta vad som gäller både för oss som
besiktningspersonal och för ägaren, säger Bengt Andersson, räddningschef på
Öland.
Rekommendationerna har skickats ut
till samtliga hotell på Öland.
Riktlinjerna handlar om dokumentation på hur man arbetar systematiskt
med sitt brandskydd, om larm, brandcellsindelning, utrymningsvägar, ytskikt och vägledande markeringar.

Hade Räddningstjänsten kunnat
ställa högre krav på hotellet i Borgholm innan det brann?
– Inte som jag ser det. Sista brandsynen
gjordes året innan, vilket resulterade i en
anmärkning i ett så kallat mjukisprotokoll. En brandavskiljande dörr stod öppen med en uppställningsanordning.
– Det vi gjorde var att uppmana ägaren
att ta bort denna. Vanligtvis brukar det
räcka med att den här typen av brister
påpekas, så rättas det till.
Någon uppföljning om så skedde gjordes aldrig av räddningstjänsten.
– Det brukar ske vid nästa brandsyn
och den utfördes aldrig eftersom brandsynen var planerad efter branddatum,
konstaterar Bengt Andersson.
KATARINA SELLIUS
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”Värsta grymma läget”
– för kommunerna att skapa nya tillsynen
Ta chansen.
Säger brandingenjör Joseﬁn Gullstrand på Räddningsverket.
Möjligheterna för räddningstjänsterna att påverka hur de vill lägga
upp sitt förebyggande arbete har
aldrig varit större än nu.

– Vad jag menar är att det är värsta
grymma läget för kommunerna att skapa den nya tillsynsverksamheten, säger
hon och fortsätter:
– Den stora förändringen på tillsynsområdet är egentligen att staten har
tagit bort sin specialreglering av brandsynen. Och det ger kommunerna friare
tyglar.
– Tidigare var det reglerat var och hur
ofta brandsyn skulle ske och då gjordes
en hel del brandsyner i onödan. Nu bestämmer kommunerna själv var och när
tillsyn ska utföras. Tillsynen kan styras
till objekt där brandskyddet är dåligt eller där det är höga risker, säger Joseﬁn
Gullstrand.
Dialog med kommunerna
Själv tog hon chansen att peppa de 375
deltagarna på Förebyggandekonferensen.
Hon ogillar tanken att ”sitta nöjd” inne
på myndigheten och be kommunerna
lösa sina problem själva.
– Räddningsverket ska självklart
ha en dialog med kommunerna och
hjälpa och stödja med det vi kan.
Och här har Förebyggandekonferensen
en given plats.
Har kommunerna haft svårt att
komma igång?
– Ja, vi har fått signaler om att arbetet
med att införa nya tillsynen haltat en
del. Många har blivit ställda och vet inte
åt vilket håll de ska springa. Vad ska vi
göra nu, var ska vi lägga fokus?
Hennes råd är att ändå våga sätta
igång och testa, men först bestämma var
man ska satsa sitt krut.
Hur vet man var krutet ska läggas?
– Börja med en grovanalys och kika
på var kommunen har sina risker och
problem. Det kan ske mer eller mindre
vetenskapligt, alltifrån att känna av hur
det blåser med ett ﬁnger i luften, till en
mer strukturerad genomgång.
Lita på magkänslan
Kartläggningen kan ske genom statistik,

Foto: KATARINA SELLIUS

Peptalk i förebyggande. – Det ﬁnns inget facit för hur tillsynsverksamheten ska se ut, men nu har kommunerna ett kanonläge att
själva bestämma hur de vill lägga upp det förebyggande arbetet. Tanken är att vi på verket ska ge hjälp till självhjälp och stötta kommunerna, säger Joseﬁn Gullstrand, brandingenjör vid Räddningsverket.

riskanalyser, skriftliga redogörelser, tips
från allmänheten, samarbete med andra
förvaltningar.
– Lita på magkänslan. Vissa risker kanske inte visat sig i statistiken för att det
inte hänt något än, men man vet ändå
att en förebyggande insats kan krävas
exempelvis på kommunens äldreboende, menar Gullstrand.
Det ﬁnns inga facit för hur en kommun
bör lägga upp sin tillsynsverksamhet.
Återkommande tillsyn kan vara lämpligt på objekt där riskerna av någon orsak är särskilt stora, liksom tema-tillsyn
som kan innebära att man tittar på alla
restauranger eller alla äldreboenden i
kommunen.
Konsultvarning
Vad kan man kräva vid en tillsyn?
– Syftet är att se till att den enskilde lever
upp till kraven om ett skäligt brandskydd
enligt lagen om skydd mot olyckor.
– Ett skäligt brandskydd innebär att ett

systematiskt brandskyddsarbete bedrivs, säger hon och utfärdar en konsultvarning.
– Det får inte bli så att konsulter tar
fram det systematiska brandskyddsarbetet och att kunskapen försvinner när
konsulten går ut genom dörren. Och sedan hamnar brandskyddsarbetet i en ﬁn
pärm i bokhyllan.
– Men självklart kan konsulttjänster
även vara av godo. Konsulten kan fungera som coach i arbetet eller tas in för
specialuppgifter som att granska det
tekniska brandskyddet, göra riskanalyser eller hjälpa till att lägga upp rutiner.
Kontinuitet viktigt
Joseﬁn Gullstrand tycker man ska ta ner
det systematiska brandskyddsarbetet på
jorden och inte göra det svårare än vad
det behöver vara.
– Det är viktigt att engagemanget sprids
i organisationen, att alla verkligen deltar i arbetet så att det inte hänger på en

enda person.
Kontinuitet i arbetet är viktigt. Brandskyddet ska vara bra hela tiden inte bara
vid tillsyner, det är det som är hela syftet
med att systematiskt brandskyddsarbete bör införas.
En fråga som ofta dyker upp är vilka
krav som kan ställas på dokumentation
för det systematiska brandskyddsarbetet.
– Det viktiga är att verksamheten kan
redogöra för sitt brandskydd och det
kanske kan gå utan att något är nedtecknat, säger hon och tar ett exempel:
En mindre verkstad med tre anställda
kanske har full koll utan att något är
nedtecknat.
– Men är det en större industri där en
person har den fullständiga kollen på
brandskyddet behövs däremot en dokumentation för att kvalitetssäkra så att
inte all kunskap försvinner om personen
är sjuk eller slutar.
KATARINA SELLIUS

Argumentera med statistik
Dra nytta av insatsrapporterna.
Övertyga med statistik - och förbättra brandskyddet.
Menar Erik Egardt, brandingenjör på Räddningsverkets olycksförebyggande avdelning.

– Alla har vi några ”surdegar” i bakﬁckan, folk som är
svåra att övertyga om att skaffa bättre brandskydd. I
de lägena kan man förbereda sig med statistik, föreslår
han.
– Statistik är kraftfullt när det gäller att argumentera
för brandskyddet. Men det ska inte vara allmänt hållen statistik. Den måste vara anpassad till frågor och
behov, säger Egardt.

Hur får man tag i statistiken?
Det ﬁnns dels färdiga rapporter som ges ut av Räddningsverket:
■ Olyckor i siffror
■ Räddningstjänst i siffror
■ Dödsbränder
Dessutom ﬁnns Rib, Integrerat beslutsstöd för skydd
mot olyckor, och Räddningsverkets hemsida där man
kan använda analysverktyg tillsammans med det statistiska grundmaterialet för att göra specialkörningar.
Ny statistikportal
Till hösten planeras en ny statistikportal på Räddningsverkets hemsida för mer avancerade sökningar.

Statistik kan användas i olika sammanhang.
– Vid framtagande av kommunala handlingsprogram. Vet vi varför det brinner, då vet vi hur vi ska förebygga och kan välja strategier.
Statistik kan ligga till grund för tillsynsplaneringen.
– Handen på hjärtat, hur mycket vet vi om hotellbränder, skolbränder eller trävaruindustribränder?
Hur mycket kan vi haspla ur oss direkt ur minnet? Men
läser vi på om sågverksbränder innan vi åker ut till fabriken kan vi nå folk med djuplodande statistik och
exempel.
Det biter bättre.
KATARINA SELLIUS
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Nya lagen – ﬂipp eller ﬂopp?
Räddningsverket ska i höst göra en djupare studie i ett antal
kommuner om hur de hanterar den nya lagen om skydd mot
olyckor.
– Vi behöver följa upp hur lagen landat. Bland annat ska vi
titta på skriftliga redogörelserna, sotning och brandskyddskontrollen, handlingsprogrammen, farlig verksamhet och
olycksutredningar, säger Joseﬁn Gullstrand, brandingenjör,
Räddningsverket.
2007 kommer regeringen att göra en utvärdering av hur nya
lagen tagits emot.

Nya grupper för
skriftlig redogörelse
Räddningsverket planerar att eventuellt tillföra två nya grupper i föreskriften om vem som ska lämna skriftlig redogörelse
för sitt brandskydd.
Det gäller samhällsviktiga funktioner, anläggningar som
många människor är beroende av, som telecentraler, större
elstationer, vatten- och avloppsverk och fjärrvärmeverk.
Dessutom vill man vidga gruppen vårdinrättningar och även
inkludera vissa LSS-boenden (Lagen om särskilt stöd och service för funktionshindrade).

Lästips från konferensen
Idéer till tillsynsarbetet kan man få i examensarbetet ”Kommunal tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) – förslag till
strukturerat arbetssätt” av Patrik Håkansson och Stefan Andersson, LTH . Finns under länken www.brand.lth.se.

Olycksundersökningar på gång
En nyhet i lagen om skydd mot olyckor är att man efter avslutad räddningsinsats ska se till att olyckan undersöks för att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
har genomförts. 76 procent av kommunerna uppger att de har
rutiner för hur dessa olycksundersökningar ska genomföras.

Tydligt förebyggande
uppdrag i Norrköping
I år och nästa år gör räddningstjänsten i Norrköping tillsynsbesök i allmänna byggnader och ﬂerbostadshus.
Det står att läsa i kommunala handlingsprogrammet.
Det förebyggande uppdraget är tydligt och de olika insatserna information, utbildning och tillsyn är klart deﬁnierade i
kommunens handlingsprogram för den olycksförebyggande
verksamheten. Riskbild och politiska prioriteringar styr de
förebyggande insatserna.
– Tillsyn för oss är en fyrklöver som består av granskning av
handlingar som skriftliga redogörelser och riskanalyser, tillsynsbesök, olycksutredningar och olika samråd, säger
brandingenjör Ulf Lago.
Tillsynsplanen är planerad för ett par
år framåt. Den kompletterar och konkretiserar målen för tillsynsverksamheten som ﬁnns i handlingsprogrammet.
Den innehåller tillsyn enligt såväl lagen
om skydd mot olyckor som lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
– Vi ser en röd tråd genom verksamheten, där innehållet i handlingsprogrammet tydligt styr vårt förebyggande arbete. Någon sådan tydlig och lokal
styrning har inte funnits tidigare.
Ulf Lago
I år kommer tillsynsbesök genomföras
på alla hotell, restauranger och grundskolor, nästa år tillkommer bland annat gymnasieskolor och
studentbostäder enligt lagen om skydd mot olyckor och bensinstationer samt industrier enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Mer info på www.norrkoping.se/trygg

Foto: KATARINA SELLIUS

Leksand vs. Mora. Hårda duster på isen lär det bli framöver. Men samarbetet mellan länets räddningstjänster tar dock inte skada enligt Stefan Karlsson, ställföreträdnade räddningschef Västerbergsslagen
och Pär Kjellin, räddningschef i Mora. För säkerhets skull drog Hans Katrin, Dalamitt, på domartröjan.

Samarbete över
kommungränserna
Fiender på isen.
Men såta vänner med
gemensamma mål i arbetet
med att minska olyckor.
I Dalarna kartlägger brandmännen länets risker.

Hockeytokiga Dalarna är unikt
på sitt sätt. Sedan tre år tillbaka
strävar elva räddningstjänster
och länsstyrelsen i Dalarna åt
samma håll i ett gemensamt regionalt riskhanteringsprojekt.
– Många gärdsgårdar har rivits i Dalarna de senaste åren,
konstaterar Pär Kjellin, räddningschef i Mora.
– Målet är att 2008 i hela länet kunna redovisa 30 procent
färre insatser, skadade och omkomna vid olyckor.
För att nå dit är riskinventering numera en del av det ordinarie brandmannajobbet i länets räddningsstyrkor. Hittills

har brand- och explosionsrisker för drygt tusen objekt i länet – hotell, industrier, sjukhus,
vårdinrättningar och skolor
– inventerats och analyserats.
– Hemma på stationen gör
brandmännen en analys och
bedömning av eventuella risker. Det kan följas av ett förslag
på förebyggande åtgärder.
Städa lastkajer
Det kan handla om både tekniska och organisatoriska åtgärder, som exempelvis städa
lastkajer, se över brandceller,
rutiner och göra folk medvetna
om risker.
– Styrkan är att det just är
räddningstyrkorna som utför
arbetet. De får en oerhört bred
kompetens som de sedan kan
dela med sig av. Det här leder till en annan säkerhet och
trygghet ute i kommunerna.

Det drar med sig att verksamheter börjar arbeta mer med
sitt systematiska brandskyddsarbete, säger Kjellin.
Alla risker i Dalarna ﬁnns
samlade i en gemensam länsdatabas och på en länsriskkarta.
– I dag vet vi var riskerna i vårt
samhälle ﬁnns. Dessutom har vi
riskerna ”på bild”, vilket är väldigt praktiskt när vi pratar med
politiker och beslutsfattare.
Syftet är att låta kommunernas riskbild styra räddningstjänstens verksamhet i större
utsträckning än tidigare.
Dalarnas kommuner satsar
3,60 kronor per kommuninvånare och år för att driva projektet.
Läs mer på www.riskhantering.nu
KATARINA SELLIUS

De går säkerhetsrond
I Nyköping har man gått 80
säkerhetsronder de senaste
fyra åren.
– Det här är grunden för vårt
säkerhetsarbete, dessutom
är det kul, säger Lisa Åkesson, brand- och riskingenjör
vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

Att gå säkerhetsrond på dagis,
skola eller äldreboende är en
”happening” – alla är där.
Brandinspektör,
miljöinspektör, fastighetsförvaltare,
folk från lås och larm, el, ventilation och brottsförebyggande
rådet träffar chefen, vaktmästare, skolsköterska, elevrådet och
andra från arbetsplatsen.
Ronden har förgåtts av att
verksamheten själv gjort en
riskinventering och fyllt i en
blankett.
– 80 procent av riskerna hit-

tar de själva, de skriver upp
sina risker och vi lyssnar. Först
under rundvandringen tar vi
på våra myndighetsglasögon.
Tanken är att alla risker ska
komma upp till ytan och att
man ska få ett grepp om helheten.
Alla experter är där
– Det kan vara vassa hörn,
felhängd ytterdörr, klämrisker, brandrisker, fuktskador,
svinn, inbrott, våld, hot, buller,
drunkning. Det ﬁna är att alla
experterna ﬁnns samlade här
och nu.
Inga risker blir hängande i
luften för att inte ”rätt” förvaltning är där.
Rundvandringen tar en halvdag och verksamheten får en
bilderbok med alla riskerna
samlade.
– Det brukar bli uppskattat.

Typiska risker inom barnomsorgen kan vara vattenpölar,
belamrade spisar, uppställda
dörrar, allmän oordning. Dåligt underhåll blir tyvärr en allt
vanligare risk, med kommentaren ”åtgärdas när ekonomin så
tillåter”.
Efter ronden delas ansvar ut
för att så snabbt som möjligt
åtgärda risker och brister.
– Det här är en enkel modell
som fungerar i verkligheten.
Det behövs inga komplicerade
teorier.
– Vi har färre felanmälningar i
dag, folk blir mer riskmedvetna
och vi ser ett ökat engagemang
för säkerhetsarbete. Dessutom
lär vi oss själva otroligt mycket
om andra områden är brand,
konstaterar Lisa Åkesson.
KATARINA SELLIUS
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I Motala ska man gå säker
Var inträffar olyckor och vilka drabbas av dem?
Motala kommun börjar få den vetskapen, och det har gett resultat.
– Vi vet bättre var insatserna ska
göras, säger säkerhetssamordnare
Pirjo Kovalainen.

Statistik visar att det inte är de minsta
barnen i Motala som skadas i traﬁken.
Från skolåldern och uppåt ökar däremot
skadefrekvensen.
– Därför har vi inriktat traﬁksäkerhetsarbetet mot dem, säger Kovalainen.
Det är bara ett exempel.
Motalas nyckel till att veta var resurserna ska sättas in är den skaderegistrering
som sker vid akutmottagningarna på
ﬂera sjukhus i länet. Registreringen har
funnits i Linköping och Motala i några
år, snart är även Norrköping med.
Det är besökarna på akuten, eller en
anhörig, som fyller i en blankett om var
olyckan inträffade, hur det gick till, konsekvenser av det hela. Registreringen
sköts av landstingets personal.
– Sedan 2003 har vi alla skador med i
statistiken. Numera kan vi även se fördelningen kommunvis, säger Pirjo Kovalainen.
Vetskap om olycksdrabbade vägar har
resulterat i traﬁksäkerhetsåtgärder. En
traﬁksäkerhetsansvarig ﬁnns på teknis-

Pirjo Kovalainen jobbar för det hållbara
Motala.

ka kontoret och traﬁksäkerhetsrådet är
aktivt. Vetskap om vanliga olyckstyper
har gjort att kommunen satsat mer på
information och utbildning. Ett handlingsprogram har tagits fram för skydd
mot olyckor och uppgiften att följa det
har lagts ut på alla nämnder.
Ligger hyfsat till
2003 inträffade 5 380 olycksfallsskador
i hela upptagningsområdet för Motala
sjukhus. Siffran för Motala kommun,
med 42 000 invånare, låg på 3 300, men
då saknades ortsbestämmelse på ett antal olyckor.
– Det ﬁnns ett mörkertal. Men jag tror
vi ligger hyfsat till och har under lång

tid jobbat med egen säkerhet.
Vanligaste skadeplats är inte oväntat
bostad/bostadsområde. Men mer oväntat är kanske att idrottsanläggningar är
näst vanligast. Bland män skedde över
20 procent av olycksfallen vid idrottsanläggningar. Idrott eller motion är
också den vanligaste aktiviteten vid
skadetillfället för både män och kvinnor.
– Det har medfört att vi tittat på säkerheten vid idrottsanläggningar och även
vid lekplatser.
Säkerhetsombud
En hel del av skadorna inträffar på skolor. Därför genomförs elevskyddsronder
och på varje skola ﬁnns ett säkerhetsombud som ska informera om säkerhetsarbetet och eliminera risker.
– Uppgiften har likheter med skyddsombudets, och många gånger är det
samma person som har båda uppgifterna.
Arbetet inriktas också mot att minska
skadegörelsen. Några skolor i Motala
har pengapåsar för egna aktiviteter. Vid
skadegörelse tas pengar för reparation
från aktiviteterna.
Att Motalas förebyggande arbete lönar sig har Kent Lindqvist, Linköpings
universitet, lagt fram i en vetenskaplig
studie. Efter två års förebyggande åt-

gärder minskade antal skadade med 13
procent, skadekostnaderna minskade
med 20,6 miljoner kronor. De största
förändringarna noterades i bostäder
och på arbetsplatser. Skadorna i bostäder minskade med 16 procent och
kostnaderna med 8,8 miljoner. På arbetsplatserna minskade skadorna med
19 procent och kostnaderna med 6,4
miljoner kronor.
Motala var tvåa i Sverige att utnämnas
till säker och trygg kommun. Nu jobbar
man efter devisen ”Det hållbara Motala”
där även bostadsstiftelsen, universitetet, polisen och landstinget medverkar.
Fokus läggs på skadeförebyggande, internt skydd inom kommunal verksamhet, brottsförebyggande, förebyggande
miljöarbete och folkhälsa.
Säkerhet för äldre är ett viktigt eget
område. I Motala är, precis som i andra
kommuner, fallskador i hemmen allt för
vanliga bland äldre.
– Vi satsar på information och utbildning inom hemtjänsten. Vi vill att hemtjänstpersonalen oftare ska inspektera
hur det ser ut i hemmen. Bostadsstiftelsen satsar själva mycket och har bland
annat tagit fram en säkerhetshandbok
för hyresgästerna, säger Pirjo Kovalainen.
PER LARSSON

Rättvis rekrytering Linköpings mål
Med hjälp av en brittisk modell ska räddningstjänsten
i Linköping bli en förebild i
rekrytering av personal.
– Avsikten är att få fram ett
rekryteringssystem för hela
kommunen, säger räddningschefen Lars Jonsson.

Stora rekryteringar väntar
räddningstjänsten de närmaste
åren, bara i år ska upp mot 20
nya brandmän anställas.
Det, i kombination med att
mångfalden behöver förbättras inom förvaltningen, har

gjort räddningstjänsten till ett
pilotprojekt.
– Egentligen är detta inget
konstigt, det handlar om att vi
är tydliga med vilka kompetenser vi behöver och hur vi bedömer dem.
Bättre svar med blankett
Modellen ”rättvis och effektiv”
rekrytering är hämtad från
Storbritannien där den bland
annat prövats inom den offentliga sektorn.
Personliga brev och c/v är
inget som räddningstjänsten

önskar vid rekrytering. En enhetlig
anställningsblankett
ska i stort sett ge de svar som
behövs. Blanketten är anpassad till den kompetensproﬁl
man bestämt sig för, och som
ska vara den röda tråden i hela
rekryteringsprocessen.
På
anställningsblanketten
anges vilka kunskaper som är
absoluta krav, och vilka som är
meriterande.
Utbildning, kunskaper, erfarenhet, personliga färdigheter
och medicinska krav är rubriker på blanketten. Inom ut-

bildning anges exempelvis att
grundläggande högskolebehörighet, brandmannautbildning
eller utbildning i Skydd mot
olyckor är ett krav, dykcertiﬁkat och båtförarbevis ses som
meriterande.
Lär sig intervjua
– Genom att ställa samma frågor till alla sökande blir det
lättare att göra en objektiv bedömning av vilka som ska intervjuas. Vi håller på att forma
en rekryteringsgrupp som ska
lära sig intervjuteknik, så att vi

får ut de svar vi vill ha.
För att öka mångfalden behöver räddningstjänsten ﬂer kvinnor och ﬂer med annan etnisk
bakgrund än svensk. Ambitionen är att öka den redan i år.
– I bästa fall kommer vi att
anställa 20 personer, i sämsta
fall 13.
Pilotprojektet stöds av kommunens personalutskott. Förutom en ökad mångfald inom
räddningstjänsten
hoppas
man sprida modellen till kommunens övriga förvaltningar
och kanske även i regionen.
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Motala tog bort avdelningarna

Skiftet styr all verksamhet
Utryckande och förebyggande avdelningarna – inte
alltid två parhästar i svenska
räddningstjänster.
I Motala ﬁnns de inte
längre. Traditionerna har fått
stryka på foten för modernare arbetssätt.

