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Verkets skolor
en resurs som
måste tas tillvara
S

edan slutet av 1980-talet har Räddningsverket bedrivit utbildning vid fyra skolor.
Fram till den 1 januari 2004, när lagen
om skydd mot olyckor trädde i kraft, hade
verket i princip monopol på räddningstjänstutbildning. Hösten 2003 startade vi – efter
framförallt kommunernas önskemål - den nya
tvååriga utbildningen i skydd mot olyckor,
SMO. I samband med den nya utbildningsreformen upphörde också den pliktutbildning
som införts i slutet av 1990-talet och som lett
till en kraftig expansion vid våra skolor, både
vad gäller elever, lärare och resurser.

Översyn av utbildningen
På verkets eget initiativ bedriver vi nu en
översyn av vår totala utbildningsverksamhet. Vi måste frigöra resurser för att kunna
utveckla och vara rustade för de utmaningar
som väntar. Vi vill erbjuda en utbildning som
ligger på framkant med ny kompetens, nya
metoder och nya samarbetspartner. Inom
ramen för utredningen om sammanslagning
av myndigheter kommer utredaren Mats Sjöstrand också att se över utbildningsverksamheten. Min förhoppning är att vår översyn ska
kunna ge värdefullt underlag för Sjöstrands
utredning.
Även om den renodlade räddningstjänstutbildningen minskat i omfattning har samhällets totala utbildnings- och övningsbehov
snarare ökat under senare år. Trenden är
dessutom uppenbar. Nya lagar och utredningar pekar på att utbildning och övning
får allt större betydelse. Genom övning och
utbildning ska det bli tydligare var ansvaret
ligger hos inblandade aktörer, myndigheter
och organisationer.

ska ha tjänstemän i beredskap och att deras
kunskap och förmåga ska uppnås genom att
utbildas och övas. Dessa utbildningar och
övningar, bör enligt regeringen, genomföras
med stor realism. Erfarenhet visar att övning
kanske är bästa sättet att öka engagemanget
och förbättra krishanteringen.

Kan klara framtidens krav
De fyra skolor, som drivs av Räddningsverkets Centrum för risk- och säkerhetsutbildning, har i dag de resurser och egenskaper
som krävs för övningar med starkt realistiska
inslag. Den utbildning som ges vid CRS har
en mångfald som sträcker sig långt utanför
området skydd mot olyckor. Vi har bevisat att
vi genom flexibilitet kan hantera och möta
varierande volymer och kurstyper. Vi tror oss
ha förutsättningar att utveckla och anpassa
verksamheten till de krav och behov som
framtiden och omvärldsutvecklingen ställer.
Jag har i tidigare kommentarer till förslagen
i krispropositionen velat lägga ett helhetsperspektiv på olyckor, krishantering och extraordinära händelser. Jag ser klara fördelar med
att också utbildnings- och övningsverksamheten samordnas. Därför är det livsnödvändigt
att vår utbildningsverksamhet, som håller
på att ses över, ska kunna ha ett utbud som
tillgodoser kundernas behov under många år.
Vi måste kunna erbjuda en utbildning som är
långsiktig, konkurrenskraftig, kundanpassad
och kvalitativ. Utbildningen och övningen
måste kunna leva upp till myndigheters och
organisationers krav ställda mot såväl skydd
mot olyckor som krishantering.

Göran Gunnarsson
Generaldirektör,
Räddningsverket
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Minst på dagens nivå
I krisberedskapspropositionen, som presenterades i mars, framhålls övning och utbildning som en avgörande faktor för att höja
samhällets krishanteringsförmåga. Det är ett
krav att denna verksamhet bedrivs systematiskt och med hög ambition. Verksamheten
bör enligt förslaget ligga på minst dagens
nivå och den ska vara obligatorisk för de
myndighetspersoner, som har nyckelpositioner. Ett av de krav som ställs i propositionen
är att myndigheter med krishanteringsansvar
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Det här var en gång vägen hem. Nu är det en ravin.
Anders Roos, Sunnemo, har levt i två år med att inte
kunna köra bil hem till huset.

Stig Dahlén
Chefredaktör
och ansvarig utgivare
054–13 51 04
stig.dahlen@srv.se
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Journalist
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per.larsson@srv.se
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Rådet för barnsäkerhet. 14 myndigheter ingår i det nybildade rådet. Bakre raden: Anders Tennlind, Socialstyrelsen, Petter Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet Movium,
Thomas Larsson, Vägverket, Roy van Dahlen, Rikspolisstyrelsen, Sara Deltér, Sveriges kommuner och landsting, Elisabeth Söderberg, Räddningsverket, Erik Lindberg, Banverket,
Ingvar Enqvist, Elsäkerhetsverket. Främre raden: Sofia Lindén, Boverket, Anna Strandberg, Konsumentverket, Göran Gunnarsson, Räddningsverket, Gudrun Eriksson, Folkhälsoinstitutet, Inger Andersson Kagios, Barnombudsmannen (BO), Magdalena Karlsson, Skolverket.

Rådet som ska skapa
säkrare vardag för unga
Barnsäkerhetsrådet har
bildats.
Med Räddningsverket i
spetsen ska 14 myndigheter
gemensamt se till att färre
barn och unga skadas.
Barnsäkerhet

– Avsikten är att driva på utvecklingen i Sverige, dessutom
har vi möjlighet att identifiera
luckorna i dagens barnsäkerhetsarbete. Det blir kraft i en
samlad grupp där alla som
arbetar med barnsäkerhet på
ett eller annat sätt ingår, säger
Göran Gunnarsson, generaldirektör för Räddningsverket och
ordförande i nya Barnsäkerhetsrådet.

100 barn dör av skador

Varje år dör cirka 100 barn
och ungdomar i Sverige till
följd av skador. Trafiken,
drunkning, bränder, kvävning
och förgiftning är de vanligaste
orsakerna. Fler barn i förskoleåldern dödas eller skadas i sin
boendemiljö än i trafiken. De
senaste femtio åren har trenden varit neråtgående, i mitten
av 1950 – talet var motsvarande
siffra cirka 400.
Sedan Räddningsverket från
och med 2005 fick uppgiften
att samordna och vara pådrivande i frågor som rör säkerhet
för barn och unga, har många
väntat otåligt på en nytändning
inom barnsäkerhetsarbetet.
– Nu är vi äntligen igång,
konstaterar utredare Lars Bjer-

gestam, Räddningsverket, med
uppgift att få fart på verkets
barnsäkerhetsarbete.
– Det handlar inte om att vi
ska göra allt barnsäkerhetsarbete själv, eller att vi ska ta någon i örat. Vi ska samordna arbetet, se till att det drivs framåt
och följs upp samt stötta det
regionala och lokala arbetet. I
detta arbete är det nya rådet för
barnsäkerhet viktigt.
– Samtliga myndigheter ska
även i fortsättningen driva det
egna
barnsäkerhetsarbetet.
Men med rådet i ryggen kan vi
lättare avgöra om vi är på rätt
väg, om vi arbetar med rätt saker.
Rådets främsta uppgifter blir
att bygga vidare på de förslag
som lämnades av Barnsäkerhetsdelegationen. Bland annat
prioriteras:
• Säkerhet i skolan, en viktig
arbetsmiljöfråga för barn och
unga. Säkerhet som en del av
utbildningen, ta fram förslag
på hur det han kopplas ihop
med den pedagogiska verksamheten.
• Öka kunskapen om hur sociala skillnader i skador bland
barn och unga kan minskas.
Förmedla detta till politiker
och beslutsfattare.
• Skador i hem- och fritidsmiljö. Titta på skademönster i
olika typer av bebyggelse och
bostadsområden.
• Informera och utbilda kommuner och bostadsföretag om
regler och ansvar när det gäller
lekplatser.

• Utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser inom området säkerhet och utveckling.
(Det vill säga vilka konsekvenser ett beslut kan få för de barn
som berörs av beslutet.)
Hur ska rådet lyssna på barnen?
– Visst är det viktigt att vi
pratar med barn och unga,
särskilt när det gäller konkreta
problem. Men hur det ska se
ut vet vi inte än. Inom de olika
myndigheterna arbetar man på
flera håll med barn- och ungdomsråd för att inhämta synpunkter. Vi får inte bara prata
visioner och glömma bort att
det är barnen vi är till för, säger
Lars Bjergestam.