Skiftlagen var åtminstone förr
navet i svensk räddningstjänst.
Men i takt med att uppgifter
förändrats och utvecklats har
organisationerna blivit mer
komplexa, andra befattningar
mer centrala.
Dock inte i Motala. Där har
uppgifterna ﬂyttats till skiftlagen, som numera står för i
stort sett hela verksamheten.
Ett annat sätt att förändra för
framtiden.
För fyra år sedan begravdes
den traditionella organisationen, avdelningarna försvann.
Utryckning, förebyggande, utbildning, övning – allt samlades under skiftlagens försorg.
Motala har gått från konkreta
arbetsuppgifter mot mer ansvar.
– Avsikten var att lyfta organisationen genom ett större
engagemang, och det tycker
jag har lyckats. Arbetssättet är
medvetet anpassat till framtidens brandmän, utbildade i
skydd mot olyckor, säger räddningschefen Anders Åberg.
Rakare väg
Huvudansvaret för att den dagliga verksamheten fungerar
kan sägas ligga på brandmästarna.
– Jag ger uppdragen till
brandmästarna som sedan fördelar uppgifterna. Det blir en
rakare väg ner i organisationen.
Skulle även vilja lägga ut budgetansvar, men det fungerar
inte när personalen hoppar så
mycket mellan skiftlagen.
Kenneth Andersson är en av
brandmästarna:
– Det här är ett mer intressant
sätt att jobba på. Det betyder
mer ansvar, men också mer att
säga till om, säger han.

Foto: PER LARSSON

Motala har klätt om, organisatoriskt. Avdelningarna har eliminerats och huvuddelen av verksamheten styrs nu av Kenneth Andersson och de
övriga brandmästarna.

Arbetet i slangverkstaden
ska skötas nu med, konstaterar Kenneth, men ansvaret är
mycket bredare för alla.
– Tidigare blev brandmännen
tilldelade uppgifter, nu jobbar
de mer på projektbasis. Ingen
organisationsförändring sker
smärtfritt och det tar tid innan
den sätter sig, men förhoppningsvis får vi en bättre räddningstjänst.
Fyra ansvarsområden
Räddningstjänsten i Motala har
48 anställda på heltid, varav 41
jobbar skift. Tidigare fanns åtta
brandmästare, två var på varje
skift. Numera är det sex brandmästare och två brandingenjörer. Fyra brandmästare har ansvar för varsitt skift. Fyra av sex
veckor jobbar de på sitt skift.
De övriga två veckorna består
av dagtidspass och då ersätts
skiftbrandmästarna av de övri-

Räddningschefen Anders Åberg
tycker att uppgifterna fördelas snabbare i organisationen
numera.

ga två brandmästarna som går
runt på skiften.
Varje skiftlag ansvarar, både
operativt och förebyggande,
för ett geograﬁskt område
där även fyra deltidsstationer
ingår. Ansvar för utbildning,
övning och materiel har också
fördelats på skiften. Rutiner vid
exempelvis traﬁkolyckor läggs
fast av ett av skiftlagen. Uppgif-

terna vidgas för varje individ.
När brandmästarna jobbar
dagtid ägnar de sig åt planering och förebyggande arbete.
De två som inte har skiftansvar
har även startat speciella uppdrag, som bostadsbrandsyn.
Uppgifterna läggs sedan ut på
skiften.
Några nackdelar med att ha
nästan allt ansvar utlagt på
skiftlagen?
– Vi har inte alltid rätt person
närvarande på stationen. Den
ansvarige kan vara skiftledig,
säger Anders Åberg.
Mer i ﬁckan
Ökat ansvar har medfört en
löneutveckling för brandmästarna, de ligger nu 3 500 kronor över brandmannalönen,
grovt sett en ökning med 2 000
kronor.
– Tidigare hade vi svårt att rekrytera brandmästare, det har

kanske blivit lättare nu, hoppas
Anders Åberg.
Hur de två brandingenjörerna, som nyss tillträtt sina
tjänster, ska in i organisationen
är inte riktigt klart. Men de ska
stötta två skift var i det förebyggande arbetet.
Ska brandmästarna även
styra brandingenjörernas arbetsuppgifter i framtiden?
– Det vet vi inte än. Men skiften ska lägga ut uppgifter på
brandingenjörerna. Därutöver
ﬁnns inom varje geograﬁskt
område mer avancerade uppgifter när det gäller exempelvis
tillsyn, som brandingenjörerna
ansvarar för. De får också uppföljningsansvar av övningar
och utbildning. Det handlar
om kvalitet, att vi gör saker på
rätt sätt.
PER LARSSON

I Oskarshamn är brandmän hemma-ﬁxare
Fixar-Malte sprider sig över
landet.
Ett 50-tal kommuner har
inrättat någon typ av ”ﬁxare” för att få ner antalet
fallolyckor.
I Oskarshamn ringer man
en brandman.

– En brandman vid ﬂygplatsräddningstjänsten är dagligen
avsatt för att vara hemma-ﬁxare och hjälpa våra äldre kommuninvånare. Tjugo brandmän
delar på sysslan efter ett rulllande schema. Deras insatser

motsvarar en halvtidstjänst,
berättar Hans Bohlin som är
räddningschef i Oskarshamn.
Hur går det till?
– De gamla ringer oss och
beställer hjälp, vi har telefontid 10-12 på förmiddagen. Det
sammanfaller i regel med att
det inte är några plan som lyfter eller landar då.
Varför hemma-ﬁxare?
– Fallskador är ett stort problem och en stor olyckstyp
som kostar kommunen mycket
pengar och den enskilde mycket lidande. Utifrån riskanalyser

är detta ett prioriterat område
i våra kommunala handlingsplaner.
– Det är ett samarbete mellan
oss och socialtjänsten.
Vad gör ni?
– Det kan handla om att skruva i ny glödlampa, hjälpa dem
att sätta upp gardiner, lyfta ner
tunga saker från hög höjd eller
sätta upp brandvarnare.
Åker ni på alla önskemål?
– Nej, vi putsar exempelvis
inte fönster eller lagar trasiga
takpannor på huset.
Hur ofta rycker ni ut?

– En gång om dagen har det
varit så här i början, än är det
inget stort tryck, det har väl inte
slagit igenom riktigt ännu.
Hur vet de gamla att ni ﬁnns?
– Vi jobbar på marknadsföring av tjänsten, informationen ska gå ut i kommunens
egen liksom i kommunala
bostadsaktiebolagets tidning.
Lokalpressen har redan gjort
reportage.
Bonuseffekter?
– I samband med hembesöken erbjuder vi också en säkerhetsbesiktning av bostaden. Vi

tittar på olika risker i bostaden, som halk- och fallrisker,
duschandtag, lösa sladdar och
att det ﬁnns radio med batterier hemma. Vi erbjuder oss att
skruva upp brandvarnare om
det inte ﬁnns.
KATARINA SELLIUS
Fotnot: Fixaren Malte Larsson
anställdes som vaktmästare i
Höganäs för snart fem år sedan
för att utföra krångliga hemmasysslor hos äldre kommuninvånare. Fallskadorna blev färre.
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Flygplan av denna typ kan bli aktuella att hyra in från Sydeuropa i sommar om det blir kritiskt i de stormdrabbade skogarna i södra Sverige.

Vattenbombande plan
hyrs in från Sydeuropa?
Sverige förbereder sig för
det som hotar bli den värsta
skogsbrandsommaren. En
resurs kan bli stora vattenbombande ﬂygplan.
Räddningsverket planerar
för att hyra in ett eller ﬂera
av de 50-tal vattenbombplan
som ﬁnns i södra Europa.

Räddningsverket testade tillsammans med Kustbevakningen effekten av ett sådant plan
på 1990-talet. Planet kallades
”Skopan” och hade möjlighet
att ”tanka vatten” i ﬂykten när
det gick ner till vattenytan på
insjöar. Testet gav inte särskilt
mycket eftersom den aktuella
sommaren blev ovanligt regnig.
I år kan läget bli annorlunda.
Får vi en torr sommar blir de
stormfällda skogarna i södra
Sverige en krutdurk utan motsvarighet på dessa breddgrader.
– Mängden brännbart material nära marken är oerhört stor
i de län som drabbades av Gudrun, stormen i januari som bitvis ökade till orkan. Och ännu
värre kan det faktiskt bli nästa
sommar då kvarvarande ris blir
ännu torrare, säger Räddningsverkets Bo Johansson.
Ställer upp på bred front
Han samordnar Räddningsverkets stöd till de stormdrabbade
länen (Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge, Skåne, Hal-

lands och Västra Götalands län).
Regeringen uppdrog 19 maj
till Räddningsverket att ”vidta
åtgärder som stödjer arbetet
med att förebygga och förbättra förmågan att hantera
skogsbränder”. Men långt innan det beslutet kom var Räddningsverket igång med en rad
åtgärder.
– Vi ställer upp på bred front
för att stötta de utsatta länen.
Kommunala räddningstjänsten
och länsstyrelsen ansvarar för
beredskapen lokalt och regionalt, det vi kan göra är att ställa
upp med expertstöd, specialutrustning, kontakter för att hyra
in internationella resurser med
mera, säger Bo Johansson.
En av ﬂera internationella resurser är vattenbombplanen.
– Får vi en torr sommar och
läget i skogarna blir akut kan
vi via EU begära hjälp med
skopande ﬂygplan från Sydeuropa.
Är det aktuellt att hyra in sådana plan redan nu för att ytterligare höja beredskapen?
– Nej, det kostar för mycket.
Att hyra under hela skogsbrandsäsongen skulle kosta 12
miljoner kronor, enbart för ett
plan. I gynnsamma fall kan vi
ha ett eller ﬂera skopande plan
på plats i Sverige tolv timmar
efter beställning.
Helikoptrar för skogsbrandsläckning har också invente-

rats, framför allt i Tyskland och
Norge.
– I första hand ska vi förstås
nyttja svenska resurser, exempelvis Flygvapnets tunga helikoptrar i Berga, Ronneby och
Säve. Vi jobbar också på ett
samarbete med helikopterdivisionen i Malmslätt, inte i första hand för släckning utan för
evakuering av människor som
kan bli omgärdade av skogsbränder, säger Bo Johansson.
Kan hamna i livsfara
Han ser det som en påtaglig
risk att människor kan hamna
i livsfara om skogsbränder skenar iväg utan kontroll.
– Enbart de som verkligen
behöver vistas i skogen i dessa
områden ska ﬁnnas där om det
blir torrt. Jag ser med oro på
de planer om stormturism jag
hört talas om.
Exempel på andra åtgärder
som Räddningsverket arbetar
med:
• Ett nytt SRV-Aktuellt har
getts ut med information om
hur skogsbränder kan undvikas samt taktiska råd om det
ändå börjar brinna.
• Räddningschefen i Kalmar
Rickard Hansen har anlitats för
att inhämta erfarenheter från
stora skogsbränder i andra länder.
• Inventering av räddningsmän som utbildats de senaste

tio åren. I de utsatta länen ﬁnns
cirka 2 500 räddningsmän som
kan kallas in av kommunerna
med stöd av tjänsteplikt om det
uppstår personalbrist. I första
hand ska räddningsmännens
deltagande bygga på frivillighet.
De som kallas in får samma betalning som deltidsbrandmän.
• De sju särskilt drabbade
länen har fått totalt 400 000
kronor för extra förebyggande
åtgärder såsom framtagande
av informationsmaterial.
• Inventering av sambandsutrustning pågår i samarbete
med Försvarsmakten och Räddningsverkets fyra skolor.
• Räddningsverket är berett
att ställa räddningsskolornas
brandbilar och brandsläckningsutrustning till kommunernas förfogande (underlättas
av att verksamheten på skolorna ligger nere under stora delar

av sommaren).
• Räddningsverkets skogsbrandsdepåer kommer delvis
att omfördelas till utsatta län.
I dag ﬁnns depåer i Sandö,
Ånge, Ludvika, Östad och Revinge. Skogsbrandmaterialen
är uppbyggd i moduler dimensionerade för skogsbrand
i ett 500 hektar stort område. I
varje modul ﬁnns bland annat
fem motorsprutor, 720 längder
(vardera 25 meter) brandslang,
45 grenrör och 90 strålrör.
• Räddningsverket har upprättat extra information på
hemsidan, som kontiunerligt
uppdateras:
www.srv.se/stormen
• Administration av skogsbrandﬂyget. Staten har beslutat satsa 2 miljoner kronor för
bevakning från luften.
STIG DAHLÉN

– Test på beredskapen
Första skogsbranden i stormdrabbade länen tog fart 29
maj några mil väster om Orrefors, dock ej i stormfälld skog.
Totalt 50 hektar eldhärjades.
Sju räddningskårer och hemvärn deltog i släckningsarbetet, liksom vattenbombande
helikopter från F17. En av
Räddningsverkets moduler

med skogsbrandmaterial ﬂyttades från Revinge till Nybro.
– Denna mindre brand kan
tjäna som en väckarklocka och
ett första test på beredskapen
för det som kan komma senare i sommar, sa försvarsminister Leni Björklund på besök
i området.
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20 000 redogörelser saknas

– Inte acceptabelt
Över 20 000 skolor, restauranger och andra lokaler
runt om i landet har inte
lämnat in någon skriftlig redogörelse för hur de arbetar
med brandskyddet.
Därmed följer de inte lagen om skydd mot olyckor.

het att man ska sammanfatta
sitt brandskydd och skicka in
till kommunen och vi har förståelse för att det här inte skett
helt friktionsfritt.
Landets räddningstjänster har
beräknat att runt 49 000 ägare
till byggnader och anläggningar är skyldiga att skriftligen redogöra för sitt brandskydd. Något som skulle ha skett till den 1
januari i år.

– Det här är naturligtvis inte
acceptabelt, fortfarande saknas
nästan hälften av brandskyddsredogörelserna, säger Björn Johansson vid Räddningsverkets
55 procent följer lagen
tillsynsavdelning.
Vid årsskiftet hade 17 000, bara
Från och med 2005 upphör
drygt en tredjedel, av samtliga
kommunerna
helt
objekt lämnat sin rapmed den traditioport till kommunen.
nella
brandsynen,
Det saknades alltså
fastighetsägare och
redogörelser för över
verksamhetsutövare
30 000 fastigheter
ska själva regelbunrunt om i landet, vildet kontrollera sitt
ket Räddningsverket
brandskydd. Många
ansåg vara oacceptaska också lämna in en
belt.
skriftlig redogörelse
En ny koll i måför brandskyddet till Björn Johansson
nadsskiftet april/maj
sin kommun.
visar en förbättring,
ytterligare 10 000 redogörelser
Vet inte vad som krävs
har kommit in, vilket innebär
Det gäller bland annat skolor,
att omkring 55 procent har
daghem, hotell, vårdinrättgjort det lagen kräver. Men
ningar, varuhus, kyrkor, vissa
fortfarande saknas över 20 000
samlingslokaler och industrier
redogörelser.
samt verksamheter som hante– En stor del av de som inte
rar brandfarlig vara.
lämnat in är dessutom kom– En stor grupp vet förmodlimunernas egna verksamheter,
gen inte vad som krävs av dem
konstaterar Björn Johansson.
i form av redovisning. Men det
– Det som är allvarligt är att
behöver inte betyda att brandtillsynen kan bli lidande efterskyddet är dåligt. Det är en nysom de skriftliga redogörel-

serna är en av de pusselbitar
som kommunerna behöver för
att få ett fullgott underlag i tillsynsarbetet.
Utifrån redogörelserna kan
nämligen en första bedömning göras av objektens nivå på
brandskydd.
– Kommunerna har ett gyllene tillfälle att vidta riktade åtgärder för att också få in resten.
Till största del vet kommunerna vilka objekten är eftersom
de redan är identiﬁerade.
KATARINA SELLIUS
Andel inkomna skriftliga redogörelser i procent per län
Stockholm
33
Uppsala
62
Södermanland
60
Östergötland
72
Jönköping
69
Kronoberg
61
Kalmar
56
Gotland
45
Blekinge
84
Skåne
62
Halland
72
Västra Götaland
58
Värmland
58
Örebro
69
Västmanland
63
Dalarna
67
Gävleborg
63
Västernorrland
40
Jämtland
38
Västerbotten
59
Norrbotten
71

Dålig respons ger extra
arbete i Stockholm
Merarbete och ett misslyckande.
Så ser man på hanteringen
av de skriftliga redogörelserna i Stockholm.

Stockholms län har den klart
största andelen objekt, drygt
8 000, som ska redogöra skriftligen. Men här har bara 2 700,
eller 33 procent, lämnat in sina
redogörelser.
Den dåliga responsen för
med sig mycket extraarbete.
– Nu skriver vi påminnelser och följer upp varenda en
som inte lämnat in. Det kräver
mycket folk och resurser. Annan förebyggande verksamhet
blir tyvärr lidande, säger Ville
Bexander, räddningstjänsten i
Stockholm, som täcker in Stockholms kommun, Lidingö, Solna
och Sundbyberg.
Här ska drygt 4 000 objektsägare redogöra skriftligen för
sitt brandskydd. Knappt 1 500
har gjort det.
– Och av dom som lämnat in
är huvuddelen ofullständiga.

Förhoppningen var att de
ﬂesta skulle använda den
”blankett” som ﬁnns digitalt på
hemsidan.
– Dessvärre har endast 388
lämnat sin rapport över webben, resten har skickat in på
papper.
– Problemet är att det inte
ﬁnns något nationellt enhetligt digitalt system för rapportering av brandskyddsredogörelserna. Det borde ha varit en
uppgift för Räddningsverket,
anser Bexander som hävdar att
man i Stockholm missat hela
poängen med de skriftliga redogörelserna.
– Vi kan inte använda de här
uppgifterna i våra tillsynsplaner, vi har inte en chans att
analysera 4 000 redogörelser
på papper. Hanteringen blir
för stor, förmodligen är detta
ett storstadsproblem.
Ska skärpa tonen
I samråd med länsstyrelsen ska
man nu skärpa tonen för att få
in resterande rapporter.

– Vi ska gemensamt gå ut i
media, vi kommer skriva riktade brev och händer inget då
är nästa steg att förelägga.
Varför har redogörelserna
uteblivit?
– En känd orsak är att de riktigt stora fastighetsägarna har
brandskyddet dokumenterat i
databas, nu jobbar vi på en digital lösning som kan ta emot
dessa uppgifter.
– Men annars vet vi inte varför
gensvaret är så dåligt.
Beror det på dålig ordning
på brandskyddet?
– Det kan det säkert göra,
men det kan också vara okunskap om vad som förväntas av
objekten. Och vissa har helt enkelt inte hunnit med, eftersom
många fastighetsägare har objekt i olika delar av landet och
varje kommun har sina egna
rutiner och blanketter för inlämnandet av brandskyddsredogörelsen.
KATARINA SELLIUS
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Långt från rekordåret 2005
53 döda i bränder hittills i år
Efter förra årets rekordlåga siffror över antalet döda i bränder
pekar statistiken för årets fem första månader mot att 2005 blir
ett normalår. Preliminär statistik visar att hittills (till och med 29
maj) har 53 personer omkommit.
2004 omkom totalt 65 personer under hela året, en sensationellt låg siffra som överraskade alla. Räddningsverket och
andra drog slutsatsen att den kraftigt ökade användningen av
brandvarnare slagit igenom. Några mer djuplodande analyser
har ännu ingen presenterat.
Under årets fem första månader har sedan år 2000 antalet
omkomna varit: 57-67-64-64-31-53. Maj är första månaden i år
när siffrorna kommit ner på rekordåret 2004 års nivå (sex döda
till och med 29 maj). Återstår att se om det var en tillfällighet.
Statistiken för 2004 visar att 42 av de 65 omkomna var män.
Fem var 24 år eller yngre, 35 mellan 25 och 64 år, 25 var 65 år
eller äldre.
Vid 28 av dödsbränderna under 2004 har det konstaterats att
brandvarnare saknades. Vid sex av bränderna fanns brandvarnare, men inget batteri, vid åtta dödsbränder fanns fungerade
brandvarnare. I tio fall är det okänt om brandvarnare fanns och i
tio fall var det ej aktuellt med brandvarnare (utomhus, i fordon,
etcetera).

Andelen kvinnor ökar, men
är fortfarande oerhört låg
Vid årsskiftet var andelen kvinnor bland heltidsanställda
brandmän i utryckningstjänst 0,4 procent. Bland deltidarna var
andelen kvinnor 2,1 procent.
Även om andelen är låg är det ändå en ökning. 1 juni 2002 var
andelen kvinnor 0,27 respektive 1,56 procent.
Räddningsverket har tagit fram siffrorna och de avser personal
i kommunal räddningstjänst som huvudsakligen tjänstgör som
brandmän eller befäl i utryckningstjänst.
Totalt fanns 5 803 heltidsanställda, varav 24 kvinnor, och
11 044 deltidsanställda, varav 238 kvinnor.

Katastrofgrupp för hjälp
med vattenförsörjning
Livsmedelsverket har startat en vattenkatastrofgrupp, Vaka, som
ska stödja regioner och kommuner som vid svåra händelser får
problem med dricksvattenförsörjningen. Det kan exempelvis
vara vid översvämningar. Gruppen består av krislednings- och
vattenförsörjningsexperter.
Representanter för räddningstjänst i gruppen är Eva-Marie Abrahamsson, räddningschef i Helsingborg, och Anders Pålsson,
brandingenjör i Kristianstad.
– Gruppen ska tas i drift 1 juli. Det är tänkt att vi även ska kunna
fungera som observatörer utomlands, säger Eva-Marie Abrahamsson.

Räddningschef slutar i protest
Efter 23 år som räddningschef på Gotland slutar Jan Bejrum.
Han gör det i protest.
Bejrum vägrade att kvittera ut en budget där det saknades
fem miljoner kronor till verksamheten. Räddningstjänstens
ekonomi blir nu en fråga för budgetberedningen och Bejrum
lämnar brandstationen.
– Den verksamhet jag ska sköta är inte i harmoni med de
ekonomiska ramarna. Så har det varit i många år, säger han till
Gotlands Allehanda.
Räddningstjänsten har haft minusresultat sedan 1992.

Brandmän får hyra sängen
Brandmän i Eslöv kommer i framtiden att få hyra sängplats om
de behöver sova på brandstationen.
Skälet är att räddningstjänsten förändrar beredskapen under
kvällar och helger, heltidsbrandmännen kommer då att ha
samma villkor som deltidsbrandmän.
Eftersom en del brandmän inte kommer klarar anspänningstiden från hemmet kan de behöva ligga över på brandstationen. Och när brandmännen inte är i tjänst under nätter, utan i
jourberedskap så kan det uppfattas som löneförmån om de får
använda logementen utan kostnad, därför kommer en hyra att
tas ut.
Förändringen av beredskapen under kvällar och helger innebär att antalet heltidsbrandmän minskar i Eslöv, samtidigt har
åtta nya deltidsbrandmän utbildats.

nyheter

20

Sirenen Nr 4 • 2005

Omvärldsdag på Rosersberg

– Flytta experterna från
Karlstad till skolorna
Flytta ut experterna från
Karlstad och gör skolorna
till regionala forsknings- och
utvecklingscentra.
Fokusera på kommunikationsförmåga i stället för
kunskap.
Ge utbildningen i Skydd
mot olyckor högskolestatus.