Nationell handlingsplan

Rådets första uppgift blir att
ta fram en inriktning och nationell handlingsplan.
– Gemensamma långsiktiga
mål för barnsäkerhetsarbetet.
Var händer olyckorna, i vilka
miljöer skadar sig barn? Utifrån statistiken kan vi se var
problemen finns och vidta åtgärder.
Inriktningen ska vara klar
nästa sommar, den nationella
planen sommaren 2008.
– Arbetet ska förankras i de
14 myndigheterna och måste
få ta tid, delaktighet är viktigt
för att få kvalitet.
En gemensam webbportal
för barnsäkerhet ska tas fram
av Räddningsverket.
Den riktar sig till dem som
jobbar med barnsäkerhet i oli-

ka former. Här ska man kunna
hitta artiklar, rapporter, fakta,
goda exempel, nyheter, mässor
och diskussionsforum.

Ska genomsyra verket

För att undvika att frågorna
om barnsäkerhet drunknar i
den stora myndigheten Räddningsverket, pågår ett arbete
för att höja medvetenheten på
myndigheten.
– Barnets perspektiv ska genomsyra allt vi gör. Vi har en referensgrupp för barnsäkerhet
bestående av folk från verkets

olika verksamhetsområden, vi
utbildar personal i FN:s Barnkonvention.
Räddningsverket har redan
flera roller kopplade till barnsäkerhet, bland annat brandförebyggande arbete, framtagning av skolmaterial, forskning
om barn och eld, vattensäkerhet och drunkning, Nationella
skadeförebyggande programmet samt brandfarliga och
explosiva varor. NCO bevakar
skadeutvecklingen bland barn
och unga.
KATARINA SELLIUS

Fakta:
Barnsäkerhetsrådet:
l Barnsäkerhetsdelegationen föreslog 2003 att Räddningsverket

skulle ta det övergripande ansvaret för barnsäkerhetsfrågor.

l I november 2003 gav regeringen Räddningsverket i uppgift

att se över möjligheten att ta över det samlade ansvaret för
barnsäkerhetsarbetet.
l I juni 2004 lämnade Räddningsverket ett förslag på hur detta
arbete skulle kunna se ut.
l Räddningsverket fick från och med 2005 uppdraget att samordna arbetet för barns och ungas säkerhet när det gäller att
motverka olycksfall som leder till personskador. Som en del i
det arbetet inrättades Rådet för barnsäkerhet.
l Första mötet hölls i Karlstad den 6 september. Ordförande för
rådet är Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson.
l I rådet ingår totalt 14 myndigheter och organisationer:
l Arbetsmiljöverket, Banverket, Barnombudsmannen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsoinstitutet, Konsumentverket,
Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Skolverket, SLU Movium
(Sveriges lantbruksuniversitet), Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vägverket
l Räddningsverket har även ett Råd för transport av farligt gods.
Ett Råd för lärande från olyckor planeras.
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Utan väg hem – i två
SUNNEMO. För två år sedan försvann vägen till Anders Roos hus. Den är fortfarande borta.
– Nu närmast struntar jag i om jag får hjälp, men jag vill inte att någon annan ska
drabbas av något liknande, säger han uppgivet.
Anders Roos kliver på i ravinen som är minst
fem-sex meter djup och hundratals meter lång,
det som en gång var vägen hem.
4 augusti 2004 drabbades delar av Värmland av
ett rejält skyfall. Värst var det i Hagfors kommun.
188,6 millimeters nederbörd under ett dygn, alla
tiders rekord för augusti månad, noterades officiellt. På sina håll uppmättes 230 millimeter.
Vägar försvann. 165 personer blev isolerade,
det fanns ensligt boende som länge var avklippta
från omvärlden. Skadorna beräknades till 40 miljoner kronor.
Ingen människa skadades
allvarligt, men ett antal fick
tillvaron förändrad. Anders
Roos är kanske den värst
drabbade.
Hans hus ligger 400-500
meter från länsväg 824. Men
största delen av vägsträckan till hemmet spolades över länsvägen och nerför ett stup där ett vattendrag täcktes. Kvar är en djup ravin som slingrar sig genom skogen.
Nu får han ta en annan väg, den slutar dryga
200 meter från hemmet. Därifrån får Anders gå
genom skogen för att nå stugvärmen.
– Man får ha en jävla lång sladd till motorvärmaren. Och det har jag.
Det går att skoja om tillvaron. Men egentligen
mår inte Anders Roos så bra. Och mer eller mindre varje dag blir han påmind om sin avskurna
tillvaro.
– Jag vet att folk menar väl, men frågan om jag
fått väg än blir jobbig. Det finns väl annat att prata om. Ibland är det nästan värre än att vägen är
borta. Och när det regnar, då börjar man fundera
på om det är dags igen...
Anders Roos har haft villan i 23 år. De är tre i
hushållet. Han brukar säga att det är bara ett hus
och att det egentligen inte spelar någon roll var
man bor.
– Men samtidigt, där man bor är det en frihet