Så löd några av förslagen när
Räddningsverket i Rosersberg
bjöd in forskare, branschfolk
och den egna personalen till en
Omvärldsdag i mitten av maj.
Bakgrunden är en omvärld som
förändras i allt snabbare takt
och syftet att hämta in idéer om
skolans framtid.
De mest radikala förslagen
kom kanske inte oväntat från
framtidsanalytikern Troed Troedson, som i ett underhållande
och ”spetsat” föredrag slog
fast att kunskapssamhället har
vi lämnat bakom oss. Han ser
framför sig helhetssamhället
eller nätverkssamhället.
– Det hänger inte på kunskap
utan kommunikationsförmågan. Bra utbildning stärker
hjärnan, bra nätverk stärker
kommunikationsförmågan.
Undersökningar visar att företag med anställda som känner
många är mer framgångsrika.
Ska vara komplexa
Han betonade kortsiktighet
framför långsiktighet.
– Ni ska inte vara specialister,
ni ska vara komplexa. Era kurser måste bli kortare. Förr stod
elever ut med fyra tråkiga år för
att det skulle bli bra när utbildningen var klar. Varje månad
måste ses som om den vore hela
utbildningen, annars kommer
inte eleverna att stanna.
Och det räcker inte med att
fortsätta vara bra på det man
varit bra, inte ens förbättringar
är tillräckligt.
– Man måste se sammanhang
och tänka ett steg längre. Människor vill inte ha sjukvård, de
vill ha folkhälsa. Ni kan inte
fokusera på eleven som individ
utan måste ha en klarare bild
av vilket sammanhang eleven
hamnar i.
Hjälp med krisledning
Minna Bodin, säkerhetschef i
Sollentuna kommun, var mer
handfast i sina förväntningar
på framtidens Rosersberg.
– Vill ha hjälp med riskanalyser, det är vi dåliga på. De ﬂesta
säger att det kan vi låta räddningstjänsten eller en konsult
göra, men det innebär att vi
inte förstår vad det står i riskanalyserna.

Förbundscheferna Jan Wisén och Jonas Petri var eniga i att det skiljer för mycket mellan Räddningsverkets skolor. – Jag tror det är bra om
skolorna nischar sig men basutbudet måste vara lika, sade Jonas Petri. Båda tycker också att skolorna ska vara forsknings- och utvecklingscentra, mötesplatser för diskussion och meningsutbyte.

Hon vill också ha hjälp med
krisledningsorganisation och
att träna kommunledningen.
– Det tar mycket tid att planera och öva och en extern utbildare motiverar politikerna
bättre.
Korta utbildningar
Kommunerna har dålig ekonomi och därför efterlyser hon
korta utbildningar.
– Sen är det viktigt att ni kommer till oss.
Jan Wisén, chef för Södra Roslagens brandförsvarsförbund
och Jonas Petri, förbundsdirektör Höglandets räddningstjänstförbund, var eniga i att
det skiljer för mycket mellan
Räddningsverkets skolor.
– Jag tror det är bra om skolorna nischar sig men basutbudet måste vara lika, sade Jonas
Petri.
Båda tycker också att skolorna ska vara forsknings- och utvecklingscentra, mötesplatser
för diskussion och meningsutbyte.
– Räddningsverket borde placera experterna på skolorna i
stället för att de ska sitta i Karlstad. De skulle få mer kontakt

med verkligheten, anser Jonas
Petri.
Jan Wisén efterlyste balans
mellan förebyggande och utryckning.
– Nu satsas mycket på Skydd
mot olyckor (SMO) men vi får
inte glömma bort redan anställda. Risken är att vi får ett
A- och B-lag. Politikerna säger
trots allt till oss att det viktigaste är att ni kommer snabbt, det
är det vi betalar för. Hinner ni
med förebyggande är det bra.
Han sitter med i Räddningsverkets kursplaneråd, men
upplevde ändå att hans möjlighet att påverka är begränsad.
– Jag tror inte att det tränger
ut i hela organisationen, därför
är såna här dagar med representanter från hela skolan jätteviktiga.
Högskoleutbildning
Leif Svanström, professor Karolinska, anser liksom Jonas Petri
att Rosersberg borde bli ett
forskningscentrum.
– Och varför är inte SMO en
högskoleutbildning. Nu kan
man inte tillgodoräkna sig
poängen om man byter bana
från denna alldeles utmärkta

Minna Bodin, säkerhetschef i Sollentuna kommun, berättade vilka
utbildningsbehov hennes kommun har. – Vill ha hjälp med riskanalyser, det är vi dåliga på. Vi vill också ha hjälp med krisledningsorganisation och att träna kommunledningen.

utbildning. Detta är fel.
Tvärtemot framtidsanalytiker Troedson tror Svanström på
specialisering.
– Inom läkaryrket har vi 70
specialistfunktioner. Er verksamhet är lika komplicerad
och ska ni hänga med måste ni
fundera på specialisering.
Stefan Lundqvist, chef för
Centrum för risk- och säker-

hetsutbildning (CRS) gav besked direkt om forskning och
utveckling.
– Vårt mål är att forskning och
utveckling ska ut till skolorna.
Det är så vi driver vårt arbete
nu.
Text och foto:
GUNNO IVANSSON
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Mänskliga faktorn bakom tågurspårningen i Kungsbacka

– Inget fel på växeln
I artikeln om det urspårade
klortåget i Kungsbacka i nr
3 av Sirenen uppgavs att
olyckan orsakades av en
felaktig växel.
– Växeln fungerade exakt
som den skulle och förhindrade en mycket svårare
olycka, säger Carl-Axel Riegnell, chef för Banregion Väst.

Orsaken till olyckan var att en
lokförare glömt ställa om till
full bromsverkan.
Olyckan skedde när klortåget
skulle släppa fram ett X2000tåg som närmade sig bakifrån.
När lokföraren växlat in på
det långsamma skyddsspåret
och skulle sänka farten tog inte
bromsen ordentligt. På skyddsspåret ﬁnns dels en skyddsväxel
och dels en huvudsignal. Eftersom klortågets fart var för hög
samtidigt som huvudsignalen
visade rött öppnades skyddsväxeln och klortåget gick ut på
ett stickspår.
– Växeln fungerade exakt
som den skulle och förhindrade en kollision mellan klortåget och X2000. Klortåget körde
rakt fram i skyddsväxeln, ut
på åkern och inte ut i det spår
där X2000 skulle passera, säger
Carl-Axel Riegnell.
Går tomma eller fullastade
Klorvagnar går antingen fulla
eller tomma och varje vagn har
en lastbromsväxel för manuell
omställning av bromskraften
mellan full last (58 tons bromskraft) eller tom (32 ton).
– Vagnar som går med varierande last har automatisk
lastavkännare. Klorvagnar går
antingen fulla eller tomma och
har därför en enklare konstruktion. Det är det mindre känsligt
men också billigare.
Lokföraren som körde vagnarna från Bohus till Sävenäs
rangerbangård glömde att
ställa om till full bromsverkan.
– Han genomförde det sed-

Foto. KJELL COLLSTEDT

Växeln fungerade. I förra numret av Sirenen uppgavs felaktigt att olyckan orsakades av en växel som inte fungerade. Växeln fungerade som
den skulle, i stället var det en lokförare som glömt ställa om bromsen till full bromsverkan.

vanliga bromstestet som går
till så att lokföraren före avgång bromsar tåget på bangården. En bromsprovare går
sedan runt och sparkar på varje
axel och ser att bromsbeläggen
slagit till. Men lokföraren kan
självklart inte känna om bromsarna är inställda på 32 eller 58
ton.
Vid Sävenäs byttes lok och
förare. Den nye föraren gjorde
ett så kallat avkortat prov plus
en provbromsning sedan tåget
passerat Almedals station, men
inte heller dessa prov avslöjade

att lastbromsväxeln stod i fel
läge.
– Olyckligtvis befann sig tåget
i ett svagt motlut vid bromstestet vilket gjorde att lokföraren
uppfattade bromsverkan som
tillräcklig.
Extra utbildning
Direkt efter olyckan genomförde fraktaren Green Cargo en utbildningsinsats för personalen
för att repetera rutinerna.
– Att förare missat att ställa
om lastbromsväxeln på enstaka vagnar har hänt, men inte på

samtliga vagnar, säger Håkan
Sjöström, säkerhetsansvarig på
Green Cargo.
Banverket och Green Cargo
har beslutat undersöka om
man kan få ett säkrare system
genom att använda ATC-systemets datorstödda bromsverkanskontroll.
– Systemet är inte helautomatiskt utan bygger på att
lokföraren matar in värden för
bromskraft och tjänstevikt. Ett
bromstest resulterar i ett värde
som sedan ska bedömas, säger
Carl-Axel Riegnell.

Haverikommissionens utredning leds av Peter Sjöqvist. Han
har knappt hunnit påbörja utredningsarbetet och har inte
låst sig till en förklaring.
– Manuell lastbromsväxel är
en beprövad och i hela Europa
använd metod. Vi är inte övertygade om att omställningen
av lastbromsväxeln är enda orsaken. Det skulle kunna ﬁnnas
andra, säger Peter Sjöqvist.
GUNNO IVANSSON

Spännbricka blockerade
andningsventilen
Brandman Mikael Martens,
Kävlinge räddningstjänst,
råkade för en tid sedan ut för
en incident i samband med
en rökdykningsövning.

Här följer hans berättelse:
”Vår station, Löddeköpinge,
var på rökdykning i Lund. Jag
och min kollega hade just påbörjat vår övning när jag ﬁck
problem med min utrustning.
Det blev helt plötsligt svårt att
andas. Vi tvingades avbryta in-

satsen för att gå ut och kontrollera utrustningen. Det visade
sig då att halva spännbrickan
till savoxen satt i andningsventilen. Brickan, som är tillverkad
i plast, hade gått av på mitten
och letat sig igenom ventilhuset ut till den fjäderbelastade
brickan.
Jag vill uppmana alla som har
savoxer att gå igenom spännbrickorna och kontrollera att
de är hela.”

Kontrollera savoxen uppmanar Mikael Martens i Kävlinge. Under en rökdykningsövning gick spännbrickan till savoxen sönder och fastnade i andningsventilen.
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Nya grepp i utbildningen

Specialisering
ska höja kvalitén
Spetskompetensen i Räddningsverkets utbildning ska
vässas. Till vart och ett av
åtta huvudämnen ska en
specialist rekryteras.
Förslaget ﬁnns i en utredning om framtidens utbildning.

Räddningsverkets centrum för
risk- och säkerhetsutbildning
(CRS) har fyra skolor – i Revinge, Skövde, Rosersberg och
Sandö. Tidigare skolchefen i
Skövde, C-G Karlsson, har första halvåret i år utrett olika alternativ för specialisering inom
utbildningsverksamheten.
– Jag har prövat olika modeller, exempelvis två specialinriktade skolor och två grundutbildningsskolor. Eller att lägga
alla specialutbildningar på en
skola. Men efter samråd med
berörda har jag valt att föreslå
att specialiteterna fördelas över
skolorna beroende på lokala
och regionala förutsättningar
och utan knytning till någon
geograﬁsk områdesindelning,
säger C-G Karlsson.
Åtta specialområden
Baserat på tidigare utredningar
och nya diskussioner föreslår
C-G Karlsson åtta specialområden som samtliga skolor ska
arbeta med:
Räddningstjänst:
• Brand
• Räddning
• Prehospitalt akut omhändertagande
• Ledning
• Farliga ämnen
Säkerhet i samhället:
• Risk, sårbarhet, förebyggande och tillsyn.
• Skadeprevention och
säkerhetsbefrämjande arbete

(inriktning på folkhälsofrågor
som Säker och trygg kommun,
äldresäkerhet och barnsäkerhet).
• Krishantering vid störningar
i samhällsviktig verksamhet.
Vad är skillnaden mot tidigare?
– Framför allt att CRS eget
ansvar för innehållet i utbildningen blir tydligare.

Bevakning av omvärlden
För varje område ska rekryteras
en specialist. Denne ska ha sin
bas på en av skolorna, på övriga
tre skolor kommer att ﬁnnas
ämnesexperter, oftast en lärare
som får avsätta extra arbetstid
för att delta i utvecklingen av
ämnesområdet.
Vad innebär det att en skola
och en specialist ska ansvara
för ett ämnesområde?
– Bland annat ska de bevaka
vad som händer i omvärlden på
det aktuella området, hålla god
kontakt med de tre ämnesexperterna på de andra skolorna
samt med sakavdelningar och
sekretariat på Räddningsverket
centralt, utveckla läromedel
och föreslå forskningsprojekt.
Specialisten ska ägna cirka 80
procent av arbetstiden till detta, 20 procent åt undervisning
inom eget ämnesområde, säger
C-G Karlsson.
En av grundtankarna med
specialiseringen är att avståndet mellan centralförvaltningen och skolorna ska minska,
liksom avståndet skolorna sinsemellan. Ämnesspecialisten
och ämnesexperterna ﬁnns
mitt i produktionen med nära
kontakter till elever och kunder.
Utöver de åtta specialämne-

na erbjuder CRS utbildning på
en rad andra områden och för
dessa föreslår C-G Karlsson att
olika former av nätverk bildas.
– Förslagen väl förankrade
Om utredningsförslagen tas
emot positivt blir nästa steg i
processen att välja ut vilka skolor som ska ansvara för specialområdena och därefter sker en
extern eller intern rekrytering
av specialister.
Det har tidigare genomförts
många utredningar om specialiseringar, oftast utan konkreta
resultat.
Vad är det som säger att denna utredning inte bara blir en
i raden och inget mer?
– Det stämmer att det varit
många utredningar. Jag har
försökt att ta vara på de bästa
förslagen ur de senaste årens
utredningar och kompletterat
med nya krav från omvärlden
och förslag från de inom CRS
och Räddningsverket som arbetar med dessa frågor. Därför
känns det som om förslagen
är väl förankrade, även om det
varit en omöjlighet att ta hänsyn till alla enskilda önskemål,
säger utredare Karlsson.
Återstår alltså att se om utredningen leder till konkreta
resultat och i så fall vilka.
Går det som på räls rekryteras
specialister och utses ämnesexperter i höst. Från kommande
årsskifte kan nyordningen
börja slå igenom i utbildningssystemet.
STIG DAHLÉN

Farliga ämnen blir ett av åtta specialområden skolorna ska arbeta
med i framtiden. Det föreslås i en ny utredning.

Stora underskott i skolornas internat
Konferens- och internatverksamheten vid Räddningsverkets centrum för risk- och
säkerhetsutbildning (CRS)
dras med stora underskott.
I fjol gick verksamheten
4 miljoner kronor i back, i
år väntas underskottet bli 9
miljoner.

Färre elever (främst på grund
av minskad eller nedlagd utbildning av civilpliktiga) och
nya kategorier elever har lett
till överkapacitet. Ett nytt och
stort elevinslag på skolorna är
de som går utbildningen skydd
mot olyckor. En tvåårig eftergymnasial utbildning till bland
annat brandman. Eleverna betalar själva och många av dem
söker billigare boende eller

ﬁxar maten själva i stället för
att äta på skolans restaurang.
Särskilt stor är minskning när
det gäller frukost och middag.
Lunchförsäljningen går fortfarande hyggligt.
Sämre beläggning än väntat
på kurser som Räddningsinsats
(den ”nya deltidsutbildningen”) och kursen Samhällets
säkerhet har också bidragit till
den negativa utvecklingen.
Med 13 miljoner back på två
år drar nu CRS i handbromsen.
– Före 15 juni ska de fyra
skolcheferna skriftligt redovisa
åtgärder som gör att ekonomin
för konferens och internat är i
balans senast vid utgången av
2007, säger Lars-Erik Englund,
ekonom på CRS-staben.
Våren 2005 har verksamhe-

- Matpriserna föreslås höjas
kommande årsskifte med 10
kronor per dag.
- Färre lokalvårdare inom hotellverksamheten.
- Färre anställda i restaurangerna.
– I dag är antalet anställda
anpassat för att klara de relativt få topparna under året. De
topparna kan i framtiden klaras med att tillfälligt anställd
extrapersonal, säger Englund.
STIG DAHLÉN
Foto: PER WESTERGÅRD

Fortfarande gott om lunchgäster, men totalt sett äter allt färre på
räddningsskolorna och det har skapat problem

ten setts över och ﬂera generella förslag presenterats, bland
andra:

- Det interna logipriset höjs
med 50 kronor i sommar och
ytterligare 50 nästa sommar.

FOTNOT: Utbildning av civilpliktiga har senaste året bedrivits
enbart i Sandö och Skövde.
Den upphör nu och det leder
till uppsägningar, 25 tjänster i
Sandö och 10-15 i Skövde.
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Säljutbildningen går bra trots
återhållsamma kommuner
börjat jobba aktivt med. Stora
offentliga förvaltningar, till exempel skolan, och stora företag.
Där vi i dag säljer två kursdagar
till en helnöjd kund kanske det
ﬁnns potential för 50 kursdagar,
säger Gunnar Hilke.

Försäljningen av uppdragsutbildning går bra på Räddningsverket Rosersberg.
– Redan i maj uppnådde vi
vårt mål för året och det har
aldrig hänt tidigare, säger
Gunnar Hilke, biträdande
marknadschef.

Huvudskälet till det är uppdraget att under två år utbilda
Stockholms alla brandmän i
delar av Räddningsverkets utbildning Skydd mot olyckor,
men förklaringarna är ﬂer.
– Även om Stockholm är en
stor bit, cirka en tredjedel av
omsättningen, märker vi ett
ökat internationellt intresse för
våra utbildningar, särskilt från
Spanien. Vi har en mycket gott
samarbete med internationella
avdelningen i Karlstad, säger
Carina Bergstedt, marknadschef.
Viktigt kontaktnät
Bakom framgångarna ligger
inte minst ett stort kontaktnät
och goda relationer med folk i
nyckelpositioner.
– Våra kunder är nöjda och
det sprider sig. Det handlar
inte om att sälja en pryl utan att
etablera en relation och naturligtvis erbjuda en utbildning
med hög kvalitet och intressant
innehåll. Det viktigaste är att
ha kontakter. Men vi måste bli

Foto: GUNNO IVANSSON

Säljande trio. – Vi har hur mycket utbildningar som helst på gång och funderar på att anställa en säljare
till, berättar Carina Bergstedt, här ﬂankerad av kollegorna Gunnar Hilke (till vänster) och Uno Haglund.

ännu mer säljande och erbjuda
koncept.
Rosersberg har haft goda kontakter med räddningstjänsten i
Madrid sedan ett tiotal år tillbaka. Hittills har det varit den
regionala räddningstjänsten
som köpt utbildningar, men nu
har även den kommunala räddningstjänsten hakat på.

– Under ett besök nyligen presenterade vi ett smörgåsbord av
utbildningar och de blev så nöjda att de direkt köpte två kurser.
I Tsunami-katastrofens spår
är det utbildningar i krishantering och krisledning som
prioriteras av både företag och
offentliga förvaltningar. Rosersberg ska till exempel utbilda

ledningsgruppen för Sveriges
Television i krisledning.
Enorm potential i Sverige
Även om det säljs bra internationellt ﬁnns mycket mer att
göra här hemma.
– Det ﬁnns en enorm efterfrågan av risk- och säkerhetsutbildningar inom Sverige som vi bara

Kritik mot ”nya deltidsutbildningen”

– Vi ska se över innehållet
Den nya utbildningen för
delstidsbrandmän, Räddningsinsats, får underkänt av
kunderna, den kommunala
räddningstjänsten.
– Vi tar till oss av kritiken
och kommer under hösten att se över innehållet
i utbildningen, säger Lars
Bjergestam vid Centrum för
risk- och säkerhetsutbildning (CRS).

Kritiken är bitvis svidande. Utbildningen betraktas av många
som alltför teoretisk och dåligt
anpassad till deltidsbrandmannens huvudsakliga arbetsuppgifter. Alltför teoretisk och för
mycket förebyggande, för lång
och i vissa stycken för svår, är
en andra återkommande synpunkter.
1987 införde nybildade Räddningsverket en fyra veckor lång
utbildning för deltidsanställda
brandmän på räddningsskola.
Utbildningen förlängdes senare med en veckas sjukvård.
Tidigare hade deltidspersonalen enbart fått begränsad och
varierande
introduktionsutbildning i hemmakommunen.

Därför blev den nya utbildningen ett jättelyft för svensk
räddningstjänst.
Tankefel med minimodell
Utbildningen gjordes om när
lagen om skydd mot olyckor
kom för ra året. Parallellt med
den tvååriga utbildningen i
skydd mot olyckor (som bland
annat kan ge jobb som heltidsbrandman) påbörjades våren
2004 ”Utbildning i räddningsinsats”. Grundkursen för räddningsinsats är uppdelad i fem
delar, varav två genomförs som
distansutbildning (deltidsstudier på hemmaplan).
– Man försökte göra en minimodell av den tvååriga utbildningen och det tror jag var ett
tankefel. Jag förstår ambitionerna med ökat förebyggande,
men det saknas i ﬂera avseenden elementär brandmannautbildning i kursen Räddningsinsats, säger Börje Karlsson,
räddningschef i Gislaved.
– Utbildningen upplevs helt
enkelt inte som anpassad till arbetsuppgifterna. Eleverna som
kom hem från den gamla utbildningen var närmast lyriska,

nu hör jag oftast motsatsen.
Börje Karlsson välkomnar att
CRS lyssnar till kritiken och är
berett att ändra på kursinnehållet.
– Om inte utbildningen förändras kommer många räddningstjänster i framtiden att
utbilda sina deltidare själva och
det vore deﬁnitivt inte bra. Det
skulle leda till varierande kvalitet och det är viktigt att räddningstjänsten i en kommun
kan arbeta tillsammans med
kollegor på andra sidan kommungränsen på lika villkor.
Vill du ha tillbaka den gamla utbildningen?
– En kombination mellan
den gamla och nya utbildningen tror jag kan bli bra. Viktigt
är att Räddningsverket ställer krav på att alla tagit till sig
kunskaperna i den preparandkurs som föregår utbildningen.
I dag är det för slappt. De som
inte har de rätta kunskaperna
när de kommer till kursen
Räddningsinsats borde skickas
hem. Elever utan de grundläggande kunskaperna från preparandkursen sänker nivån på
utbildningen och sabbar för de

elever som förberett sig, säger
Börje Karlsson.
I nära samverkan
Lars Bjergestam, ställföreträdande chef vid CRS, har fått in
många synpunkter, inte minst
via lärarna på skolorna.
– Helt klart måste innehållet
i kursen ses över. Översynen
vi startar efter sommaren får
visa hur omfattande ändringarna blir. Vi kommer att göra
det i mycket nära samverkan
med kommunerna och andra
berörda, precis som skedde
när den nu kritiserade utbildningen formades. Den är inget
vi centralt har hittat på, säger
Bjergestam.
Hur snabbt kan en reviderad kursplan sjösättas?
– Kommer vi i gång med översynen direkt efter semestrarna
bör nyordningen kunna gälla
från januari 2006.
STIG DAHLÉN

Oroväckande trend
Även om Gunnar Hilke tycker
sig se en ljusning har försäljningen till den kommunala
räddningstjänsten gått mycket
trögt ända sedan ändringen av
utbildningssystemet. Likadant
är det för skolan i Revinge.
– Jag tror att mycket beror
på den nya utbildningen. I den
gamla kostade det kommunerna nästan inget och de ligger
kvar i en gammal budget som
inte ökat. Kanske fyllde de också ”ladorna” med brandmästare och förmän innan övergången, säger Magnus Qvant,
marknadschef i Revinge.
Han ser en fara i kommunernas återhållsamhet och jämför
med räddningstjänst från Nederländerna som valt att utbilda sig på Revinge.
– Holländarna satsar enormt
på utbildning. Fortsätter trenden i Sverige innebär det en
enorm kompetensnedrustning.
GUNNO IVANSSON

Statlig tvist
om hyror
i Sandö
Räddningsverket Sandö hyr
lokaler av statliga Specialfastigheter. En tvist om
hyresnivån på skolan i Sandö
har hamnat i Hyresnämnden.

Räddningsverket Sandö vill betala högst 10 miljoner i årshyra,
statliga Specialfastigheter kräver 17 miljoner.
– Vid ett möte på Hyresnämnden i Sundsvall i slutet av maj
diskuterades möjligheten att
minska den hyrda lokalytan.
Parterna ska i samverkan med
en arkitekt jobba vidare på olika lösningar, sedan blir det ett
nytt möte på Hyresnämnden
efter sommaren, berättar Rune
Moberg, skolchef i Sandö.
Specialfastigheter vill ta ut en
kostnadshyra för hela anläggningen.
– Vi anser inte att denna hyra
är marknadsmässig och vi vill
enbart betala för de lokaler vi
behöver. Specialfastigheter kräver rena stockholmshyrorna. Vi
vill ha en rimlig prissättning,
säger Moberg.
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35-40 jobb försvinner, men
skolorna ser ljust på framtiden
Riksdagens beslut att lägga
ner civilpliktutbildningen
slår nu igenom på två av
Räddningsverkets skolor. 25
personer sägs upp på skolan
i Sandö, i Skövde försvinner
10-15 tjänster.

Rune Moberg, skolchef i Sandö,
är luttrad efter senaste årens
neddragningar.
– Det här är andra gången
inom loppet av två år som vi
tvingas igenom ett sådant här
stålbad. Det är inte roligt att
gå runt till arbetskamrater och
tala om för dem att de blir uppsagda från 1 juli.
Fanns det inga möjligheter
att hitta andra arbetsuppgifter till de uppsagda?
– 25 procent av vår verksamhet försvinner, så på kort sikt
går det inte. Bantningen är
nödvändig för att de 69 som
nu blir kvar ska kunna behålla
jobben.
– Sådana här svängningar
inträffar i alla verksamheter,
även om det har varit ovanligt
tuffa neddragningar på kort
tid i Sandö. Vi räknar med att

expandera inom andra områden, men det kommer inte att
vara klart i augusti utan är satsningar på sikt och i huvudsak
andra typer av jobb.
På vilka områden ser du utvecklingsmöjligheter?
– Vi har begränsade möjligheter att öka beläggningen på
skolan genom mer säljutbildning i regionen. Det är litet befolkningsunderlag och långa
avstånd. Vi får välja andra vägar
för att göra våra utbildningar
tillgängliga för våra kunder.
Ökad distansutbildning och
utbildning hos kunderna kommer att vara komplement till
traditionell skolförlagd utbildning.
– Jag ser en stor potential på
det internationella området.
För folk som ﬂyger till Sverige
för utbildning har det mindre
betydelse om de fortsätter till
Sandö. Vi kan bli eftertraktade
för vårt utbud, vår kvalitet och
vår unika miljö. Jag räknar också med ökad samverkan med
Bernadotteakademin på Sandö,
universitet och olika myndigheter, säger Rune Moberg.

Han vill också att Sandö ska
fortsätta specialisera sig på
bland annat teknikutvecklingsområdet.
– Vi har redan satsningar på
att utveckla specialområden
som tung räddning och de så
kallade mindre enheterna. Teknikutveckling är nödvändig
och jag ser inga problem att
samarbeta med tillverkare så
länge vi inte hamnar i lojalitetskonﬂikter.
Tunga besked i Skövde
Skolan i Skövde blev av med 15
tjänster i neddragningen för
två år sedan. Då löstes en del av
problematiken med tidiga pensionsavgångar.
– Denna gång är det värre.
Flertalet av de som blev kvar i
förra varvet är yngre och trodde
att jobben var säkrade på längre sikt än två år. Det här gör att
alla på skolan känt sig i en obekväm situation, säger skolchefen Mona-Lena Beckman.
I början av juni kommer 1015 anställda att få det tunga beskedet att det inte längre ﬁnns
plats för dem på skolan.

Mitt i detta svåra arbete måste
Mona-Lena Beckman och hennes medarbetare blicka framåt
och precis som i Sandö ﬁnns
det mycket tillförsikt i Skövde.
– Vi är inne i ett skede av
kompetensväxling. Visst ska vi
fortsätta ungefär som tidigare
med den tvååriga utbildningen
i skydd mot olyckor och andra
grundläggande utbildningar.
Men vi måste också växla upp
för att klara kurser inom nya
och mer avancerade ämnesområden, säger Beckman.
Skövde har nära till tänkbara
kunder. Göteborg ligger bara en
timmes tågresa från Skövde och
i upptagningsområdet ﬁnns
andra intressanta områden, exempelvis närheten till kemindustrin i Västsverige.
Vilka andra utvecklingsområden ser du?
– Mycket kommer att hända
inom området samhällets säkerhet. Det har hittills varit trögt i
farstun att fylla säkerhetskurser, men det är bara en tidsfråga
innan det går upp för kommunerna att de måste måste skicka
sin personal på utbildning. För

kommuner som satsar ﬁnns det
stora vinster att göra inom områden som exempelvis säkerhet
för barn respektive äldre.
Utanför landets gränser
Skövde har också tentaklerna
ute utanför landets gränser,
bland annat i Tyskland, ja även
ända borta i Asien.
– Vi har lämnat en offert på att
bygga upp en räddningsskola
av svensk modell en bit utanför
Bangkok. De thailändska myndigheterna vill ha hjälp med
att bygga inte bara själva skolan utan också att få igång hela
verksamheten. Inget är klart
ännu, men vi hoppas på ett positivt besked under senhösten,
säger Mona-Lena Beckman och
lägger till:
– Även om det varit orostider
på skolan senaste tiden är det
bra tryck i utbildningen. Under senvåren har skolan gått
för högtryck och det ser bra ut
också inför hösten.
STIG DAHLÉN

Sydafrikanskt intresse för svensk metod
Sydafrika kan bli först på den
afrikanska kontinenten att
använda skärsläckaren inom
räddningstjänsten.
Landet står på tröskeln till
en nationell samordning och
standardisering av utrustning, teknik och metodik vid
brandbekämpning. Här kan
den framskjutna enheten
med skärsläckare innebära
ett stort kliv framåt.

Louis Buys, chef för Sydafrikas
motsvarighet till Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten, besökte bland annat
Karlstad i april och var med om
en demonstration av framskjutna enheter.
Han gillade det han såg och
första veckan i maj återkom
han, nu i sällskap med bland
andra Sydafrikas vice inrikesminister Nomatyala Hangana,
för en fullskalevisning på
Räddningsverket, Sandö. Delegationen ﬁck först se ett brandförlopp och släckning med
traditionella metoder, för att
därefter själva kunna jämföra
med motsvarande insats utförd
med skärsläckare/framskjuten
enhet.
– Imponerande, tyckte ministern och bad sedan att själv få
känna på trycket i skärsläckaren.
– Det här kan vara svaret på
många frågor för vårt brandförsvar, sade Louis Buys.
Bristande vattenförsörjning,
svårframkomligt och tättbe-

Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Delegationen från Sydafrika med vice inrikesminsitern Hangana i spetsen var imponerade av uppvisningen på ett regnigt Sandö, där bland
annat skärsläckaren demonstrerades. Efteråt ﬁck ministern en privatlektion av Sandös Per-Erik Engqvist i hantering av skärsläckaren.

byggt. Så ser förutsättningarna
för räddningstjänsten ut i stora
delar av Sydafrika. Särskilt i
kåkstäderna blir brandförloppen ofta våldsamma med snabb
spridning i de trångbodda husen som står tätt och inte följer
någon byggnorm.
– Både snabbhet och säkerhet
talar till skärsläckarens fördel.
De framskjutna enheterna tar

sig dessutom lättare fram än
traditionella brandbilar, där
det är trångt och på dåliga vägar, tillade Louis Buys.
Fortsatta diskussioner
Chefen för utbildningsservice
på Sandö, Berndt Hedström,
var tillsammans med skolchefen Rune Moberg ciceron under besöket på Sandö.

– Sydafrikanerna vill också
titta på olika fordonslösningar
för den framskjutna enheten och diskutera utbildning
och ledningssystem, berättar
Berndt Hedström.
Den sydafrikanska delegationen besökte även Karlstad och
Rosersberg på väg hem från
Sandö, och fortsatta diskussioner förs mellan Räddnings-

verket och dess motsvarighet i
Sydafrika om framtida samverkansformer.
EVA-LENA LINDBÄCK

utbildning

Sirenen Nr 4 • 2005

25

Foto: GUNNO IVANSSON

Läraren som blev elev. För två år sedan hoppade läraren Jonas Krantz (klädd i grönt) på den nya tvååriga utbildningen skydd mot olyckor (SMO). Tillsammans med klasskompisarna Andreas Westerberg, Niklas Abrahamsson, Robin Josefsson och Fredrik Dahlberg ingår han i den första kullen SMO-elever.

Läraren Jonas tog ledigt för att
gå den tvååriga utbildningen
Jonas Krantz är läraren som bytte
sida. Efter två år som lärare på Räddningsverkets skola i Rosersberg bytte
han katedern mot skolbänken och
började den tvååriga utbildningen i
skydd mot olyckor.
– Det har varit två bra år men jobbigt ekonomiskt eftersom jag drog
på mig studielån.

Jonas Krantz hade en gedigen bakgrund
i branschen redan när han kom till Rosersberg 2001. Han hade arbetat som
militär räddningsledare på ﬂygvapnets
ofﬁcershögskola och varit lärare på
Luftfartsverkets brandmannaskola på
Arlanda där han även utbildade sig till
Insatsledare på ﬂygplats.

På Rosersberg gick han sedan brandman deltid, fördjupad kurs i brandförlopp för lärare och instruktörskurs i
övertrycksventilering. Men han nöjde
sig inte med detta utan 2003 ville han
även gå utbildningen i skydd mot olyckor (SMO).
– Orsaken var dels att det var lite oroliga tider inom Räddningsverket med
nedskärningar och dels såg jag en framtid i den nya utbildningen.
Vi har fått bryta mycket is
Han började hösten 2003 och tillhörde
den första kullen med allt vad det innebär.
– Vi har fått bryta mycket is och det har
nog känts som en trygghet för de andra

eleverna att ha mig i klassen eftersom
jag kunnat se vad som saknas.
Det är ganska stor skillnad mot den
gamla 15-veckorsutbildningen och
många elevers förväntningar uppfylldes
inte direkt i SMO-utbildningen.
– Som blivande elev ska man vara medveten om att det är mycket mer teori än
det varit tidigare, det är inte bara att
släcka brasor. Många i min klass var nog
inte förberedda på det. Men när de fått
jobb och börjar bidra med sina kunskaper kommer de att inse att de lärt sig
väldigt mycket.
Själv kommer han inte att börja inom
räddningstjänsten utan byter tillbaka
till ”katedern”.
– Utvecklingsmöjligheterna är större

än inom räddningstjänsten. Jag har fått
tjänst som biträdande kurschef och ska
utveckla undervisningsområdet brand.
Nyttigt se det från andra sidan
I sitt nya jobb kommer han att ha stor
nytta av erfarenheterna från ”andra sidan”.
– Jag har fått fördelen att förstå hur
eleverna känner och svårigheterna med
att ta ansvar i sitt eget lärande. Jag har
sett bristerna som uppstått i och med att
det blivit mycket större klasser och mina
erfarenheter kan bidra till en effektivare
utbildning, säger Jonas Krantz.
GUNNO IVANSSON

En ny kategori riskhanterare tar examen
Första kullen av riskhanterare examineras vid Karlstads
universitet 7-8 juni. De har
då ett års studier bakom sig
i ämnet Riskhantering och
samhällssäkerhet.

Den är en ny 40 poängs påbyggnadsutbildning för studenter
med minst en kandidatexamen
på 120 poäng i bagaget. Utbildningen är tvärvetenskapligt uppbyggd med folkhälsovetenskap
som basämne. I utbildningen har
ingått dessa kurser:
- Risk som samhälls- och
folkhälsofråga (4 poäng)
- Miljörelaterad och infrastrukturell säkerhet (4)
- Risk- och olycksanalysmetodik (5)

- Riskhantering och samhällsekonomiska beslut (4)
- Administrativ riskhantering (3)
- Systematisk riskhantering i
näringsliv och kommuner (5)
- Samhällets insatser vid
olyckor (5)
- Uppsats (10)
Exempel på examensarbeten
är : Utvärdering av utbildningen kommunbaserat säkerhetsarbete, kostnad-nytta-analys
av att sprinkla äldreboenden
och utvärdering av landstingens utbildning inom brandskydd.
Räddningsverket har medverkat i bland annat kursutformning och med lärare.

Foto: ANDERS OLSSON

Första eleverna från den nya så kallade breddmagisterutbildningen i riskhantering och samhällssäkerhet, från vänster Erik Carlsson, Karlstad, Henrik Dehring, Karlstad, Maria Sundström, Filipstad, Anna
Gustavsson, Gräsmark, Mona Engelbrektsson, Regina Ekhem och Peter Fällman, alla från Karlstad.
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”Vi har hamnat
i ett Moment 22”

De fyra räddningsskolorna kämpar med att få ekonomin att gå
runt. Minskade intäkter från
elevernas boende och restaurangverksamheten tvingar fram
besparingar, men gör också att
man tittar på nya intäktsmöjligheter.
Under nära tre sommarmånader står dessa anläggningar
närmast tomma. Perfekta för
uthyrning till turister, idrottsföreningar och andra . Men det
går inte, Räddningsverket får
enligt styrdokument inte tjäna
pengar på sådan verksamhet,

bland annat av konkurrensskäl. Det gillar inte skolchefen
i Sandö, Rune Moberg.
– Vår kärva ekonomi skulle
förbättras om vi kunde ha verksamhet en större del av året.
– Ena stunden säger regeringen att vi ska effektivisera
oss, i nästa kräver den via Specialfastigheter, som sorterar
under näringsdepartementet,
rövarhyror av oss. Dessutom
förbjuds vi att skaffa inkomster
genom uthyrning sommartid.
Vi har hamnat i något slags Moment 22, säger Moberg.

Revinges nya labb
skapar möjligheter
Hur ser det egentligen ut när
ett vardagsrum brinner upp?
Hur reagerar olika material
på hetta och hur snabbt rökfylls ett rum vid brand?
Det och väldigt mycket
annat kan numera förevisas i
det nya brandlabbet på räddningsskolan i Revinge.

Revinge blir därmed den andra
skolan efter Skövde som får
brandlabb.
– Brandlabbet ska användas i
alla våra utbildningar, såväl på
tvååriga utbildningen skydd
mot olyckor som utbildningar
i tillsyn, förebyggande och
ledning, säger Magnus Qvant,
Revinge.
Brandlabbet skapar nya möjligheter. Bland annat har ﬂera
externa kunder visat intresse
för olika tester och studier.
– Ett exempel är Länsförsäkringar som vill undersöka
om deras krav på olika typer
av släckutrusting är rimliga. I

Fortsatt
många
sökande
1 604 sökte utbildning i
skydd mot olyckor med
kursstart hösten 2005. En
ökning från hösten 2004
med 234 ansökningar och
den näst högsta siffran sedan utbildningen startade
2003.
150 sökande är kvinnor
(9,35%). Det är procentuellt
något sämre än andelen
kvinnor som sökte till vårterminen 2005, men något
högre andel än de andra
ansökningsomgångarna.
153 personer har sökt till
nya sotningsutbildningen
vid Räddningsverket Rosersberg. Konkurrensen är
hård, 28 elever tas in.
Sex av tio är sökande utan
tidigare sotaranställning.
27 sökande är kvinnor, det
vill säga knappt 20 procent.

brandlabbet har de möjlighet
att studera detta och utifrån
resultatet speciﬁcera sina krav
i olika försäkringar.
Brandlabbet består av ett
brandrum på nästan 50 kvadrat
och ett detektionsrum samt en
föreläsningssal med 45 platser.
– Här kan vi visa olika brandförlopp och köra föreläsningar
samtidigt.
Ikea testar brandsäkerhet
Det ﬁnns tre släcksystem som
kan förevisas, skum, ﬁnfördelat
vatten vid högt tryck och konventionellt sprinklersystem.
– Den stora fördelen är att
man kan testa material och
följa hur en brand utvecklar sig
på ett pedagogiskt sätt, man
använder labbet i lärandet för
ett säkrare samhälle, konstaterar Magnus Qvant.
Ett annat exempel är Ikea
som är intresserat av att testa
brandsäkerheten hos olika produkter.
– Det kan vara underleverantörer som levererar ﬂamsäkra
möbler, men där Ikea ändå vill
kontrollera hur det ser ut när
en brand sprider sig i olika produkter.

Foto: EVA-LENA LINDBÄCK

Placering av stöttor och utrymningsvägar. Anders Larsson, Borås, diskuterar med Jimmy Pettersson,
konsult, och kollegerna från Borås samt projektledare Yvonne Näsman, Sandö hur man kan använda bussens taklucka för evakuering av skadade.

Första av åtta försök
med tung räddning
Räddningsinsatsen som en
fungerande helhet. Bättre
koordination och samverkan.
Det är några av förväntningarna på Räddningsverkets projekt Tung Räddning,
som nu går in i en operativ
fas med tester och övningar
med verklighetsbakgrund.

Lärare från verkets fyra skolor, losstagningsgruppen, Pontus Albertsson från Akut- och
katastrofmedicinskt centrum
(AKMC) i Umeå, deltagare från
Borås räddningstjänst och Ingvar Hansson från Räddningsverket i Karlstad deltog 19-20
maj i Sandö i det första av åtta
fullskaleförsök med räddningsinsats på tunga fordon.
På plats fanns också Bo Frejdh
från räddningstjänsten i Piteå.

– Som insatsledare ser jag till
helheten – att få ut folk, säkring, lyft, teknik, metoder och
egen personal. Jag hoppas att
projektet kan lösa de frågeställningar vi har kring detta.
Utveckla och effektivisera
Scenariot var buss på sidan i negativ vinkel, med taket nedåt,
och målet att testa utrustning,
teknik och metoder för säkring
och dellyft. Hela tiden med fokus på omhändertagande av
skadade. Kommande försök ska
bland annat belysa sjukvårdsinsats och losstagning, i scenarier
med både buss och lastbil.
Projektet löper fram till nästa
sommar. Enligt projektledarna,
Rolf Nordh och Yvonne Näsman
vid Räddningsverket Sandö,
ﬁnns det ﬂera mål.
– Att utveckla och effektivi-

sera samarbete, taktik, metod
och teknik vid insatser med
tunga fordon. Men också att
medverka till ökad säkerhet
för skadade och insatspersonal
liksom säkrare fordonskonstruktioner – och inte minst att
ta fram fakta och underlag för
nya utbildningar.
Projekt Tung Räddning är
unikt genom att en rad myndigheter,
räddningstjänster,
sjukvård och bussbranschen
samverkar och att utbildningsmaterial, teknik och metoder
förankras i både beprövad erfarenhet och forskning.
För den vetenskapliga grunden står Umeå universitet och
AKMC genom professor Ulf
Björnstig och Pontus Albertsson, som nyligen disputerat på
en avhandling om bussolyckor.

Revinge certiﬁerat av holländare
Revinge har under senare år
haft ett intensivt och fruktsamt
samarbete med räddningstjänster och myndigheter i
Holland.
Skolan genomför numera ett
35-tal kurser om året på uppdrag av holländska kunder.
Som en effekt har övningsobjekt på skolan granskats av den
holländska certiﬁeringsmyndigheten Nederlands Bureau
Brandweerexamens
(NBBE).
Myndighetens huvuduppgift
är att examinera brandmän
och befäl, cirka 3 000 varje år
på 18 platser i Holland.
Det är första gången som
NBBE certiﬁerar ett övningsobjekt utanför Holland.
– Det här ser jag som väldigt
positivt för det fortsatta sam-

arbetet med den holländska
räddningstjänsten, säger skolchefen Per Widlundh, som
också menar att Centrum för
risk- och säkerhetsutbildning
har en del att lära i examinationsfrågor av NBBE.
NBBE:s representanter förärade skolan med en stor emaljerad plakett, som nu sitter
uppskruvad på det aktuella övningsobjektet (brandövningshuset).
På plats fanns NBBE:s styrelseordförande Ties Elzenga och
direktören José Koonings för
att överlämna plaketten till
skolchefen Per Widlundh (som
ses till vänster på bilden).
Foto: PETER LUNDGREN
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Skogsbrandsläckning
Sommar, sol – och skogsbrand. Lika
säkert som bad och skollov.
Men i år är skogen i stora delar av
södra Sverige inte längre sig lik.
Orkanen Gudrun lämnade inte
enbart efter sig ett katastrofområde;
hon röjde vägen för stora skogsbränder. I värsta fall av ett slag vi hittills
aldrig upplevt i Sverige.
Sirenens räddningsskola ger tips
inför en het årstid.

Omkring hälften av Sveriges yta i genomsnitt är skogsmark. Mot bakgrund
av det borde många räddningstjänster
ligga längre fram på området skogsbrandsläckning: teknik, metodik, utrustning, övning.

Men utrustningen är fortfarande ofta
den otympliga från civilförsvarstiden,
metoderna från försvarsmaktens storhetstid när det fanns gott om folk. Och
ämnet blir ofta styvmoderligt behandlat
i utbildningen.
Men det har börjat hända saker. Några
räddningstjänster har upptäckt att modern lätt utrustning och äldre, beprövade (men i många fall bortglömda)
metoder är en bra kombination. Räddningsverkets skolor har börjat utbilda
på det nya och nygamla och dragit lärdom av arbetssätt i andra länder, till exempel Portugal.
Här nedan kommer förslag och tips
som inspiration att ta itu med det vidsträckta området skogsbrandsläckning.

Men först lite om läget inför sommaren,
efter Gudrun.
Ogynnsamma faktorer 2005-2006
I stormfällda skogar i främst sju län
– Jönköping, Kronoberg. Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland – riskerar en brand att utveckla sig
särskilt besvärligt. En rad ogynnsamma
faktorer vållar problem:
Det ﬁnns mer bränsle i skogen, både
i form av liggande träd men framför allt
ökande mängder torrt ris efter röjningsarbetena.
Annan struktur i skogen: mer kvistar
och ris är frilagt. Ger bland annat ökad
spridningshastighet (se diagram nästa
sida).

Sämre framkomlighet: man når inte
en brand lika lätt, och man tar sig inte
snabbt därifrån om det börjar brinna
med större intensitet.
Vissa områden förblir oröjda och
går inte att komma in i. Branden måste
väntas ut.
Ökad mänsklig aktivitet. Röjningsarbetet kommer att fortgå under hela
sommaren, även om den blir torr och
varm. Fler turister besöker också
de stormdrabbade områdena
under sommaren.
Skogsmaskiner
medför risk för
gnistbildning, både
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Foto: Karl-Axel Dahlberg

Avbrända rötter ökar risken för fallande träd. Var särskilt uppmärksam om vinden friskar i, och vid överﬂygning med helikopter.

hastighet vid brand ca 1 m/min.
Liggande skog: 4 kg/m2 eller mer,
spridningshastighet 10-20 m/min.
Vad kan vi göra innan det brinner?
• Inventera riskområden. Sommaren
2005 ändras dessa hela tiden, uppdatera!
• Undersök framkomliga vägar. Uppdatera kartunderlaget (Skogsvårdsstyrelsen har nya kartor över stormdrabbade områden). Tänk stort: stora
områden, lämplig sektorindelning?
Torkar snabbt. Ris och ﬁna kvistar har
ungefär samma egenskaper som gräs och
fukthalten varierar med luftfuktigheten.
Det innebär att spridningshastigheten
i ﬁnbränslet kan mångfaldigas på bara
några timmar.

• Inventera vattendrag

vid röjning och vid markberedning.
I sommar kommer skogsmaskiner
att arbeta även vid högsta risken.