att få vara. Vi tänker stanna kvar, åtminstone tills
huset är betalt.
De psykiska påfrestningarna är inte mätbara.
Däremot de ekonomiska. Kommunen har räknat
ut att det skulle kosta runt 400 000 kronor att fixa
väg till Anders Roos hus.
Utöver det har egentligen inget hänt. Än.
– Jag hoppas fortfarande på hjälp. Jag gör det
inte alla dagar, inte såna där svarta dagar. Men i
dag hoppas jag, säger Anders och ler lite snett.
Möjlighet att köra bil hem till sitt eget hus kan
tyckas vara ett rimligt krav.
Hagfors kommun och länsstyrelsen har uppvaktat regeringen om ersättning för
skadorna efter skyfallet, men
fått avslag. Kommunen själv
har inte rätt att hjälpa enskild
person ekonomiskt.
– Jag anser att det är staten som ska hjälpa till,
exempelvis med en krisfond. Jag förstår om man
inte kan bygga upp en fond med 300 miljoner på
en gång, men någon gång kanske man ska börja.
– Om man är någorlunda uppdaterad på väder
och vind så finns det ingen anledning att tro att
det var sista gången något sånt här inträffade.
Styrningen från staten bör ligga mot att klara eller stoppa klimatförändringen, men man måste
också kunna hantera skador efter ett oväder.
Merparten av skadorna efter skyfallet drabbade
Vägverkets vägar. Hagfors kommuns skador beräknades till 5,5 miljoner kronor, privata skador
till 3,5 miljoner.
Arbetskamraterna på Hagfors kommun, där
Anders Roos jobbar som badmästare, har pratat
på att starta en insamling till hjälp för sin kollega.
Är det sista hoppet, eller kommer även samhället att hjälpa till?

Vi tänker stanna
kvar, åtminstone
tills huset är betalt

PER LARSSON

Vägen hem försvann. Huset i bakgrunden är inte Anders Roos, hans villa ligg
Anders åka en annan väg och gå de sista 200 meterna. Så har han haft det i d

Kräver nytt system för

Räddningsverket vill förändra
systemet så att kommunerna kan få
ersättning även för det som inte är
räddningstjänst.
Även för enskilda måste det finnas
möjlighet till hjälp.
– Det tycker vi är självklart, säger
Håkan Axelsson, avdelningschef på
Räddningsverket.
Naturolyckor

Hur privatpersoner kan drabbas i samband med större händelser berättar Anders Roos i artikeln ovan. Håkan Axelsson anser att det borde finnas en fond
när inte försäkring täcker skadorna
– Det kan inte vara rimligt att enskilda
drabbas som Anders Roos, inte i ett normalt samhälle. Man bör nog även pröva
om inte försäkringen ska omfatta även
denna typ av skador i framtiden.

Kommuner kan få ersättning av staten
när räddningsinsatser blir omfattande.
Systemet är reglerat och administreras
av Räddningsverket.
Men vid extraordinära händelser som
inte är räddningstjänst, det kan vara
översvämningar, finns inget system för
ersättning.
Det vill Räddningsverket och många
fler ändra på.
– Vi vill att ersättningsmöjligheten
inte ska vara kopplad till räddningstjänstkriteriet, då kan kommuner få ersättning även för sånt som inte är räddningstjänst, säger Håkan Axelsson.
Räddningsverket har uppvaktat regeringen flera gånger i frågan, senast förra
sommaren. I utredningen inför lagen
om skydd mot olyckor föreslogs en översyn, i krishanteringsproppen som kom i
våras föreslogs en utredning.
Men inget har hänt.