• Gå igenom utrustning, komplettera,
uppdatera.

Brandﬂyget Œterinfšrs
En del förebyggande åtgärder planeras
särskilt för de utsatta områdena. Bland
annat återinfört statligt brandﬂyg, information till skogsarbetare och förbättrad släckutrustning i skogsmaskinerna
(se även sidan 18 i Sirenen 3/05). Vissa
skogsområden kommer kanske också
att spärras av för allmänheten, och förstärkt utrustning för skogsbrandsläckning placeras ut.
Granskog, normala förhållanden:
mindre än 1 kg bränsle /m2, spridnings-

• Gör ”objektsbesök”: ta ut styrkan
i skogen, läs terrängen, gör orienteringsövningar, tänk igenom och
förbered. Var ﬁnns naturliga begränsningslinjer?

• Ta kontakter för regionsamverkan.
Glöm inte skogsbolagen: ge räddningstjänstens synpunkter på till
exempel röjningsarbete.
• Upprätta en förstärkningsstyrka, ett
räddningsvärn för skogen
• Utökad bevakning för tidig upptäckt
Under sommarsäsongen:
• Följ väderprognoserna. SMHI gör
dagliga brandriskprognoser från juni
till augusti, och bedömer gräsbrandrisken från det att snötäcket lättar.

• Via Räddningsverkets hemsida nås
beslutsstöd som tagits fram i samverkan med SMHI. Uppgifterna rör bland
annat markfuktighet, väder- och
vindprognoser, åskriskprognos och
blixtregistrering.
Tips: Ställ färskvattendunkar på bilen,
byt varje dag under sommaren. Då har
styrkan alltid dricksvatten med sig ut
vid larm.
Metodik – Taktik
Skogsbrand, allmänt
Skogsbrand kan bekämpas genom direkt angrepp, indirekt angrepp, torra
och våta metoder eller (vanligen) en
kombination av dessa. Här följer tips
och råd (för mer utförlig metodbeskrivning, se ”Att läsa” på nästa sida).
Luftfuktighet, markfuktighet, vind,
tid på dygnet, topograﬁ och brandens
storlek är faktorer som har betydelse för
dess spridning.

• Gör sektorindelning, arbeta systematiskt. Det kan handla om ﬂera fronter
på olika ställen i skogen. Skogsbränder av större storlek kräver överblick
från luften.
• Läs terrängen, utnyttja topograﬁn.
Hitta begränsningslinjer som vägar,
stigar, kraftledningsgator, sjöar/vattendrag, lövskogspartier.
• Skyddsavbränning, till exempel i
dikesrenar: för att bredda begränsningslinjer eller avlägsna brännbart
material och hejda brandfronten. Kan
användas mer, som en offensiv metod
och då eventuellt ihop med anläggande av moteld. På grund av tung
utrustning etcetera så hinner man
ofta inte, insatsen blir defensiv.
• Tumregel för begränsningslinjer:
linjens bredd bör vara minst lika med
den omgivande vegetationens höjd.

• Grundmetoden är att stänga in branden genom att begränsa och tränga
ihop den från sidorna. I fronten är
man i underläge direkt.

• Det är för sent att experimentera i ett
skarpt läge. Öva under kontrollerade
former.

• Ett offensivt angrepp har större chans
att lyckas under sen kväll eller tidig
morgon då du har vind, mark- och
luftfuktighet på din sida.

Skogsbrandorsakernas tio i topp
(1996-2000)

• Håll en yta från eldbandet och 25-30
meter in mot branden. Jobba inte på
det redan avbrända området utan i
eldbandet – det är mer ekonomiskt
(punktbränder i det redan avbrända
området självslocknar).

1) Blixtnedslag, 2) Lägereld, 3) Annan, 4) Barns lek med eld, 5) Anlagd
med uppsåt, 6) Återantändning, 7)
Eldning av gräs, 8) Övriga gnistor, 9)
Rökning, 10) Tågbromsning
(Källa: Räddningsverket)
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Tänk på att…
det krävs mer arbete och mer personal
för att släcka i motlut. Ju brantare sluttning desto snabbare spridning. På krönet kan branden ändra spridningriktning på grund av vindriktningen.
Gräsbrand
• Direkt angrepp med vatten som
släckmedel är vanligast, ofta är branden
av begränsad omfattning. Mobil metod är ett tips vid god framkomlighet:
koppla slang till fordon och kör parallellt med strålföraren.
• Tänk på att lägga begränsningslinjer
på snedden, för att tränga ihop och till
sist stänga in branden (se illustration till
höger).

omkring. Sambandet är viktigt, se
över räckvidden. Klargör reträttväg,
brytpunkter och samlingspunkter. Gå
inte in i oröjda fällen!
• Vattenbombning: evakuera personal i tid. Tre och en halv kubikmeter
vatten över skallen är ingen rolig
upplevelse.
• Andningsskydd: krävs inte enbart
under själva branden utan också vid
eftersläckning. Använd lätta skydd,
ﬁltermask.
• Kom ihåg skyddsglasögon!
• Rätt klädsel: inte larmställ och helst
inte heller bomullsoverall, utan
tvådelad klädsel som går att lätta på.
Utrustningen bör över lag vara lätt,
anpassad för att gå och stå i under
långa varma dagar. Undvik gummistövlar, använd läderkängor.

Utrustning våta metoder:
• Smal slang 17-25 mm
• Anpassat strålrör, 20-40 lit/min, för
både spridd och sluten stråle
• Lätta grenkopplingar
• Rökdykarslang, 38 eller 42 mm som
matarledning
• En lättare pump, motsvarande klass 1,
att använda ute i skogen

Illustration från boken Skogsbrandsläckning av Rickard Hansen

• Ryggburen vattenpump, effektivare
än man kan tro

Skogsbrandens delar. Begreppen för skogsbrandens olika delar måste vara kända av
samtliga inblandade vid en skogsbrand.

• Tips: lantbrukens ﬂytgödseltankar/
tankvagnar är konstruerade för att
sprida vätska. Kan användas för att
dra upp våta begränsningslinjer.

• Ruskor, naturliga granruskor eller av
metall – effektiva mot gräsbränder

Utrustning torra metoder
• Krattor, spadar, hackor, polaski (kombinerad yxa och hacka) – för att skrapa
undan brännbart material och skapa
begränsningslinjer
• Sågar och yxor, en liten fällbar såg
kan ingå i personlig utrustning

29

Räddningsverket har utrustning för
skogsbrandsläckning i depåer i Sandö,
Ånge, Ludvika, Östad och Revinge. Material kommer också att placeras ut i särskilt utsatta, stormdrabbade områden
inför sommaren 2005. Viss omplacering
kan ske.
Vid behov av förstärkningsmateriel
kontakta vakthavande tjänsteman,

Räddningsverket, telefon: 054-150 150.
Eget skydd – risker
• Se upp för: el, träd, rök och värme,
brist på vatten och mat. Avbrända
rötter innebär stor risk för fallande
träd. Särskilt stor risk vid ökande vind
i området och kring lågt ﬂygande
helikoptrar.
• Instängning: faran ﬁnns alltid, lyft
blicken och se vad som händer runt

Tänk på att …
kompensera för värmepåverkan. Drick
mycket vatten (hellre än sportdrycker):
1,5 – 2 liter i timmen om det är riktigt
varmt. Ät ordentligt!
Värmekollaps: se upp med symtom
som yrsel, trötthet, illamående, höjd
kroppstemperatur, upphörd svettning.
De är signaler på förestående värmechock, värmekollaps. Tänk på att om en
i styrkan visar sådana tecken kan läget
vara kritiskt för ﬂer.
Frivilliga: kom ihåg registrering,
märk ut med armbindel. Se till att de
har lämplig utrustning, bra klädsel och
skor, vatten, säkerhetsinformation.
En ”glömd” resurs är Räddningsverkets utbildade räddningsmän. Ta kontakt i förväg!
Karl-Axel Dahlberg
i samarbete med Eva-Lena Lindbäck
Gå en kurs
Kontakta respektive skola för kursförslag eller skräddarsydd utbildning. Revinge: 046-23 35 00, Skövde: 0500-46 40
00, Rosersberg: 08-590 080 00, Sandö:
0612-820 00
Att läsa vidare
Hansen, Rickard: Skogsbrandsläckning.
Räddningsverket 2003. Beställningsnummer U 30-623/03
SRV Aktuellt: förebyggande och taktiska råd för brandskyddsåtgärder i
stormfälld skog. Se Räddningsverkets
hemsida, adress nedan.
Webbsidor: Räddningsverket har särskild skogsbrandsinformation, beslutsstöd etcetera på www.srv.se

Läraren
Namn: Karl-Axel
Dahlberg
Ålder: 49
Bostadsort: Axvall
Yrkesbakgrund:
brandman heltid/ambulansförare (Skara) 1979,
brandförman,
Räddningsverket Skövde sedan 1999,
lärare i brand och räddning, ämnesansvarig skogsbrand, vattenlivräddning och arbete på hög höjd
Foto: Karl-Axel Dahlberg

Lätt utrustning – snabbare insats. Portugal, som drabbats hårt av skogsbränder, är ett föregångsland att lära av på området:
organisation, utrustning, teknik och taktik speciellt inriktad på skogsbrandsläckning.

Fritid: motorcykeln – en landsvägsracer under rekonstruktion, jakt och
ﬁske
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Lär av
det som
hänt
R

äddningsverkets brandutredarprogram har pågått
i nästan 10 år. Det inleddes i liten skala och har sedan vuxit för att nu omfatta 44 brandutredare vid
40 olika räddningstjänster.
Deras arbete har gett oss massor av erfarenheter. Många
av dem har redovisats i Sirenen.
I några fall har de lett till förändrade konstruktioner eller nya tekniska lösningar.
Men de ﬂesta förslagen bygger på att vi människor
måste förändra vårt beteende för att undvika att bränder
upprepas.
Tyvärr är detta mycket svårt. På något konstigt sätt verkar det som om varje individ måste begå sina egna misstag för att lära sig.
På det här uppslaget har vi samlat sju aktuella exempel
på bränder i byggnader. Alla redogörelserna har inkommit till brandutredarprogrammet under första kvartalet
2005.
Tillsammans svarar rubrikerna för drygt 44 procent av
alla de cirka 9 700 bränder som inträffade i byggnader
2004.
Om vi tar vara på erfarenheterna från bara dessa händelser skulle vi kunna minska antalet bränder med åtskilliga procentenheter.
Låt oss ta itu med det genast.
ULF ERLANDSSON

Tekniskt fel 10,3 %
E
n anställd hör hur det ”fräser” vid ett
av skrivborden i ett större kontorslandskap.
Efter en stund ser han hur det börjar
brinna vid ett av de elektriskt höj- och
sänkbara skrivborden. Strömmen slås
av och branden upphör.
Vid undersökningstillfället ett par
timmar senare känns fortfarande en
frän lukt av bränd plast i lokalen.
En stickkontakt med tillhörande elektronikdel uppvisar brännskador liksom
också en elektrisk fördelningsdosa.
Båda delarna demonteras och skickas
till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) för undersökning.
Svaret visar att det inte var något
elektriskt fel på fördelningsdosan. Felet fanns i stället i anslutningen mellan
stickkontaktens stift och elektronikdelen.

Foto: SVEN-ERIC LINDBERG

Branden i radhuslängan blev förödande, en kvinna omkom. Branden startade på balkongen till den lägenhet
där kvinnan bodde. Förmodligen var det ett glömt stearinljus som var orsaken.

Det hade uppstått krypströmmar mellan stiftanslutningarna, isolermaterialet
hade förkolnat och värmeutvecklingen
hade antänt plasthöljet.
Efter en rapport av Anders Buskas, Räddningstjänsten Gotland.

Erfarenheter
■ De ﬂesta elektriska bränder uppstår

på grund av glappkontakt eller krypströmmar. Vid dessa tillfällen hjälper vare
sig smältsäkringar eller jordfelsbrytare.
■ Ändrade provningsmetoder enligt
EU:s standard har gjort att plasten i elektriska armaturer kan vara mera brännbara än förr.

Levande ljus 2,9 %
A
utomatiskt brandlarm från ett äldreboende på julaftonens eftermiddag.
Vid framkomsten konstaterade brandpersonalen att det var lätt rökdimma
i ett dagrum där ett ﬂertal boende satt
och såg på Kalle Anka på TV.
Orsaken visade sig vara att någon placerat ett tänt värmeljus direkt ovanpå
TV-apparatens hölje av hårdplast.
När parafﬁnet började ta slut minskade den värmebortledande effekten
och temperaturen i aluminiumkoppen
ökade.
Till slut var temperaturen så hög att
plasten i TV:ns hölje smälte.
Någon centimeter under plasthöljet
fanns ett stag av metall. Det hindrade att
ljuset rasade ner och in i TV:n. I det läget
upptäcktes tillbudet av personalen.

Foto: ULF ERLANDSSON

Placera inte värmeljus på TV:n.

Efter en rapport av Bernt Gunnarsson
och Fredric Jonsson, räddningstjänsten
Jönköping.

Erfarenheter
■ Det borde ﬁnnas tydligare varning för
riskerna med värmeljus.
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Glömd spis 10,3 %
E
n kvinna var ensam hemma
i familjens villa. I samband
med matlagning skulle hon
smälta lite smör i en kastrull på
spisen.
Då ringde telefonen och hon
glömde köksbestyren.
Några minuter senare började en brandvarnare tjuta.
I köket slog höga lågor upp
från kastrullen och hotade att
sprida sig till spisﬂäkten.
Via sin arbetsplats hade kvinna gått en brandskyddskurs.
Hon visste därför att hon absolut inte ﬁck använda vatten för
att släcka fettbranden.
I stället försökte hon kväva
branden med ett täcke. Det
lyckades nästan, men i nästa
ögonblick började det brinna
också i täcket.
Nu försökte hon ringa till
SOS Alarm. Men i uppståndelsen hade hon glömt larmnumret. Hon provade med 212 och
312 innan hon till slut chansade med det gamla numret
90 000.
Det fungerade och rädd-

Självantändning
2,1 %

ningstjänsten kunde begränsa
skadorna till husets kök.
Efter en rapport av Jan Nordin,
Nerikes Brandkår.

Erfarenheter
■ Att smälta smör eller
värma matolja på spisen är ett
farligt moment som varje år
vållar många bränder. Någon
borde uppﬁnna en automatisk
”smörsmältare” som gör processen säkrare.
■ Brandskyddsutbildning
lönar sig. Om kvinnan följt sin
första impuls och hällt vatten
över fettbranden, hade hon
förmodligen fått svåra brännskador
■ Larmnummer 112 är inte
självklart för alla. Fortsatt
information behövs. Behåll det
gamla numret 90000 parallellt
så länge det är tekniskt möjligt.

Släng inte linoljetrasor i
soporna.

V

Foto: PER LARSSON

Lämna inte oljan när den
värms på spisen. Bristande
vaksamhet vid spisen orsakar
många bränder.

Rökning 2,8 %
T
re medelålders män hade
spritfest i den enes lägenhet
i ett ﬂerfamiljshus. Framåt natten somnade de på olika platser
i den lilla bostaden. Lyckligtvis
vaknade en av gästerna av att
det luktade rök.
Det brann då med lågor i
skumgummimadrassen i sängen där lägenhetsägaren hade
lagt sig. Alla tre lyckades ta sig
ut i sista minuten. Tack vare en
stängd dörr överlevde också två
burfåglar som fanns i en bur i
köket.
Polisens och räddningstjänstens utredning visar klart att
branden i sängen uppstått på
grund av en tappad cigarett.
Lägenheten var ett känt tillhåll
för missbrukare och hyresvärden hade bara någon vecka
tidigare överlämnat en ny
brandvarnare till sin hyresgäst.
Men tyvärr hade den inte blivit
monterad.

Värmeöverföring
8,4 %

B
Foto: MICKE SOLEBRIS SÖRENSEN

Sängrökning är fortfarande den vanligaste dödsbrandsorsaken.
Efter en rapport av Lennart
Månsson, räddningstjänsten
Norrköping.

Erfarenheter
■ Rökning är den klart vanligaste orsaken till dödsbränder
i Sverige. Av en tillfällighet blev

ingen allvarligt skadad denna
gången.
■ Hyresvärden borde ha sett
till att brandvarnaren blev monterad på lämplig plats i stället
för att bara lämna över den till
en hyresgäst som var känd för
att vara allmänt stökig

Annan orsak 7,3 %
E
n villaägare som drabbats av strömavbrott
efter den svåra stormen i Sydsverige försökte
värma sin bostad med hjälp av en cirka tio år
gammal gasolkamin.
Kaminen var ansluten till en gasolﬂaska av
aluminium och stod fritt placerad mitt i vardagsrummet på bottenvåningen.
Till en början verkade den fungera bra men efter ett par timmars drift hörde fastighetsägaren
ett väsande ljud. Han försöker vrida av kranen
till gasolﬂaskan. Men i samma stund antänds gas
som har strömmat ut och han befann sig plötsligt i ett eldhav.
Mannen och hans hund lyckas ta sig ut utan allvarliga skador. På grund av stormens härjningar
var telefonförbindelserna i trakten brutna.
Han måste ta sin bil och köra ﬂera kilometer
till en plats där hans mobiltelefon ﬁck täckning.
Larmet till räddningstjänsten försenades därför
cirka 15 minuter.

Villan blev totalförstörd. Det har därför inte
gått att konstatera om läckaget berodde på ett
slangbrott, en dåligt ansluten koppling eller ett
fel på kaminen.
Efter en rapport av Christian Falk, räddningstjänsten Jönköping

Erfarenheter
■ Ett strömbortfall leder ofta till provisoriska
lösningar för uppvärmning, matlagning och belysning. Januaristormen 2005 gav indirekt upphov
till massor av bränder då människor tvingades
använda levande ljus eller värmekällor de inte var
vana vid.
■ Det är också vanligt med brister i service och
underhåll av eldstäder och kaminer som sällan
används.

astuanläggningen i samlingslokalen till ett studentboende var cirka 10 år
gammal.
På den manliga avdelningen
byttes träpanelen bakom det
elektriska bastuaggregatet för
några år sedan eftersom den
torrdestillerat och blivit poröst
och svart. Däremot byttes inte
motsvarande panel i dambastun.
En kväll vid 19-tiden aktiverade en kvinnlig student värmeaggregatet till dambastun
genom att trycka in en timer
med max tre timmars drifttid.
En timme senare upptäcks
brand i bastun. Räddningstjänsten larmades genast men
branden har redan hunnit
sprida sig till vinden och yttertaket.
Trots en genomtänkt och försiktig släckning blev skadorna
omfattande.
Efter en rapport av Fredric Jonsson och Christian Falk, räddningstjänsten Jönköping.

Erfarenheter
■ Brandorsaken var av allt att
döma långvarig uttorkning av
träpanelen bakom bastuaggregatet.
■ Starkt missfärgad träinredning i bastur bör bytas ut för att
förhindra antändning genom
torrdestillation.

id tvåtiden en natt vaknade
ﬂera personer i ett ﬂerfamiljshus av konstiga ljus från
en av lägenheterna. På morgonen fungerade inte varmvattnet. Dessutom upptäcktes en
vattenläcka.
När vicevärden tog sig in i
lägenheten upptäckte han att
det varit en omfattande brand
i badrummet.
Branden hade självslocknat
men allt brännbart i utrymmet
var förstört. Ljuden grannarna
hade hört var förmodligen kakelplattor som lossnat från väggarna och rasat ner på golvet.
Förutom badrummet var lägenheten helt tom på möbler.
En ny hyresgäst hade tillträtt
dagen innan. Som första åtgärd hade han oljat trägolven i
ett par rum.
Överﬂödig olja hade torkats
upp med papper och en bomullstrasa som han kastat i en
soppåse i badrummet. Vid midnatt hade han lämnat lägenheten utan att förstå att det var
fara för självantändning.
Vid räddningstjänstens undersökning saknade den burk
med träolja som mannen använt varningstext om risken för
självantändning.
Kontroll av en identisk burk
visade att varningstexten består
av en folder på 16 olika språk.
Den är fastsatt vid burken med
självhäftande tejp och kan lätt
ramla bort.
Efter en rapport av Anders
Ericsson, räddningstjänsten
Lund.

Erfarenheter
■ Fabrikanter och återförsäljare måste ta ett större ansvar
för att informera kunderna
om risken för självantändning.
Produktnamn som Träolja,
Re-Cover eller liknande ger inga
associationer till självantändande linolja.

Ulf Erlandsson
är anställd vid
Räddningsverket
med uppgift att
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- 20804, epost:
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Dra inga förhastade slutsatser
om räddingstjänstens dubbelroll
T

idigt på morgonen den 4
februari gick larmet hos
Kemira i Helsingborg.
Tusentals ton svavelsyra hade
strömmat ut ur en kapsejsad
cistern, sedan marken under
cisternen underminerats av
en brusten kylvattenledning.
Trots det omfattande läckaget
kunde skadorna begränsas.
Någon katastrof blev det lyckligtvis aldrig.
Sedan denna februarimorgon har frågorna mer eller
mindre stått på kö. Vems var
felet? Hur kunde det hända?
Ska en kemisk industri överhuvudtaget tillåtas i så nära
anslutning till bostäder?
Det hör till att frågorna och
ifrågasättandena kommer.
Här i Sirenen har detta belysts brett och intressant i ett
antal artiklar.

sätt för företagen att uppfylla
sitt ansvar, inte att undvika att
ta ansvar. Detta gäller oavsett
om konsultinsatserna kommer
från räddningstjänsten eller
från något annat håll.
Ett nära samarbete – inte
nödvändigtvis i form av konsultuppdrag – borgar för en
framgångsrik riskhantering,
där skador på människor och
miljö kan minimeras. Det
vore olyckligt om räddningstjänsten i Helsingborg eller
någon annanstans i landet nu
drar förhastade slutsatser och
utan djupare reﬂektion låter
pendeln slå för långt åt andra
hållet. Följden kan då faktiskt
bli att samarbetet och i förlängningen själva räddningsinsatserna försämras.

Lär av Helsingborg!

Dubbelroll
Ett alldeles speciellt spörsmål
i sammanhanget gäller Helsingborgs räddningstjänst och
dubbelrollen som myndighetsutövare och konsult.
Är det rätt att den instans
som har att kontrollera
säkerhetsrutiner också ikläder
sig en konsultroll och bistår
samma företag i det förebyggande säkerhetsarbetet?
Det går naturligtvis utmärkt
att moraliserande tala om att
så här får man verkligen inte
göra. Givetvis är det oacceptabelt om en myndighet eller
ett kommunalt bolag med
dumpade priser ger sig in på
en konsultmarknad och konkurrerar ut privata företag.
Vi inom näringslivet är
synnerligen kritiska mot alla
sådana tendenser. Men ingenting tyder på att det har skett i
Helsingborgs räddningstjänsts
fall.
Kvar är då frågan om det
ﬁnns skäl att ifrågasätta samarbetet på grund av risken att
detta på något sätt skulle styra

Foto: PETER LUNDGREN

De nära kontakterna mellan räddningstjänsten och Kemira bidrog till att olyckan blev förhållandevis odramatisk, skriver Owe Fredholm.
eller hämma räddningstjänsten i deras tillsynsroll. Mitt
enkla svar är nej, och detta av
följande skäl.
Min grundsyn är att vi kan
och bör lita på att personer
med en myndighetsfunktion
har förmågan att särskilja sina
olika roller. Någon kanske
tycker att det är en naiv
uppfattning, men det må vara
hänt.

Alla är lika välkomna att delta
i debatten (skriv max 40 rader
eller 3 000 tecken på datorn,
inklusive mellanslag).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 5/05 är
28 juli. Välkommen!

Avgörande kunskaper

Det vore olyckligt
Kritik – om den nu kommer
– mot att räddningstjänsten
också fungerar som konsult
kan mycket lätt leda till att alltﬂer väljer att avstå från sådana
uppdrag. Det vore olyckligt för
företagen, räddningstjänsten
och samhället i övrigt. Mycket
nära kontakter mellan myndigheter och företag – givetvis
med en bibehållen integritet
– är en styrka, inte minst om

Owe Fredholm tycker att man
ska lära av samarbetet i Helsingborg.
det som inte får hända trots
allt händer. Ingen vill nog ha
en situation där man inom
räddningstjänsten
undviker

Det är inget särskilt djärvt
antagande att en av anledningarna till att olyckan i
Helsingborg blev förhållandevis odramatisk – utom i det
inledande skedet – var just de
nära kontakterna mellan räddningstjänsten och Kemira.
Räddningstjänsten hade
ingående och för den lyckliga
utgången kanske avgörande
kunskaper om den skadade
anläggningen. Ansvaret vilar
förstås hela tiden på det aktuella företaget, men genom att
anlita utomstående konsulter
med fräscha ögon är det möjligt att få ett värdefullt stöd i
arbetet. Att i säkerhetsarbetet använda konsulter med
särskilda kompetenser är ett

OWE FREDHOLM
VD för Plast- & Kemiföretagen

Håller du med?
Kan räddningstjänsten vara
både myndighet och konsult
samtidigt? Den frågan diskuterar Owe Fredholm. Han gör
det utifrån svavelsyrautsläppet
i Helsingborg. Han försvarar
räddningstjänstens dubbelroll.
Håller du med? Skriv ner din
åsikt och skicka till Sirenen.
Adress med mera, se blåtonade
rutan längst ner till vänster på
denna sida.

”Visst ﬁnns det jobb åt oss”
L

Också du kan tycka till
på de här sidorna

kontakter med företagen, om
dessa kontakter inte är ett led i
en strikt myndighetsutövning.

Jag anser att man i stället ska
lära av det samarbete som
förekommer i Helsingborg
och som visar på de positiva
sidorna. Här har många – såväl
företag som räddningstjänster
– en djup källa av erfarenhet
att ösa ur. Det ﬁnns därför all
orsak för räddningstjänsten
och företaget att fortsätta på
denna så framgångsrika väg.

äste i Sirenen nummer 3-05
att ni efter en rundringning
fått fram att cirka 40 av 160
elever som nu går ut Skydd
mot olyckor (SMO) har jobb
efter avslutad utbildning. Vi
som går SMO på Sandö tyckte
det lät konstigt eftersom i vår
klass har i nuläget alla utom
tre elever jobb för sommaren
åtminstone.
Med lite enkel matematik får
man då fram att det är cirka
två som har jobb av eleverna i
de andra tre skolorna och det
vet vi att det inte stämmer. Det
är väldigt många ﬂer elever

som har jobb än 40 stycken i
avgångskullen!
Elev i SMO 1, Sandö
SVAR från Sirenen-redaktionen:
Siffrorna som publicerades
har vi fått genom att stämma
av med utbildningsansvariga
på respektive skola. Efter vårt
besök på skolan i Skövde där vi
personligen träffade ett antal
elever ur avgångsklassen, som
bekräftar att konkurrensen om
jobben är tuff, hade vi heller ingen anledning att tro att siffrorna
skulle vara några andra än de vi

presenterade i tidningen.
Vår utgångspunkt var framför
allt att det har varit svårt att få
fast jobb, vilket det bevisligen
också är. Hela sista terminen
har varit en intensiv jobbsökarperiod. De ﬂesta av er har sökt
ﬂera sommarjobb och varit iväg
på tester runt om i landet, och
många har givetvis den senaste
tiden fått positiva besked om
jobb. Syftet med utbildningen
är att ni ska få jobb – helst allihop och helst fasta jobb.
En färsk avstämning med
utbildningsansvariga ger de här
siffrorna:

Rosersberg: Sju har fått fast
jobb, tio längre vikariat, 16
sommarjobb, två jobb med
anknytning till utbildningen.
Skövde: Åtta fast jobb, fyra
längre vikariat, 18 sommarjobb.
Sandö: Tre fast jobb, 23
sommarjobb (med reservation
för att inte alla hört av sig till
uppgiftslämnaren)
Revinge: Totalt 39 i klassen.
Hittills har fem fått fast jobb, 24
sommarjobb.

ordet fritt
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T

änk dig följande scenario: En brandman med
relativt kort grundutbildning väljs ut för att utbildas till
arbetsledare/räddningsledare.
Detta sker oftast utan någon
systematisk och formaliserad
urvalsprocess där lämplighet för tjänsten prövas, till
exempel personliga egenskaper såsom simultankapacitet,
beslutsförmåga och stresshanteringsförmåga.
Därefter skickas personen
iväg för en sex veckor kort
utbildning vid någon av Räddningsverkets skolor. Vid dessa
utbildningar ställs inte några
som helst krav på personliga
egenskaper. I övrigt ställs inte
heller några andra krav utan i
stort sett samtliga genomgår
utbildningen med godkänt
resultat utan större ansträngning.
Viktiga ledarskapsämnen
som till exempel stresshantering, självkännedom och
mellanmänsklig kommunikation berörs knappt. Därefter är
personen formellt godkänd att
verka som räddningsledare för
resten av sitt yrkesverksamma
liv utan några formella krav
på ytterligare utbildning eller
övning i ledning.
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Det måste ställas högre
krav på räddningsledaren

och intresserade.
Problemet ligger förmodligen på en organisatorisk nivå.
Förvaltningschefer och politiker måste ta sitt ansvar och se
till att de som ska tjänstgöra
som räddningsledare får den
övning och kompetensutveckling som krävs för att axla
denna svåra roll. Vidare måste
nivån och kraven på Räddningsverkets räddningsledarutbildningar höjas.

Vem är bäst lämpad?
En annan viktig fråga för ansvariga är hur urvalsprocessen
ska ske. Vilka människor har
förutsättningar för att kunna
bli lämpliga räddningsledare? Har alla det eller krävs
det några speciella personliga
egenskaper? Är det en duktig
brandman som är bäst lämpad,
eller kan det vara något annat
som är viktigt?
Slutligen så bör ni räddningsledare ställa tydligare
krav på fortbildning/övning.
Med arbetsledarrollen följer
enligt min mening även ett
egenansvar för att upprätthålla kompetensen oavsett om
man är deltidsförman eller
brandingenjör.

Bara att dra på västen
Efter den korta, allmänna och
högst generella utbildningen
vid räddningsskolan bör den
hemvändande blivande räddningsledaren naturligtvis få en
rejäl introduktionsutbildning
för sina nya arbetsuppgifter vid
den lokala räddningstjänsten.
Detta är tyvärr något som ofta
verkar utebli.
För ﬂertalet av de nyutbildade är det bara att komma hem,
dra på sig den röda västen och
åka ut och leda räddningsinsatser. Låt vara att arbetsledare
med högre kompetens ﬁnns
att tillgå efterhand, men det är
väl initialskedet på en insats
som är det svåraste att leda?
Många arbetsledare/räddningsledare vittnar också om
att de i stort sett aldrig får
någon ytterligare utbildning
eller övning i att leda räddningsinsatser. Det som övas
är oftast teknikövningar av
något slag. Dessutom förefal-

Curt Byström
Örnsköldsvik
Foto: KRISTOFFER THESSMAN, RIKSPOLISSTYRELSEN

Det ställs för låga krav på räddningsledare, anser insändarskribenten Curt Byström. En framkomlig väg kan
vara att införa en tidsbegränsad behörighets-certiﬁering med krav på återkommande repetitionsutbildning/
övning. (Personen på bilden, som visar upp den nya räddningsledarvästen, har ingen koppling till insändaren.)
ler det vara så att kommer man
högre upp i systemet minskar
övningstillfällena ytterligare.
När övade räddningschefen
senast?

Märklig kravlöshet
Ovanstående scenario förefaller tyvärr vara relativt vanligt
förekommande.
Det är märkligt att omvärlden inte ställer högre krav på
kompetens för ett så viktigt

och komplicerat uppdrag.
Detta har förmodligen sin
förklaring i att ovanstående är
okänt för de allra ﬂesta utanför
räddningstjänstens snäva
krets.
Räddningstjänsten lever än
så länge (men kanske inte så
länge till) på omvärldens höga
förtroende, men frågan är om
verksamheten verkligen lever
upp till det? I många fall är det
tveksamt enligt min mening.

Det måste införas någon
form av kvalitetssäkring i organisationerna. En framkomlig
väg kan vara att införa en typ
av behörighets-certiﬁering
som är tidsbegränsad med
krav på återkommande repetitionsutbildning/övning.
Problematiken vad gäller
ledningskompetens tror jag
inte beror på något ointresse
hos räddningsledarna. De
ﬂesta verkar vara engagerade

Håller du med?
Efter sex veckors utbildning
kan en brandman agera som
räddningsledare, en roll med
mycket stora befogenheter. Inga
krav ställs på kvalitetssäkring
eller certiﬁering.
Curt Byström är kritisk mot
detta förhållande. Håller du
med? Skriv ner din åsikt och
skicka till Sirenen. Adress med
mera, se blåtonade rutan längst
ner till vänster på föregående
sida.

Använd oljeskyddsförrådens utrustning!

V

i är ﬂitiga läsare av
Sirenen och i nr 2/05
är ”Sju av tio saknade
handlingsprogram” samt ”Viktigt att öva stora oljeutsläpp”
mycket intressant läsning.
Det stora spillet av olja
som orsakades av Vattenfall i
Luleälven för en tid sedan visar
tydligt på behovet av övning
och samordning. De oljelänsor
som användes är avsedda för
kust och hav, är tunga och
absolut inte lämpliga för utsättning i strömmande vatten.
De gör bara saken värre med
sin djupa kjol som ökar trycket
mot länsväggen och åstadkommer en ejektoreffekt som

drar ner oljan under länsan.
Räddningsverket har utrustning för detta ändamål och
den utrustningen fanns hos
räddningstjänsten i Umeå.

Årlig övning ett måste
Vi har övat med deltagare från
Räddningsve rkets samtliga
fem förråd i landet, en gång
med all personal från dessa
förråd samt ytterligare en gång
med räddningstjänsterna från
Vänersborg/Trollhättan.
Utrustningen är överlägsen
all annan utrustning för bekämpning av spill i strömmande vatten, men övning måste
genomföras minst en gång per

år för att hålla personalen i
trim. Görs detta?
Det ﬁnns eldsjälar inom
räddningstjänsterna som är
mycket kunniga och besitter
stor kunskap, men utnyttjas de
på rätt sätt med avseende på
utbildning av kollegerna?
Karlskrona räddningstjänst
är ett lysande exempel. Utrustningen kan även användas för
svepning av olja i hamnar och
kustområden som vi tränat i
Karlskrona.
I vårt företag pågår en ständig utveckling och förbättring
av existerande material. Vi
jobbar bland annat med ett
system kallat ”BoomVane”, där

det ingår ett så kallat strömroder som för ut oljelänsor i
strömmen, alltid i en vinkel
som leder in oljan till en upptagare ”Cirkus”.

BOHUS INNOVATION AB
Finn Mathisen

Kommentar från Räddningsverkets Karl-Erik Kulander:
Räddningstjänsten i Umeå ﬁck
förfrågan om att bistå med hjälp
vid oljeutsläppet i Lule älv. Av
något skäl användes ej tillgängligt strömroder vid sanering
av oljan, vilket varit den mest
effektiva utrustningen.
Utrustningen ﬁnns numera

stationerad i Karlskrona för
att användas i första hand vid
kustnära utsläpp.
Den kan vid behov rekvireras
av alla räddningstjänster i landet och kan vara på plats inom
högst ett dygn.
Självfallet ska utrustning
komma till användning i alla
sammanhang där så är möjligt.
De fem oljeskyddsförråden har
årliga övningar, där bland annat
hantering av strömroder ingår.
Karl-Erik Kulander

ordet fritt
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Är det rimligt att det inte
ställs krav på nödutgång?
Ä

r det i enlighet med
lagen om skydd mot
olyckor och/eller andra
lagar rimligt att man blockerar
nödutgången till ett garage?
Styrelsen i en bostadsrättsförening i Stockholm beslutade
att en skyddsrumsdörr i ett
garage skulle stängas permanent från 1 juni 2004.
Stadsbyggnadskontoret
påtalade redan år 2000 att
reservutgångsdörren (skyddsrumsdörren) inte får blockeras
utan ska kunna nyttjas vid
brandfara eller annat nödläge. Gäller inte lagen om
skydd mot olyckor även sådan
säkerhet?

Jag har haft kontakt med
länsstyrelsen ett ﬂertal gånger
i detta ärende och ﬁck i december 2004 svaret att bostadsrättsföreningen följer de krav
som samhället och lagen om
skydd mot olyckor ställer när
det gäller brandskydd. Länsstyrelsen avslutade sitt brev med:
”Ärendet är härmed avslutat
för länsstyrelsens del.” Jag
anser att länsstyrelsen enbart
– och efter kontakt med Stockholms brandförsvar – svarat
om brandsäkerheten, däremot
inte om de övriga säkerhetsfrågorna.
Min uppfattning är att det
bör ﬁnnas en nödutgång, både

för att rädda liv vid brand som
vid annat nödläge, exempelvis
om barn eller vuxna hotas av
våldsmän.

Gamla lagen starkare?
Nu frågar jag Räddningsverket:
1) Är det verkligen rimligt
att det inte ställs krav på nödutgång i ett garage där många
människor vistas?
2) Ska ett uttalande från
en brandmyndighet i maj
2002, baserat på den gamla
räddningstjänstlagen, vara
starkare än den nya lagen om
skydd mot olyckor som gäller
från 2004? Den nya lagen talar

inte bara om brandsäkerhet,
utan om säkerhet i ett vidare
perspektiv?
Som medborgare med ett
högt säkerhetstänkande är jag
mycket besviken över länsstyrelsens ställningstagande
och vill nu att den centrala
tillsynsmyndigheten granskar
detta ärende och ger ett svar
i Sirenen. (Till Sirenen har jag
bifogat min skriftväxling med
länsstyrelsen för vidarebefordran till Räddningsverkets
handläggare i tillsynsfrågor).
Peter Svedenstrand
Hässelby

Räddningsverket svarar:

Kommunen har kompetens att bedöma
SVAR: Sirenen skickade Peter
Svedenstrands insändare här
ovan vidare till Räddningsverkets tillsynsavdelning
tillsammans med de handlingar Svedenstrand bifogat
insändaren. Klas Helge på
tillsynsavdelningen har lämnat
följande svar:
Du ställer två frågor till Räddningsverket. Första frågan
gäller en nödutgång från ett
garage i Hässelby. Den andra
frågan gäller om det ﬁnns
skillnader i krav på brandskyddet för den enskilde mellan
lagen om skydd mot olyckor
och räddningstjänstlagen.
Frågan om nödutgång:
I det aktuella fallet har kommunen (Stockholms brandförsvar) uttalat sig om utrym-

Skriv en insändare
och få Sirenens T-shirt!
För att uppmuntra ﬂer att delta
i debatten erbjuder vi alla som
skriver en insändare och får den
publicerad i nr 5/05 Sirenens
populära T-shirt.
Är du intresserad av T-tröjan,
ange önskemål om storlek (S,
M, L, XL, XXL) när du skickar
insändaren.

Också du kan tycka till
på de här sidorna
Alla är lika välkomna att delta
i debatten (skriv max 40 rader
eller 3 000 tecken på datorn,
inklusive mellanslag).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 5/05 är
28 juli. Välkommen!

ningsvägar från garaget i en
skrivelse år 2002. Länsstyrelsen
har på din fråga informerat
om att det inte funnits skäl att
överpröva det beslutet.
Räddningsverket har inhämtat uppgifter från kommunen
som efter bland annat en ny
besiktning på plats redovisat
att den bedömning som gjordes år 2002 kvarstår.
Räddningsverket anser att
den kompetens som behövs
för att bedöma brandskyddet
och behovet av utrymningsvägar från garaget ﬁnns i
kommunen. Räddningsverket
har inga synpunkter på de
bedömningar som redovisats
av kommunen.
Frågan om nya och gamla
lagen:
Den enskilde, fysisk eller

juridisk person, har ett primärt
ansvar för att skydda sitt liv
och sin egendom och att inte
förorsaka olyckor. Denna
grundläggande princip har
inte ändrats med den lagen
om skydd mot olyckor.
Däremot har vissa uppgifter i lagen förtydligats bland
annat den enskildes ansvar för
brandskyddet. För vissa riskobjekt skall den enskilde numera
lämna en skriftlig redogörelse
för brandskyddet till kommunen. Vidare har bestämmelserna om kommunernas
brandsyn ändrats.
Dessa redovisade förändringar är inget som förändrar
det ansvar den enskilde har för
sitt brandskydd.
Avsikten med lagen om
skydd mot olyckor är inte att

kommunernas skyldigheter att
vidta förebyggande åtgärder
ska vidgas till exempel genom
att de ska ta över ansvar från
något annat organ.
Syftet med lagen är att ge
möjlighet till ett tvärsektoriellt
säkerhetsarbete utifrån egna
ambitioner. Tanken är att
kommunen i större utsträckning ska ta initiativet till en
samordning av olycksförebyggande och skadebegränsande
åtgärder i kommunen. Syftet
är att skapa en samsyn i dessa
frågor som sedan kan ligga
till grund för kommunernas
planering av det förebyggande
arbetet.
Klas Helge

Resurs även
i Sverige?

J

ag läser i Sirenen om
att Räddningsverket på
regeringens uppdrag kraftigt
ska höja sin beredskap att undsätta svenskar som råkar illa
ut vid semester på andra sidan
jordklotet. Beslutet är förstås
ett sätt från regeringen att försöka visa handlingskraft efter
all kritik den ﬁck för den sena
beslutsgången under tsunamikatastrofen.
Det är bra att Räddningsverket får resurser för att höja
beredskapen, men jag tycker
att det är mycket angeläget att
den höjda beredskapen också
kan användas vid nödlägen
inom Sverige när de regionala
resurserna inte räcker till. Allt
annat vore ett oförsvarligt
slöseri med skattepengar.
Roger Eriksson

Viktigt att
ligga på
framkant

F

ör inte så länge sedan hade
vi en räddningstjänstlag.
Dessförinnan hade vi en
brandlag. Nu är det nya tider
och det är dags att utvecklas
och vi har fått en lag om skydd
mot olyckor.
Därför har vi i min kommun
beslutat att det sedan årsskiftet heter skyddschef, skyddsstation, skyddsman, skyddsbil,
skyddsuppdrag, skyddssläckning samt skyddsslang.
Det är nämligen viktigt att
ligga på framkant och att vara
med i sin tid.
Perikles Carlsberg
Brandkapten

Vattendykning
behövs för att
kunna rädda liv
S

ignaturen ”Fritidspolitiker
(fp)” ifrågasatte i förra
numret nyttan med vattendykare.
Efter att själv har varit närvarande i egenskap av fotograf
vid två tillfällen i år då vattendykarna i Norrköping har
räddat livet på två människor,
är det för mig självklart att
vattendykning deﬁnitivt inte
är någon lyxverksamhet.
Vid första tillfället räddades
en äldre kvinna som legat i
vattnet i minst 15 minuter efter att ha kört ner med sin bil.
Andra gången var det en
liten pojke som fallit ner i en
bevattningsbrunn. Han hade
enligt uppskattning legat i

minst 20 minuter. Bägge två är
helt återställda och i livet tack
vare att Norrköping valt att
satsa på vattendykning.
Chanserna att rädda någon
är alltså stora och man kan
bevisligen klara sig betydligt
längre än de fem minuter som
fritidspolitiker skriver i sin
insändare.
Räddningstjänsternas uppgift är att rädda människoliv
och jag frågar därför vad är det
för skillnad på att dyka i vatten
och att dyka i rök? Är rökdykning också lyxverksamhet?
Björn Persson/Wighsnews

Foto: STIG DAHLÉN

Vattendykning är ingen lyxverksamhet. Vad är det för skillnad att dyka
i rök och att dyka i vatten, frågar sig Björn Persson.
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Med högtrycksslang och AK5

Brandmän på udda uppdrag
Åtta brandmän och befäl
från olika delar av Sverige
drillas av militärer – inte för
att bli bättre brandmän utan
för att fungera ihop i en helt
ny miljö.
I mitten av juni åker de
till Kosovo för att under sex
månader bli en del av den
svenska Kfor-styrkan.

Varför hoppar en brandman på
ett sådant här uppdrag?
– Jag var i Kosovo för drygt
tre år sedan. När jag kom hem
tänkte jag – aldrig mer. Men tiden gick och jag saknade kamratskapen vi upplevde därnere.
Dessutom drivs man av känslan
att bidra till en viktig sak, säger
deltidsbrandmannen Fredrik
Jonsson från Västervik.
Kfor-svenskarnas huvudkvarter kallas Camp Victoria och
ligger i byn Aivalij. Uppdraget
är inte riskfritt. Det pyr fortfarande under ytan. Sex månaders
tjänstgöring med sammanlagt
bara tre veckors ledighet och
möjlighet att åka hem. Innan
avresan åtta veckors utbildning,
huvudsakligen vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Den kallas R3 som står för
Räddning, Röjning, Reparation.

Gör det inte för pengarna
Lönen för denna uppoffring
är inte överdådig. Som brandman tjänar du 22 700 kronor
i månaden plus ett ”missionstillägg” på 3 000 kronor samt
50 kronor per dag i skattefritt
traktamente.
Cheferna tjänar, som överallt
annars, mer. Kent Davidsson,
till vardags brandmästare i
Säfﬂe, är en av två ”rescue leaders” och tjänar 31 000 kronor
i månaden plus samma ”missionstillägg” och dagtraktamente som brandmännen.
– Jag gör det inte för pengarna, utan för att det är en utmaning i jobbet som dessutom
kan vara utvecklande för mig
som person och yrkesmänniska. Har tidigare varit utomlands med Räddningsverket på
uppdrag i Bosnien för drygt tio
år sedan och i Thailand i januari. Upplever det som en bra grej
att göra, säger Kent Davidsson.

Foto: STIG DAHLÉN

Åtta svenska brandmän och befäl snart klara för avresa till Kosovo. Elva styrkor har redan varit i väg. De här ingår i nya styrkan, bakre
raden från vänster: Kent Davidsson, Säfﬂe, Jonas Gårder, Solna, Fredrik Jonsson, Västervik, Daniel Persson, Väsby. Främre raden från vänster:
Mattias Norlén, Ängelholm ﬂygplats, Christian Oxelborn, Ljungby, Eje Johannesson, Årjäng och Lars Henning, Värmdö.
stationerad i Bosnien och en
används för åttaveckorsutbildningen hemma i Sverige.
– I stora drag är den som en
brandbil på vilken svensk räddningstjänst som helst. Men det
ﬁnns några viktiga skillnader.
Upphandlingen av rökdykarutrustningen slutade med att
vi valde Sabre, ett engelskt rökdykningssystem där mask och
hjälm är integrerade. De svenska brandmännen, som är vana
vid Interspiro, tycker att det är
intressant att pröva något annat och de ﬂesta verkar mycket
nöjda, säger Kenneth Lundquist, en av de utbildningsansvariga i Halmstad.