– Den här frågan har man skjutit framför sig. Jag är förvånad över att den inte
uppmärksammades mer från politiskt
håll när nya lagen om extra ordinära
händelser behandlades av riksdagen i
våras, säger Anders Bergvall på Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Taktik från kommuner

KBM betalar varje år ut pengar till
kommunerna för att de ska förebygga
och förbereda sig inför extraordinära
händelser, i år 251 miljoner kronor. Men
att det inte finns system för ersättning
om olyckan är framme är inte bra, tycker
Bergvall. Även möjlighet att få hjälp av
statliga resurser utan kostnad är kopplat till räddningstjänstbegreppet.
– Det kan bli taktik från kommunens
sida hur man leder och använder resurser. Är det räddningstjänst kan man få
gratis hjälp av försvaret, men är det en

extra ordinär händelse då kan samma
hjälp bli kostsam, säger Bergvall.
Håkan Axelsson är av samma uppfattning. Han konstaterar att en räddningschef ska känna lojalitet med lagen om
skydd mot olyckor och med sin egen
kommun. Men ibland kan lojaliteterna
hamna i konflikt. Är det räddningstjänst
eller inte, kan man få statlig ersättning
eller inte? Det kan då hända att räddningsledaren tänjer på räddningstjänstbegreppet.
– Det är inte konstigt om lojaliteten
med kommunen är större än med lagen,
men det slår sönder tanken med systemet, säger Axelsson.
Att börja ersätta för extra ordinära
händelser kan kosta staten mycket mer,
samtidigt är kommunerna då i större behov av hjälp. Ibland beslutar regeringen
om bidrag till drabbade kommuner,
men besluten styrs inte av några regler.
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ger ytterligare cirka 400 meter upp längs vägen. Eller ravinen som fortsätter så här en bra bit. För att ta sig hem får
drygt två år, någon hjälp har inte gått att få. Den förstörda vägen ägs av en annan person.

ersättning
Avfärdade kommuner kan känna att beslut tas godtyckligt, att effektiv lobbyinsats är lika viktigt som faktiska skador.
Efter översvämningarna 2001 fick
Sundsvall cirka 4 miljoner kronor av
Räddningsverket i ersättning för räddningsinsatsen. Kommunen sökte dessutom direkt bidrag av regeringen för
vägskador med mera som beräknades
till 50 miljoner kronor. Det blev avslag.
Efter komplettering där skadorna räknats upp till 63 miljoner fick kommunen 10 miljoner.
– Räddningstjänstkostnaderna var
bara en decimal i det hela. Det var de
andra kostnaderna som blev kännbara,
det var de som gjorde att kärnverksamhet i kommunen drabbades, säger räddningschef Peter Löthman.
Arvika fick nästan 50 miljoner när stan
svämmade över. Hagfors kommun, med
skador för 5,5 miljoner, fick inget. Be-

gränsad omfattning var motiveringen.
– Då är frågan var gränsen går för att
kostnaderna ska anses som höga, säger
Eva Eriksson, landshövding i Värmland.
– Det kunde säkert blivit pengar om
någon minister varit på plats, säger Håkan Axelsson.

Krävde katastroffond

Skadorna i Hagfors motsvarar skador i
Sundsvall för 40 miljoner, om vi räknar
efter invånarantal.
Eva Eriksson uppvaktade regeringen
med krav om att en katastroffond inrättas. Hon säger nu:
– Regeringen måste ha en policy, bestämma sig för vilket regelverk som
gäller. Man kan inte ta initiativ för varje
enskilt fall.
Ovädret i Hagfors var över på mindre
än ett dygn. Men konsekvenserna blev
långvariga. Delar av riksvägen mellan

GODKÄNT AVSLAG
Här är några av de ansökningar om bidrag som
regeringen godkänt:

Här är några av de ansökningar om bidrag som
regeringen avslagit:

■ Efter översvämningen i
Värmland/Västra Götaland
hösten 2000 beviljade regeringen 86,5 miljoner kronor
till drabbade. Mest fick Arvika
47,9 miljoner och Lidköping
9,1.
Skäl: Regeringen bedömde
att utan stöd fanns risk att de
kommunala verksamheterna
påverkades negativt.
■ Arvika kyrkogårdsförvaltning sökte bidrag på 7,1
miljoner kronor hos finansdepartementet för skador i
samband med översvämningarna 2000. Regeringen avslog.
Arvika kyrkliga samfällighet
sökte i stället hos kulturdepartementet. Regeringen beslutade nu att ge 7 miljoner
till återställningsarbeten vid
kyrkogården.
■ 15 kommuner i södra
Norrland ansökte om och fick
bidrag efter översvämningarna 2000. Regeringen beviljade bidrag på 49 miljoner
kronor.
■ Sundsvalls kommun fick
10 miljoner i bidrag efter
översvämningarna 2001. Totala skadorna beräknades till
63 miljoner. Skäl: kostnadernas omfattning.

■ Timrå kommun fick avslag
på sin begäran om bidrag på
3,2 miljoner efter översvämningarna 2001. Beslutet togs
samma dag som Sundsvall
fick tio miljoner.
Skäl: Inga skäl anges, mer
än att ”utgångspunkten är
att kommunen själv ska svara
för kostnaderna för den kommunala verksamheten”, vilket
nämns i de flesta beslut, även
där pengar beviljas.
■ Länsstyrelsen i Värmland
ansökte om statliga medel till
skador på enskilda vägar efter
oväder i juli 2002. Regeringen avslog ansökan.
Skäl: Det finns inte medel
avsatta för ändamålet.
■ Hagfors kommuns sökte
bidrag för att åtgärda kommunala skador samt skador
på enskild egendom efter
regnovädret i augusti 2004.
Regeringen avslog ansökan.
Skäl: De kommunala skadorna begränsade. Det finns
inte medel avsatta för skador
på enskild egendom.
■ Orust ansökte om 1,5 miljoner efter översvämningar
2002. Regeringen avslog.
Skäl: Begränsade skadekostnader.

Regeringen tycker det är viktigt att ett helhetsgrepp tas när
det gäller statlig ersättning till kommuner efter naturolyckor.
Det står i propositionen samverkan vid kris – för ett säkrare
samhälle, den så kallade krishanteringsproppen, som kom i
mars 2006.
I proppen sägs att en utredning med uppdrag att göra en
översyn av systemet ska tillsättas.
Har utredningen kommit igång?
– Nej, frågan bereds i regeringskansliet, säger Toni Eriksson,
pressekreterare på försvarsdepartementet.
”Enligt utredningens mening bör frågorna om ersättning
till kommunerna ses över i ett sammanhang, varvid det bör
övervägas om en prövning av ersättningen kan ske utan
anknytning till räddningstjänstbegreppet”.
Ur utredningen inför lagen om skydd mot olyckor (2002)

Molkom och Hagfors var avstängd över
tre månader. Själva händelsen var dock
så kortvarig att den knappt fick någon
uppmärksamhet. Kan det ha legat kommunen i fatet?
– Det var svårt att få genomslag för
vad som hände, inte ens massmedia
hann hit, säger Ulf Torehammar, kommunchef i Hagfors. I början trodde vi att
staten skulle hjälpa oss, vår känsla var
att det här var så stort att vi inte skulle
behöva bära kostnaderna själva. Men ju
längre in vi kom i problematiken desto
mer insåg vi att om vi kunde påskynda
en katastroffond, då fick vi kanske vara
nöjda med det.
Under de långvariga översvämningarna i Arvika drog kommunledningen
och dåvarande landshövding Ingemar
Eliasson i tåtarna och såg till att få både
kungen och statsministern att dra på
sig stövlarna och göra ett besök. Även