Har lärt Bas-bilen i detalj
En annan nyhet för ﬂertalet
brandmän och befäl är släckutrustningen.

– Vi har valt att satsa på högtryckssläckning helt enkelt för
att den är effektivare under de
förhållanden vi arbetar.
Jonas Gårder, brandman från
Solna, ingår i styrkan. Han säger så här om utbildningen.
– Det mesta går ut på att lära
oss om Kfor-styrkan och de speciella förhållanden som råder i
Kosovo. Syftet är inte att utbilda oss som brandmän, den
utbildningen har vi sedan tidigare. Men jag har fått en helt
annan kunskap än tidigare om
Bas-bilen, vi har verkligen gått
igenom den in i detalj.
50 sökte för att få ingå i den
brandstyrka som nu ska åka till
Kosovo.
– Vi skulle vilja ha ett större
urval. Många av de som söker
är inte behöriga. Problemet är
att många svenska brandmän

och befäl inte känner till denna
möjlighet att komma utomlands på ett intressant, spännande och utvecklande uppdrag, säger utbildningschefen
Sven-Erik Nörell, och tillägger:
– Många elever ur den nya
tvååriga brandmannautbildningen skydd mot olyckor har
sökt. I framtiden ser jag dem
som en intressant rekryteringsgrupp.

Insat ser utanför campen
Brandstyrkans
huvuduppgift är att säkerställa ett bra
brandskydd på campen. Men
det handlar inte bara om att
vara redo om det skulle börja
brinna, förebyggandeinsatser
är minst lika viktiga.
– Vi rycker ut även utanför
den svenska campen, vid bränder och olyckor i närområdet.

Arbetstidslagen gäller inte
Han är dock noga med att poängtera:
– Arbetstidslagen som vi i
räddningstjänsten är så angelägna att följa på hemmaplan
gäller inte här, det ska alla som
söker ha klart för sig. Ibland
kan det bli riktigt långa pass
och arbetsveckor.
Brandbilen är en Bas-bil. Inte
röd, utan grönmålad. På sidan
står Kfor Rescue och baktill
sticker en svensk ﬂagga upp.
Försvarsmakten har tagit fram
tre sådana Bas-bilar. En ﬁnns
hos styrkan i Kosovo, en är

Blodigt allvar. Nej, inte riktigt, men brandmästare Kent Davidsson ﬁck närkontakt med Niclas Geidvall i räddningsplutonen, som agerade sårmarkör under en sjukvårdsövning på Försvarsmaktens sjukvårdscentrum.

Eftersom medvetenheten om
brandskydd är så hög bland
personalen i campen brinner
det nästan aldrig där. Därför är
insatserna till civila händelser
utanför grindarna brandgruppens vanligaste skarpa utryckningar, säger Kenneth Lundquist.
Även personalen i brandstyrkan är beväpnad, brandmännen med AK 5-or och cheferna
med pistol modell 88.
– Brandstyrkan har fått utbildning i att hantera vapnen,
men de är enbart avsedda att
användas som självskydd, säger Kenneth Lundquist.
STIG DAHLÉN

Fakta
Den tolfte svenska bataljonen förbereder sig som bäst
för en insats i fredens tjänst.
Totalt 330 kvinnor och män.
I styrkan ingår en räddningsenhet. Den består av
fyra delar – sjuktransportledning, vårdcentral, tre
sjukvårdsgrupper och
brandstyrkan. I brandstyrkan
ﬁnns två räddningsledare,
två rökdykarledare och fyra
brandmän. Fem man är
ständigt i tjänst med fem
minuters anspänningstid.
Rekrytering till nya styrkor
pågår. Brandmän och befäl
som är intresserade är välkomna att kontakta Kenneth
Lundquist på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad för mer information, tel
035-266 22 53.

platsannonser
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Räddningsinsatser vid
husvagnsbränder
År
2000
2001
2002
2003
2004

insatser
164
170
164
140
140

döda
1
0
1
4
1

Säkerhet på
campingplatsen

Foto: PATRICK PERSSON

Brand i en husvagn på Sibbarps camping. Husvagnsägare i närheten försökte att släcka branden i husvagnen men ﬁck backa då hettan blev
allt för stark. De närmaste husvagnarna blev efter en stund varma och ägarna hällde vatten från dunkar för att hindra att även de antändes.
Räddningstjänsten kom efter tio minuter, då var vagnen i det närmaste utbränd när man började släcka.

Brandskydd i husvagnen
lika viktigt som hemma
Sommar, sol och lata dagar
med husvagnen. Det är semesterdrömmen för många
av oss.
Men hur är det med säkerheten?

Hemma i bostaden har du naturligtvis en eller ﬂera brandvarnare. Kanske till och med
en handbrandsläckare eller en
slangrulle med vatten.
Hur skyddar du dig om det
skulle uppstå en brand i din eller grannens husvagn på campingplatsen?
Enligt tillgänglig statistik
inträffar det varje år cirka 150
husvagnsbränder som är av
den omfattning att räddningstjänsten måste tillkallas.

I genomsnitt omkommer en
människa varje år vid bränder
i husvagnar:
Personskador som uppstår i
samband med bränder i husvagnar eller husbilar orsakas
vanligen av brand i det egna
fordonet. Det är därför främst
den enskilde campinggästen
som kan påverka risken för
brand.
Tänk på förtältet
Se till att du alltid har en
fungerande brandvarnare i din
vagn. Komplettera gärna med
en brandvarnare ute i förtältet. Om det brinner i förtältet
blir den enda utgången från en
husvagn snabbt spärrad av rök
och lågor.

En speciell brandrisk i husvagnar och husbilar är läckande gasol. Det är en extremt
brännbar gas som är tyngre än
luft. Den samlas därför längs
golvet och kan uppnå brännbar koncentration utan att man
märker det.
Visserligen kontrolleras installationen regelbundet i samband med besiktningen hos
bilprovningen. Men det är inte
tillräckligt.
Genom fordonets rörelser
kan det uppstå otätheter och
läckage. Skaffa därför en läckagevarnare och kontrollera förbrukningskällornas funktion
med jämna mellanrum.
En annan risk är den farliga
gas som utvecklas vid grillning

Gästrike Räddningstjänstförbund tillhandahåller räddningstjänst åt fem kommuner
i Gästrikland, det är Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun.
Antalet invånare i Gästrikland är ca 152 000.
Räddningstjänsten består av heltidsstyrkor i Gävle, Sandviken och Skutskär samt
deltidsstyrkor i Hofors, Ockelbo, Bergby, Hedesunda, Storvik och Österfärnebo.

Gästrike Räddningstjänstförbund
söker

1 Styrkeledare, 1 Stf Styrkeledare
och 6 Brandmän
Hela annonsen ﬁnns på www.gastrike-rtj.se eller rekvireras från vår administrativa avdelning på
tel 026-17 96 53.
Välkommen med Din ansökan.
Vi tror att alla jobb passar lika bra för både kvinnor och män.

eller annan pyrande förbränning.
Tag aldrig med en glödande
kolgrill eller annan eld in i en
husvagn eller ett förtält. Det
bildas dödligt giftig koloxid.
Gasen gör att man blir sömnig
och förlorar förmågan att ta sig
ut.
ULF ERLANDSSON

På en campingplats är det
ägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvar för att
anläggningen har ett skäligt
brandskydd.
Det innebär bland annat:
■ Avståndet mellan två
campingenheter (husvagn eller
husbil inklusive eventuellt förtält) bör vara minst fyra meter.
Samma avstånd gäller mellan
en campingenhet och ett tält.
■ Avståndet mellan två tält
bör vara minst tre meter (undantag ﬁnns).
■ Campinggästerna bör på
lämpligt sätt informeras om
brandskyddet, till exempel vilka
regler som gäller för öppen eld
och grillning, hur larmning sker
vid brand med mera.
■ Det bör ﬁnnas en plan över
campinganläggningen där
körvägar, tomt- och kvartersindelningar är markerade, var
släckutrustningen är placerad
med mera.
■ Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet
bör inte överstiga 50 meter.
■ All personal på campingen
bör ha kunskap om brandskyddet och kunna vidta de åtgärder
som behövs vid brand.

Lästips
Räddningsverks allmänna råd
och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar
SRVFS 2004:12 (kan hämtas
på Räddningsverkets hemsida:
www.srv.se):
Sprängämnesinspektionens
föreskrifter om brandfarliga
gaser i husvagnar och husbilar,
SÄIFS 2001:2.

Kommunstyrelseförvaltningen/Räddningstjänsten söker

Stf. Räddningschef
100% tillsvidare, ref nr 59/2005
Vill Du vara med och ta Orust Räddningstjänst in i framtiden?
Brinner Du för förebyggande brandskyddsarbete?
Vill du ha chefsberedskap var tredje vecka?
Har Du F2 eller Tillsyn 2 och gärna förvaltningsutbildning?
Är Du en bra utbildare och informatör?
Har Du lätt för att arbeta i en liten grupp?
Är Du glad och positiv?
Då är du välkommen att söka tjänsten som Stf. Räddningschef
på Orust. I enlighet med kommunens jämställdhetsplan ser vi
gärna kvinnliga sökande.
Övriga upplysningar lämnas av Räddningschef
Christer Hellekant 0304-450 22, che@orust.se
Ansökan med löneanspråk skickar du senast 2005-06-25 till:
Orust kommunstyrelseförvaltning
personalenheten
473 80 Henån
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Malmö Brandkår är en förvaltning inom Malmö stad med ca 270 anställda. Vårt uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö. Vi arbetar med förebyggande brandskydd, räddningstjänst, ambulanssjukvård, kommunens säkerhet och beredskap, färdtjänst och sjuktransporter.
Under ﬂera år har man arbetat med att bredda det förebyggande begreppet, och i framtiden ska
vi arbeta ännu bredare. Om du vill hjälpa oss att åstadkomma detta så är du varmt välkommen
att söka tjänsten som brandingenjör på Malmö Brandkår.
Läs mer om Malmö Brandkår på www.malmo.se.

Malmö Brandkår söker Brandingenjör till Skyddsavdelningen
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen från LTH eller
motsvarande. Några års arbetslivserfarenhet inom området samt
påbyggnadsutbildning från Revinge är meriterande. Vi behöver
en ny medarbetare med fokus på ”hårdvaran” inom brandteknik.
Det innebär att dina huvudsakliga arbetsuppgifter kretsar kring
byggnadstekniskt brandskydd, planprocessen samt tillsynsverksamheten.
Du är en utåtriktad person som är drivande, självständig och
resultatinriktad med fokus på våra uppdragsgivare, medborgarna i
Malmö kommun.
Du vill också påverka din egen arbetssituation och utvecklingdom möjligheterna har aldrig varit större än nu.
Organisationen beﬁnner sig i ett expansivt och föränderligt skede både inom den skadeförebyggande såväl som den
skadeavhjälpande verksamheten. Inom regionen ﬁnns även långtgående planer på en förbundsbildning med grannkommunerna.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde helst under
augusti/september 2005.
I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i arbetslivet. Vi
välkomnar därför särskilt sökande med annan etnisk och kulturell
bakgrund än den svenska. Vi strävar även efter jämnare könsfördelning och ser därför gärna att kvinnor söker tjänsten. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas
i anspråk av i kommunen redan anställd personal
För mer information är du välkommen att kontakta avdelningschef
Per Björkman 040-34 28 40, 0709-34 28 40
eller personalsekreterare Stina Blix 040-34 28 58.
Facklig företrädare SACO Monica Svensson 040- 34 78 01 samt
SKTF Bertil Ohlqvist 040-34 29 37.
Din ansökan med meritförteckning vill vi ha senast 2005-06-17 till
Malmö Brandkår, Box 4434, 203 15 Malmö
eller e-post: brandkaren@malmo.se

Vi söker en brandingenjör

För tillsvidareanställning vid enheten för skydd och säkerhet i Vänersborg. Inom enheten jobbar vi för
att åstadkomma ett robust samhälle samt att tillförsäkra medborgarna ett tillfredsställande skydd mot
olyckor och vid allvarliga kriser.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över ett brett område av ärenden där risk- och säkerhetsfrågor
behandlas. Din huvudsakliga uppgift kommer att utgöras av tillsyn över kommunernas tillämpning av
lagen om skydd mot olyckor samt andra ärenden som ligger inom lagens tillämpningsområde. Arbetet
bedrivs sektorsövergripande och innebär omfattande kontakter med andra enheter. Du kommer att ingå
i gruppen vakthavande beslutsfattare och vara sakkunnig i Länsstyrelsens krisledningsorganisation. Du
förväntas också kunna delta i projektarbete, inledningsvis för att samordna införandet av RAKEL-systemet (RadioKommunikation för Effektiv Ledning).

Vi förväntar oss
Länsstyrelsen företräder
regeringen i Västra Götalands
län och står för rättssäkerhet,
mångfald och hållbara helhetslösningar.
Könsfördelningen inom
enheten är ojämn så vi ser
gärna kvinnliga sökande.
Vi sätter värde på de kvaliteter
som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Mer information om
Länsstyrelsen ﬁnns på vår
hemsida:www.o.lst.se

Att du har brandingenjörsexamen, gärna påbyggd med examen från civilingenjörsprogrammet i riskhantering.
Dessutom krävs att du har erfarenhet från tillsynsarbete inom lagområdet skydd mot olyckor. Det är en
merit om du har arbetslivserfarenhet från kommunal eller statlig sektor.
Arbetet som brandingenjör kräver att du är utåtriktad och kan samarbeta.
Du måste vara ansvarstagande, initiativrik, ha en god pedagogisk förmåga och gärna ett intresse för
samhällsplaneringsfrågor. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Körkort för personbil och goda PC-kunskaper är ett krav.

Frågor om anställningen

Besvaras av säkerhetsdirektör Lennart Olofsson,
tel 031-60 51 05 eller 070-533 58 00
eller tillsynshandläggare Hans Terling, tel 031-60 52 01.
Fackliga företrädare (SACO, SEKO och ST) nås via växel
031-60 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2005-06-20 under adress:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Personalenheten,
403 40 Göteborg.
Märk ansökan med 112-22969-2005 och bifoga meritförteckning.

Sirenen

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

I en revision har 190 anställda
inom räddningstjänsten i Södertörn granskats om bisyssla.
Det visade sig att 50 personer,
eller 26 procent, hade bisyssla.
Nu ska bedömas om bisysslorna kan skada räddningstjänstförbundets förtroende.
Det konstateras att privata
intressen inte får inverka på
den anställdes sätt att utöva
sitt arbete. Södertörn har också
tagit fram en policy i ämnet.

Fler brandmän
dör i USA

Fram till 25 april hade 47
brandmän i USA omkommit i
tjänsten. I år. Det är en stigande
siffra. 2004 var siffran 41 under
samma tid.
Fortsätter tendensen kommer
dödssiffran för helåret att bli
den högsta sedan 1978, frånsett
2001 då attacken mot World
Trade Center inträffade.
Brandmän som dör av hjärtfel
eller blodpropp mindre än 24
timmar efter en fysiskt krävande insats, betraktas numera
som omkomna i tjänsten, vilket
bidrar till ökningen. Men bara
fyra av 47 dödsfall tillhör den
kategorin, varför det ändå
handlar om en ökning.

Konferens om
säker och trygg
kommun
9-11 november hålls en internationell konferens om säker
och trygg kommun i Karlstad,
Nordic Safe Community Conference. I det nordiska nätverk
som konferensen vänder sig
till är numera även de baltiska
staterna och Ryssland medlemmar.
En stor del av konferensen
genomförs som workshopar
där säkerhetsfrågor för exempelvis äldre, handikappade och
ungdomar diskuteras.
Drygt 85 kommuner i världen
är i dag certiﬁerade som säkra
och trygga.
Konferensen är ett samarrangemang av Räddningsverket,
WHO, Länsstyrelen i Värmland
och Karlstads kommun.

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

Vid adressändring/avslut

Namn ………………………………………………………………………

Gatuadress ……………………………………………………………………

Gatuadress …………………………………………………………………
Postadress …………………………………………………………………

Abonnemangsnr (står direkt före namnet) …………………………
Gamla adressen vid adressändring

Postadress ……………………………………………………………………

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

platsannonser
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VI SÖKER NYA MEDARBETARE...

Nyutgivet från
Räddningsverket
Broschyrer
Skyltar och
varningsetiketter
Fickbroschyr med uppställning och förklaring av farligt
gods-skyltar och varningsetiketter.
Best nr: B20-104/095
Deltidsbrandmannen – vilken resurs!
Broschyr för marknadsföring av yrket som deltidsbrandman.
Best nr: U40-645/05
Utbildning
Räddningstjänst vid olycka
med radioaktiva ämnen
Fakta om radioaktiva ämnen,
hur de påverkar människan.
Vänder sig främst till befäl
inom räddningstjänsten
Best nr: U30-641/05.

Rapport
Vad är lagom säkerhet nu?
Rapporten, av Bengt Mattsson, är en uppdatering av
kostnads nyttoanalyser från
1994-95.
Best nr: P21-448/04.
Tidsfaktorns betydelse vid
räddningsinsatser
Tidsfaktorns värde beräknas
genom att summera det räddade värdet om räddningstjänsten kommer tidigare,
exempelvis värt 137 800
kronor vid brand i byggnad
om räddningstjänsten är fem
minuter snabbare.
Rapporten, av Henrik Jaldell,
Karlstads universitet, är en
uppdatering av ”Tidsfaktorns
betydelse från -95.
Best nr: P21-449/04.

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

Brandmän förgyller
för sjuka barn

Sedan några år tillbaka besöker utryckningsstyrkan vid
räddningstjänsten i Kristianstad barnkliniken på stadens
sjukhus.
Barnen får följa med till
brandstationen, dra på sig minibrandställ, prova bilarna,
släcka med handbrandsläckare.
Det är en uppskattad aktivitet för barnen under dagarna
på kliniken.
– Det ger även oss en hel del,
det är en glädje i att glädja dem,
säger Peter Svensson.
Det var en av brandmännen
i Kristianstad som kläckte idén
att göra något för barnen, och
sjukhuset hade inget emot initiativet.
– De brukar säga att det roligaste barnen vet är när automatlarmet går, för då vet de att
vi kommer.
Har kontakten praktisk nytta
också?
– Lite grann kanske, vi brukar
ju fråga dem om de har brandvarnare hemma.
Åtta-tio gånger per år brukar brandmännen hämta upp
en handfull barn för besök på

... för tillsvidareanställning och vikariat.
För mer information om tjänsterna gå in på vår hemsida www.vsr.nu eller
ring till:
Stf räddningschef Roger Larsson
tel 0150-577 25.

I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892

Uppsala brandförsvar
SKYDDAR MOT OLYCKOR
Brandingenjörer med refnr RBNN 2005-0125
Brandinspektörer med refnr RBNN 2005-0126

Uppsala Brandförsvar söker
Brandingenjörer/brandinspektörer

Så här beställer du

En liten uppoffring för
brandmännen, till stor glädje
för barnen.
– Vårt mål är att förgylla
deras vardag, säger Peter
Svensson, brandförman i
Kristianstad.

Sirenen Nr 4 • 2005

brandstationen. Sjukhuspersonal följer alltid med på besök,
och ofta även några föräldrar.
Kontakten har gjort att
brandmännen ibland även gör
spontanbesök på kvällar för att
snacka en stund med barnen,
även det uppskattat.

som kan arbeta med förebyggande brandskyddsfrågor utifrån lagen om Skydd mot olyckor.
Uppsala Brandförsvar är organiserat i 3 st distrikt och vi arbetar nu med att förstärka och utveckla
vår verksamhet på distrikten.
För att trivas hos oss ser vi gärna att ni har ett stort intresse av att utveckla brandförsvarets förebyggande verksamhet samt tycker det är roligt att samarbeta med andra människor.
Utbildning som krävs för tjänsterna är brandingenjörsexamen med RUB-utbildning alternativt brandmästarutbildning. Förebyggande 2 eller Tillsyn- och olycksförebyggande B är meriterande.
Ni ska även kunna ingå i utryckningsstyrkan som vakthavande brandingenjör eller insatsledare.
I Uppsala kommun vill vi ha mångfald och en jämn könsfördelning i arbetslivet. Brandförsvaret
välkomnar därför sökande med olika etniska bakgrund samt såväl manliga som kvinnliga sökande.
Kontakt
Vid eventuella frågor kring tjänsterna kontakta: Håkan Bergström 018-727 31 22
alt. Göran Carlsson 018-727 31 11.
Fackliga företrädare: CF Patrik Dahlberg 018-727 31 03, SKTF Lars-Erik Bergström
0706-22 20 82, Kommunal Anders Norstedt 0705-93 01 28.
Ansökan
Välkommen med din ansökan märkt med referensnummer till:
Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala, alternativt brandforsvaret@uppsala.se.
Sista ansökningsdag är den 12 juli 2005.

platsannonser
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Malmö Brandkår är en förvaltning inom Malmö stad med ca 270 anställda. Vårt uppdrag är att skydda och rädda liv, egendom och miljö. Vi arbetar med förebyggande brandskydd, räddningstjänst, kommunens säkerhet och beredskap, färdtjänst
och sjuktransporter. Under ﬂera år har vi arbetat med att bredda och vässa det förebyggande begreppet, och i framtiden ska
vi arbeta ännu bredare och vassare. Om du vill hjälpa oss att åstadkomma detta så är du varmt välkommen att söka någon
av de här tjänsterna. Organisationen beﬁnner sig i ett expansivt och föränderligt skede både inom den skadeförebyggande
och skadeavhjälpande verksamheten. Inom regionen ﬁnns även långtgående planer på en förbundsbildning med grannkommunerna. Läs mer om Malmö Brandkår på www.malmo.se.

Malmö Brandkår söker Brandinspektör och Skyddshandläggare till Skyddsavdelningen
Brandinspektör

Vi söker dig med mångårig erfarenhet inom
räddningstjänsten från såväl operativ som
olycksförebyggande verksamhet. Du bör ha genomgått
Tillsyn A respektive B eller motsvarande utbildning.
Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält inom det
olycksförebyggande området, alltifrån tillsyn, rådgivning, remisshantering till information, utbildning och
stödjande insatser gentemot våra medborgare kan bli
aktuella.
Vi arbetar i olika former i syfte att vara effektiva och
ge förutsättningar för den enskilde att skapa ett skäligt
brandskydd för sin verksamhet eller boende. Projektarbete är en sådan arbetsform som är naturlig i vår
organisation.
Vi tror att du är en erfaren utåtriktad person med ett
utpräglat fokus på våra uppdragsgivare-medborgarna i
Malmö kommun. Vidare är du drivande, har sinne för
administrativa frågor och goda IT-kunskaper samt har
körkort.

Skyddshandläggare

Vi söker dig som har genomgått Tillsyn A eller motsvarande utbildning. Alternativt att du har grundläggande behörighet för denna utbildning. Erfarenhet
inom räddningstjänsten från såväl operativ som
olycksförebyggande verksamhet är meriterande.
Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält inom det
olycksförebyggande området, alltifrån tillsyn, rådgivning, remisshantering till information, utbildning och
stödjande insatser gentemot våra medborgare kan bli
aktuella.
Tyngdpunkten för skyddshandläggaren ligger på
tillsyn samt informations- och utbildningsinsatser. Vi
arbetar i olika former i syfte att vara effektiva och ge
förutsättningar för den enskilde att skapa ett skäligt
brandskydd för sin verksamhet eller boende. Projektarbete är en sådan arbetsform som är naturlig i vår
organisation.
Vi tror att du är en utåtriktad och kommunikativ
person med ett utpräglat fokus på våra uppdragsgivare-medborgarna i Malmö kommun. Ett visst mått av
sinne för administrativa frågor och goda IT-kunskaper
krävs samt att du har körkort.

Vi ser att du som söker någon av dessa tjänster är
självständig och initiativtagande och vill påverka din
egen arbetssituation och utveckling - dom möjligheterna har aldrig varit större än nu! Båda tjänsterna är
tillsvidare och på heltid. Tillträde helst under augusti/
september 2005.
I Malmö stad vill vi ge bra service med mångfald i
arbetslivet. Vi välkomnar därför särskilt sökande med
annan etnisk och kulturell bakgrund än den svenska.
Vi strävar även efter jämnare könsfördelning och ser
därför gärna att kvinnor söker tjänsten. Befattningen
ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver
tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.
För mer information är du välkommen att kontakta
avdelningschef Per Björkman 040-34 28 40,
0709-34 28 40 eller personalsekreterare Stina Blix
040-34 28 58.
Facklig företrädare SACO Monica Svensson 04034 78 01 samt SKTF Bertil Ohlqvist 040-34 29 37.
Din ansökan med meritförteckning vill vi ha senast
2005-06-17 till:
Malmö Brandkår, Box 4434, 203 15 Malmö
eller e-post: brandkaren@malmo.se.
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KBM vill ha in kraftbolag i Rakel

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) föreslår att regeringen släpper
in kraftbolagen i Rakel.
Konsekvenserna av stormen Gudrun gör att KBM anser det bra att
ha både krafbolagen och hemtjänsten med i det nya radiokommunikationssystemet.
Vattenfall och Sydkraft har ställt sig positiva till KBM:s förslag.
Vid årsskiftet hoppas man att Rakel-systemet ska vara i drift i Blekinge, Kalmar och Skåne län. 2010 ska systemet vara helt utbyggt.

Prästen ber för räddningstjänsten
Kyrkoherde Thomas Kihlberg i Östra Ryd, Norrköpings kommun,
höll under en gudstjänst förbön för räddningstjänsten.
Anledningen var att deltidskåren är nedläggningshotad. Kihlberg
tycker det är viktigt att kyrkan engagerar sig i samhällsfrågor och
kämpar för sina medborgares väl.
– Vi ber för allt som är väsentligt och det är jätteviktigt för Östra
Ryd att få ha räddningstjänsten kvar, säger Kihlberg till Norrköpings
tidningar.

Sirenen Nr 4 • 2005

Falkenbergs Brandförsvar svarar för kommunens räddningstjänst. På tätortens
huvudbrandsstation är ledning, administration och en hel- och deltidsstyrka
placerad. Deltidsstyrkor ﬁnns också på tre kransstationer. En ny huvudstation är under projektering och planeras stå färdig 2007. Totalt är vi ca 100
anställda.

Falkenbergs Brandförsvar söker

Brandingenjör/stf. Räddningschef
Arbetsuppgifter
Ansvar för samordning och ledning av det olycksförebyggande arbetet inom kommunens
verksamhetsområde. Även frågor som rör risker i samhällsplaneringen, tillsyn, rådgivning
samt intern- och externutbildning ingår i arbetsuppgifterna.
Kvaliﬁkationer
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen. LTH-examen skall vara kompletterad med
Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB. Körkort lägst klass B.

Externutbildare/samordnare drift & underhåll
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att tillsammans med verksamhetsansvarig för den externa
utbildningsverksamheten marknadsföra, planera och genomföra externa utbildningar.
I tjänsten ingår även att samordna löpande drift och underhållsfrågor i samverkan med övriga
arbetsledare och teknikgrupp.
Kvaliﬁkationer
Examen i skydd mot olyckor SMO eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Körkort lägst BC
För mer information om tjänsterna, kontaktvägar till fackliga företrädare och anvisningar för ansökan
hänvisar vi till vår hemsida www.falkenberg.se under lediga tjänster.

Sirenen Nr 4 • 2005
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Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Borlänge, Falun och Säter. Tillsammans omfattar dessa kommuner ett invånarantal på
ca 115 000. Näringslivet är mycket varierande med både tung industri, småindustrier, tjänstemannaföretag och högskoleverksamhet. Fritidslivet har en variation som ger ett rikt utbud av aktiviteter både för aktiva idrottsutövare och för de som
gillar att vandra i skog och mark eller för de som trivs vid eller på vatten. Kulturellt ﬁnns ett stort och varierat teater- och
musikutbud inom och i närhet till förbundet.

Räddningstjänsten Dala Mitt söker

heltidsbrandmän
Förbundet är sex år gammalt och det ﬁnns stora möjligheter att vara
med och skapa en räddningstjänst som svarar upp mot samhällets
behov i framtiden.
Här får du vara med och utveckla en räddningstjänst, där gränsen
mellan den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten är
utsuddad, och där målet är att all verksamhet har sin utgångspunkt i
väl kända och klargjorda risker.

Arbetsuppgifter

Brandmannens arbete är att skydda och rädda liv, egendom och
miljö. Brandmannen arbetar i de tre skedena före, under och efter
olyckan. Arbetet omfattar därmed operativa räddningsinsatser och
deltagande i förebyggande åtgärder som t.ex. utbildning och riskbedömningar.
Dessutom ingår underhåll av räddningsutrustning, fordon och lokaler. Brandmannen är också delaktig i de stödfunktioner som krävs
för att få en ändamålsenlig organisation.
En speciell tjänstgöringsform, kombibrandman, har införts för att
brandmannen skall kunna arbeta både operativt och förebyggande.
Vid behov skall de nyanställda brandmännen vara beredda att övergå till denna form av tjänstgöring.

Kvaliﬁkationer

Grundläggande högskolebehörighet alternativt att man förbinder sig
att skaffa sådan enl.individuell plan.
Godkända betyg i matematik A och svenska språket B, samhällskunskap A, engelska A, alternativt att man förbinder sig att skaffa dessa
betyg enl. individuell plan.
Pågående SMO-utbildning, eller SRV:s 15-v-utbildning som heltidsbrandman, eller
Räddningsinsats, eller anställd som deltidsbrandman inom RDM.
Synkrav, utan korrektion 0,5 binokulärt och med korrektion 0,8 binokulärt. Intyg bifogas med ansökan.
Godkänt rullmattetest, 250 W belastning med larmutrustning (24
kg+-0,5) i 6 min.
Körkort med behörighet C, alternativt införskaffa behörigheten un-

der provanställningsperioden på egen bekostnad.
Fullt frisk i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.
Simkunnig
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Följande är meriterande:
● Datorvana
● Pedagogisk kompetens
● Praktisk handlag
● Teknisk förståelse
● Annan yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms
vara intressant
● God inlärningsförmåga
● Dokumenterade ledaregenskaper
Uttagningen omfattar tester, intervjuer och läkarundersökningar anpassade till arbetets krav som rökdykare och vattendykare.
Vi strävar efter jämlikhet och mångfald och ser gärna kvinnliga sökanden och sökande med olika kulturell och etnisk tillhörighet.
De fysiska tester som kommer att göras på testdagarna ﬁnns beskrivna på vår hemsida (www.dalamitt.se) fr.o.m. 2005-06-01.
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning. Lön enligt avtal. Tillträde 2006-01-01, eller
enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av:
Leif Borg, platschef Falun, 023-48 88 11
Rune Masés, platschef Borlänge, 0243-48 89 11
Anneli Hansson, personalhandläggare, 023-48 88 15
Fackliga företrädare, Kommunal Johan Wahrén, 070-679 54 18
eller Stefan Andersson, 070-668 67 46
Välkommen med din ansökan senast 2005-06-14 ställd till
Räddningstjänsten Dala Mitt
Anneli Hansson
Lugnetleden 3
791 38 Falun
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Annonsera
i Sirenen
– boka senast
1 augusti
Sirenen är perfekt för dig som
ska rekrytera personal inom
räddningstjänst och skydd
mot olyckor.
Ingen tidning i branschen
har sådan täckning som
Sirenen.
Nästa nummer trycks 17
augusti. För att vi ska hinna
få med din annons vill vi att
du förhandsbokar utrymme
senast 1 augusti samt lämnar
färdig annons senast 8 augusti.

Spaltbredder
Våra spaltbredder är:
1 spalt 41,4 millimeter
2 spalter 87,8 mm
3 spalter 134,2 mm
4 spalter 180,6 mm
5 spalter 227 mm

Priser
Priset är 16 kronor per
spaltmillimeter för svartvita
annonser, 18 kronor per spaltmillimeter för färgannonser
(priserna är exklusive moms).

Räkna ut priset
Vad annonsen kostar räknar
du ut enligt följande exempel:
En svartvit annons som är 3
spalter bred och 150 millimeter hög kostar 7 200 kronor (3
x 150 x 16).
Priset för färgannons i samma storlek blir 8 100 kronor
(3x150x18).

Kontakt
Ring eller e-posta om du vill
förhandsboka eller har några
frågor. E-postadresser ﬁnns på
sidan 42.
Kontaktperson för annonser
är i första hand Per Larsson, tel
054-13 51 02.
Du kan även tala med Gunno
Ivansson eller Stig Dahlén.

krypto
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Kryptokonstruktör: Hans-Eric Finsberg

Toppvinsten till Kolmården
Den här gången kom den först öppnade rätta
lösningen från Kolmården. Vi på Sirenen säger
grattis till Hasse Pettersson och övriga vinnare.
Rätt lösning av krypto nr 3 2005 gav följande
mening i de tonade rutorna:

Piskad att rycka ut

1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Hasse Pettersson, Kolmården.
2–4:e pris (cykelhjälm): Rolf Juhlén, Upplands-Väsby,
Karin Ek, Knivsta, Gert Svensson, Olofström.
5–8:e pris (brandvarnare): Lotta Berntson, Vallentuna,
Stig Sandkvist, Bollnäs, Ingbritt Ohlsson, Ystad, Mats
Hansson, Limhamn.
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Kryptokonstruktör: Hans-Eric Finsberg

Lösningen till kryptot 3 2005
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Foto: Stig Dahlén

Foto: Pelles Photo AB

Samma tal – samma bokstav
Lösningstips: I kryptot har du en hjälpbokstav vid
pilarna. Ordet vid pilarna motsvaras av inslag på bilden.
Regeln är att samma siffror motsvaras av samma bokstav
hela kryptot igenom.
Lyckas du kan du inom de tonade rutorna läsa en mening
som har koppling till bilden.
1:a pris: pulversläckare, typ ABE lll (6 kg, för hemmet,
kontoret, etc), 2–4:e pris: cykelhjälm, 5–8:e pris: brandvarnare.
Skicka lösningen senast den 18 juli till: ”Kryptot”,
Sirenen, L 257, Räddningsverket, 651 80 Karlstad.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postadress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nödutgång
blev kontor
Ont om lokaler, varför inte
inrätta ett extra kontorsrum?
Att sedan nödutgången blev
effektivt igenbommad brydde
sig ingen om på denna arbetsplats – en förskola till råga på
allt.
Benny Gustavsson, räddningstjänsten i Lilla Edet, ﬁck
sig en smärre chock när han
besökte förskolan, men hade
sinnesnärvaro nog att föreviga
det hela med kameran.
eller rolig bild med anknytning
till räddningstjänst och skydd
mot olyckor, skicka den till Sirenen. Vi belönar alla som får sin
bild publicerad med Sirenens
T-shirt. Kom ihåg att uppge önskad storlek (S, M, L, XL, XXL).

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

itter hemma framför datorn. Långt där borta, på bron
över Klarälven, en utryckande brandbil. Yrkesskadad
som jag är höjer jag blicken för att se hur den klarar
att passera korsningen med traﬁkljus före och efter bron.
Inga problem, brandbilens förare tar sig igenom hur
smidigt som helst.
Återvänder till tangentbordet. Efter en stund tar brandbilen över igen. Sirenerna närmar sig nämligen. Jag tittar
ut och ser brandbilen stanna utanför min bo-rätt-förenings nio våningar höga hus. Fem man rusar ut. Vilken lägenhet brinner det i? Inte
en tanke på att brandmännen varken har slang eller
andningsskydd med sig.
Öppnar efter en stund
ytterdörren för att kolla
läget. Det brinner inte alls,
men dramatiken är total
i trapphuset på våningen
under. Där ligger en livlös
hund. Brandmännen ger
syrgas och försöker få liv i den fyraåriga golden retrievern
som jag samma morgon sett fylld av liv rusa runt i parken
utanför.
Det ﬁnns inget hopp. Hunden är död, brandmännen
försöker så gott de kan trösta den förtvivlade retrieverns
husse. Den kopplade hunden hade rusat in i hissen med
husse utanför och hissdörren gick igen. Samtidigt tryckte
någon på bottenvåningen på knappen. När hissen åkte ner
ströps hunden till döds av kopplet.
En fullständigt osannolik olycka. Men en i raden av händelser som är vardag för svenska brandmän. Det är väl det
som lockar många att välja brandmannajobbet – ingen
dag är den andra lik och när de går på passet har de inte
en susning om vad som kommer att hända.
Larmet går. Adrenalinet pumpar, oavsett om det rör sig
om automatlarm brand, traﬁkolycka, larm om att någon
gått genom isen på Klarälven – eller helt enkelt olyckan
med hunden.

En guldgruva att
ösa ur

■ ■ ■ Har du själv någon udda

Frivilliga Flygkåren (FFK) har fått
ny ordförande. Vid årsstämman
i Nyköping i april valdes Lennart
Myhlback (generaldirektör i
Räddningsverket 1986-2000)
att efterträda Roine Carlsson (förre försvarsministern).
Tommy Wirén, även han före
detta Räddningsverket, valdes
som ny vice ordförande efter
Hans Andersson.
Brandkonsulten Kjell Fallqvist
AB har anställt tre brandingenjörer, Jakob Hagman (kommer
närmast från WSP Brandteknik),
Tobias Persson (Bengt Dahlgren
AB) och Daniel Johansson
(räddningstjänsten, Nacka).
Räddningstjänsten Mönsterås
har anställt brandingenjör Mattias Anderssson från den 1 maj.
Anette Andersson (tidigare
personalchef i Borgholms kommun) är ny förvaltningschef vid
räddningstjänsten i Kalmar.
Blivande brandingenjör/civilingenjör i riskhantering Henrik
Strindberg har anställts vid
Södra Roslagens-förbundet och
länsstyrelsen i Stockholms län,
50 procent vardera. Han kommer framför allt att jobba med
riskanalysfrågor.
Civilekonom Åsa Bergsten
börjar 1 juli som administrativ
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Foto: BENNY GUSTAFSSON

chef för räddningstjänsten
Karlstadsregionen (dit för övrigt
räddningstjänsten i Hammarö
nyligen anslöt sig). Brandmästare Nils Weslien, chef för
räddningstjänstavdelningen,
har förordnats till ställföreträdande chef. Regionen har nu
två ställföreträdande chefer,
förutom Weslien även Hans
Berged. Nyanställd brandingenjör är Mattias Heimdahl. Han
kommer närmast från Örebro.
Martin Åberg (i dag i Falkenberg) börjar 15 augustri som
brandingenjör vid räddningstjänsten i Malmö.

g i stället för s
I förra numret presenterade vi
en annons från en lokaltidning
där en bokstav blivit fel. Vi frågade vilken. Texten i annonsen
var denna:

I dag tisdag är det torsdag i stället för på lördag

Kent Naterman, brandingenjör i Malmö, blir ny avdelningschef vid räddningstjänsten i
Trelleborg.,
Filmen ”Strålning Smitta Gift
– samhällets beredskap” har
belönats med ”Gold Award” på
World Media Festival i Hamburg. Filmen är producerrad
av TakeOFF Video på uppdrag
av sju myndigheter, däribland
Räddningsverket. I höstas ﬁck
ﬁlmen dessutom tredje pris i
”Guldklappan 2004.”

■ ■ ■ HÖR AV DIG

när personer på ledande poster
i din organisation byter jobb
eller någon nyanställs. Adresser ﬁnns i redaktionsrutan
här nedan (givetvis kostar det
inget att ”annonserna” dessa
nyheter).
Rätt svar: Byt ut s-et i torsdag mot ett g – då stämmer
plötsligt allt.
I kuvertet på den först
öppnade rätta lösningen stod
namnet Björn Hagdalen från
Huddinge.
Redaktionen gratulerar och
översänder priset, en resebrandvarnare.

Sirenen

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

finns i slutet av varje nummer.
Upplaga: 36 000 exemplar.
Adressändring görs genom att
fylla i talongen som finns i slutet av varje nummer. Talongen
faxas, 054-13 56 40 eller skickas
till: Prenumeration, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad.
Kom ihåg att uppge gamla
adressen vid adressändring!
Tryck: VLT Press, Västerås.
Tryckt på miljövänligt papper.
Tryckdag detta nummer: 1 juni.
Nästa nummer, 5/05, trycks den
17 augusti.

Sluta sopa kunskaperna under mattan!

Larm ger nyttiga erfarenheter. Men hur tas de egentligen
tillvara runtom i Sverige? Får de andra skiften på stationen
veta vad som gick bra respektive dåligt under insatsen?
Det som var bra berättar man gärna om, inte lika ofta om
det som kunde ha hanterats bättre. Taktik, teknik och
annat. Men i regel stannar det inom gruppen, sopas under
mattan. Jag påstår inte att det alltid är så överallt, men jag
vet att det händer alltför ofta.
Arbetskamrater på den egna stationen förhindras därmed att lära sig av andras erfarenheter. Och sällan eller aldrig sprids erfarenheterna till grannkommuner och kollegor
runtom i landet. Det är trist – ja helt enkelt bedrövligt.
Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på bättre
uppföljning av insatser. Utöver mer fylliga insatsrapporter
än tidigare ska i vissa fall fördjupade olycksutredningar
göras. Jag har ännu inte sett hur resultaten ska spridas. Det
är mycket angeläget att snabbt hitta ett enkelt och smidigt
sätt att sprida erfarenheterna till övriga räddningstjänstSverige. Vunna erfarenheter är en guldgruva att ösa ur, men
de gör föga nytta om de stannar i de enskilda skiftlagen, i
egna kommunen eller lagras i någon central
svåråtkomlig databank.

Måste vi först få en katastrof

Flera storbränder senaste tiden (Karlskoga, Sundsvall, Gävle, Göteborg,
Kristianstad, T-banan i Stockholm)
har förstört värden för hundratals
miljoner kronor och delvis pekat
på nödvändigheten av sprinkler. För mig känns det som en
självklarhet med sprinkler på
hotell, i varuhus, större restauranger, nattklubbar och
andra stora samlingslokaler.
Men ingen myndighet driver
frågan.
Måste vi först få en katastrofbrand med ﬂer än 100 döda
från Stig Dahlén
innan politikerna talar om för
Sirenens chefredaktör
expertmyndigheterna vad de
Välkommen med synpunker!
ska göra?

Sista ordet
e-post: 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.

Returadress: L 257
651 80 Karlstad

Posttidning B

Räddningsverkets Tidning
Nr 4 2005

Foto: PER LARSSON

Tycker du att Porsche 911 är en drömbil, då är det inget annat som gäller, konstaterar Bo Bergstedt. 1 april gick han i pension från räddningstjänsten i Linköping och kan nu ägna
ännu mer tid åt sin hobby. Han är inne på sin åttonde Porsche och lär andra likasinnade hur man rattar drömbilen.

Med blodsmak i munnen
U

nder det glänsande vita skalet
mullrar 320 hästar. Muskler.
Bo Bergstedt vet hur man använder dem på rätt sätt. Han är lärare i
att köra Porsche.
– Det går att åka fortare med Porschen
än med en motsvarande bil. Men den
fordrar lite mer av föraren, blir lite blodsmak i munnen, säger han.
Porsche klingar speciellt. Och Bergstedts egen skönhet är en 911, den klassiska sportbilen. Men det är inget den
pensionerade brandmannen skrytåker
med på gatorna i Linköping, inget han
kör hem mjölken med från närbutiken.
Ett skäl är att Bergstedts Porsche 911
RS/CS är en ren banracingbil, den är inte
njutbar att köra i allmän traﬁk. Men huvudskälet är genuint bilintresse. För Bo
handlar det om avancerad bilkörning,
inte om att glänsa.
– Hemma i stan cyklar jag mest, och
det ﬁnns de som tror att jag bara äger
en cykel. Vill man köpa status ﬁnns det
andra bilar som ger mer för pengarna.
Porsche köper man av andra skäl.
Brorsans fel
När äldre brorsan 1964 köpte en Porsche så var också lillebror såld. En sådan
ska jag ha någon gång, sade han.

Bo är nu inne på sin åtär instruktör på runt hälftonde Porsche.
ten av dem. Vår och höst
– Varför jag fastnade
genomförs dessutom två
är svårt att säga. Men det
fyradagarskurser på Nürnär väl känslan, kvalitén.
burgring.
Jag gillar konceptet med
– Det ﬁnns många dåliga
luftkyld motor därbak.
bilförare som kör fort på
1969 köpte Bo sin förvåra landsvägar. Men de
sta Porsche, en 912 med
ﬂesta som är med på våra
tvåliters motor. Den
banmöten är duktiga. Och
nuvarande köpte han
de som kör fortast är också
1995, en 91:a som bara
de som kör av minst, de vet
är byggd i 100 exemplar.
vad de håller på med.
En extrembil. Den rullKör inte hem mjölk med
Dålig koll på däcktryck
lar 400-500 mil om året, Porschen.
i huvudsak på slutna tillDeltagarna får av Bergstedt
ställningar på Mantorp
och hans kollegor ökad
och andra banor.
kunskap om säkerhet, om hur bilen ska
Det är möten där likasinnade träffas,
hanteras.
använder resurserna under motorhuven
– Att däcktryck och stötdämpare är i
och dessutom förkovras som förare.
rätt skick är oerhört viktigt. Många har
Bo Bergstedt är en av lärarna.
ingen koll alls på det.
Placering på banan, bromsa rätt och
Kurser när det gick för fort
styra mjukt men bestämt är generella
– Banmöten kom till för att få köra med
kunskaper som Bergstedt predikar. Nåfri fart. Men när det började hända en
got annat elementärt?
del incidenter så utvecklades körkurser.
– Sittställningen. Det är oerhört viktigt
Det var 1991 och Bo Bergstedt har vaatt ha skulderkänsla mot ryggstödet, då
rit instruktör sedan dess. 14 banmöten
känner man bilen.
genomförs varje år, öppna för svenska
Bara namnet Porscheklubben kan
Porscheklubbens 4 500 medlemmar. Bo
i mångas öron låta exklusivt. Men ett

banmöte kostar inte mer än 300 kronor
för varje deltagare. Därför är också alla
tillställningar fullbelagda. Bo Bergstedt
får som instruktör ingen ersättning,
men kost och logi ersatt.
Inte för brandmannnalön?
Att hålla sig med en Porsche kostar däremot. För Bo Bergstedt, som levt på sin
brandmannalön, har det handlat om
prioriteringar i livet. Och att göra bra
affärer. Sex av de sju porschar Bo sålt
har han fått mer för än han betalade för
dem.
Hans nuvarande ögonsten betingade
920 000 kronor i nypris, Bo betalade
inte lika mycket när han köpte den fyra
år gammal av en tysk fantast. Det ﬁnns
spekulanter på den vita 911:an, men
inga planer på försäljning.
Kan du tänka dig att inte ha en Porsche?
– Inte än. Men frågan är om det blir
någon mer Porsche. Den här är så kul
och unik. Det lockar inte ett dugg att ha
en vanlig Porsche.
PER LARSSON