Sundsvall fick besök av statsministern.
– Det var väl ingen nackdel att statsministern såg översvämningen med egna
ögon. Men vad det hade för påverkan,
det vet jag inte, säger Lars-Erik Nyberg,
vice ordförande i Sundsvall-Timrås
räddningsdirektion.
En person med insyn i regeringskansliet som Sirenen pratat med säger:
– Visst är det viktigt att få en minister
på besök, helst en Björn Rosengren-typ
som har lättare att avge löften.
De som efterlyser större rättvisa i de
ekonomiska bidragen från staten föreslår ett nytt ersättningssystem eller inrättande av katastroffond.
– Den här typen av naturolyckor kommer att bli vanligare. På sikt måste det i
riket finnas en gardering, avsatta pengar, säger Ulf Torehammar.
PER LARSSON
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Största skogsbranden

–Viktigt att
dra på för
fullt direkt
Efter nästan en månad avblåste Bodens räddningstjänst
insatsen.
Den största skogsbranden i
modern tid var avklarad.

Det var ett väl tilltaget område,
samtidigt kunde begränsningarna hållas. Branden åt upp
drygt halva området.
Av de 1 600-1 700 hektar som
brann beräknas drygt 1 200
hektar ha varit högproduktiv
skogsmark. Merparten var privatägd.
– Totalt beräknas värden för
40 miljoner ha brunnit. En del
har förlorat rubbet. Men så vitt
jag vet var all privatägd skog
försäkrad.
Vet ni orsaken till
branden?
– Vi kan inte vara
säkra, men skogsavverkning ligger bra till.
Det stod en maskin i
området där det började brinna.

Fredag 11 augusti gick larmet
i Boden. När räddningschef
Bengt Nilsson kom ut i området
dagen därpå frågade han hur
stor branden var. Gissningsvis
125 hektar fick han till svar.
– Herrejävlar, tänkte jag.
Och det skulle bli värre. Totalt kom branden att
omfatta 1 600-1 700
hektar, eller 16-17
kvadratkilometer. Det
motsvarar cirka 3 000
fotbollsplaner, om nu
det ger er någon bättre
uppfattning.
I Osby kommun
brann 15 kvadratkiloFarlig skog
meter 1992, den brand Bengt Nilsson
Även om insatsen
som fram till nu kal�avslutades 8 septemlats för landets största
ber hjälper räddningsskogsbrand.
tjänsten fortfarande till med
– Vid viss vindriktning rök
resurser när ägarna bevakar
det till Gällivare. Det är tio-tolv
marken. Skogsbrandsområdet
mil dit, säger Bengt Nilsson.
är farligt att vistas i. Träden
Det tog två timmar att köra bil
saknar rötter och kan falla när
runt brandområdet.
som helst. Ett skogsbolag ville
Räddningstjänsten
lade
in i skogen och röja upp med
snabbt ut begränsningslinjer
maskin, med följden att däcken
efter Lule älv, en å, en väg och
smälte på maskinen.
en skoterled som breddades.
När Bengt Nilsson samman-

Seminarie om
skogsbränder
Vad lärde man sig av skogsbränderna i Norrbotten?
28-29 november arrangerar Räddningsverket i
samarbete med länsstyrelsen
i Norrbotten och Bodens
kommun ett erfarenhetsseminarium i Boden.
– Det blir fokus på sommarens bränder i Norrbotten,
och framförallt den stora
branden utanför Boden,
säger Bo Johansson, Räddningsverket.
Personella förstärkningsresurser, utrustning och
kapacitet, helikopterresurser,
mediatryck, ersättningsfrågor, det frivilliga resursstödet, länsstyrelsens engagemang, vad gjorde Bodens
kommun? är ämnen som tas
upp på seminariet.

fattar insatsen konstaterar han
att det var viktigt att dra på rejält från början, att omgående
få hjälp utifrån med personalförstärkning och helikoptrar.
En inställning som i dag är vanlig i svensk räddningstjänst,
men för inte så många år sedan
var kommentarerna oftare: ”vi
borde dragit på mer från början”.
– För tio år sedan hade vi nog
försökt lekt med detta själva,
åtminstone väntat för länge på
att be om hjälp.
PER LARSSON

Stora skogsbränder
Boden (-06)
1 600-1 700
Osby (-92)
1 500
Östersund (-97)
1 200
Gotland (-92)
1 000
Oskarshamn (-83)
650
Arealen angiven i hektar

Skogsbranden i Bodträskfors är den största i modern tid. Insatsen pågick
insatsen kunde helikoptrarna flyga till 23-tiden. Då var det ljust en timme län

Räddningschefen om
Så här sammanfattar räddningschef Bengt Nilsson skogsbranden i Bodträskfors:
Branden
– Vi hade massiv toppeld med
lågor tio meter upp i luften. Det
har jag aldrig varit med om tidigare. Så högt upp skapar elden sin egen vindriktning. Vid
ett tillfälle hoppade lågorna
100 meter.
Tidiga beslut
– Dra på för fullt direkt. Det
är viktigt att begära resurser
omgående eftersom det kan ta
tid att få fram dem. I Boden har
vi varit bortskämda, förr kunde
jag se 50 militära helikoptrar
från mitt kontorsfönster. De är

Bodenbranden dyrare än Osby?
Sett till statliga ersättningar är 1992 och
1994 de två största skogsbrandsåren. Men
2006 kommer inte långt efter.
– 13 kommuner har gjort förfrågningar
eller aviserat om att de kommer att begära
statlig ersättning, säger Thomas Degeryd,
Räddningsverket.
Sedan 1986, och fram till mars i år, har Räddningsverket betalat ut statlig ersättning för
räddningstjänstkostnader i samband med
75 skogsbränder.
1992 och 1994 är två av de största åren, då
fick 17 respektive 16 kommuner ersättning.
Branden i skogarna kring Osby i Skåne
1992 är det hittills största ersättningsärendet. Efter självrisk på 247 000 kronor fick
kommunen 20,8 miljoner kronor.
Branden i Bodträskfors, Bodens kommun,
var större till ytan och kan bli större även
ekonomiskt.
– Jag vet inte var vi hamnar. Just nu har jag
höftat en summa på 15-20 miljoner kronor.
Men det skulle inte förvåna om det blir avse-

värt mer, för det sprutar in räkningar, säger
räddningschef Bengt Nilsson.
Kommunerna har rätt att gratis nyttja
statliga resurser, exempelvis försvarets helikopter. Men när privata helikoptrar används
drar kostnaderna snabbt iväg.
– Förra året kostade en helikopter 10 500
kronor i timmen, säger Thomas Degeryd,
som handlägger kommunernas ansökningar. Vid skogsbränder är det framförallt helikoptrar och personal som kostar.
– Och om utrustning går sönder.
Bengt Nilsson ansvarade även för en skogsbrand i Jokkmokk, i Muddus nationalpark.
Där var en avbränning beställd, men den behövde aldrig verkställas eftersom åskan slog
ner och det började brinna.
– Vi fick order att inte släcka branden,
bara hålla den nere. Vi drev det inte som
räddningstjänst utan nationalparken köpte
tjänsten av oss.
Naturvårdsverket har nu meddelat att man
står för kostnaderna.

alla borta nu.
– Det gäller också att snabbt
ta begränsningslinjer. För oss
blev de naturliga, tack vare vattendrag och vägar. Vi såg också
till att snabbt placera en främre
ledningsplats, så långt fram
som möjligt.
Bemanning
– Vi hade som mest 100 personer, varav 40 brandmän, igång
samtidigt. Brandmännen jobbade i tolvtimmarspass. Kanske lite väl länge, men det går
åt så mycket mer folk om man
kortar ner passen.
– Det är viktigt att inte bara
köra med egen personal. 15 kårer medverkade från Södra Roslagen och norrut. Det var inga

Största skogsbränder
– ersättning över 1 miljon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

kommun
Osby
Gotland
Södertörn
Trollhättan
Strömstad
Årjäng
Dals Ed
Hudiksvall
Östersund
Sollefteå
Östhammar
Svenljunga
Robertsfors
Ånge
Nybro
Filipstad
Uppvidinge
Älmhult
Ljungby
Hagfors

år
1992
1992
1999
1994
2004
1994
2005
1997
1997
1997
1992
1993
2003
1997
1990
1992
1992
1992
1993
1992

ersättning
20 808 074
13 744 879
8 265 097
8 071 801
4 250 038
3 931 270
3 031 911
2 940 934
2 825 479
2 684 766
2 521 997
2 220 859
2 144 277
1 965 341
1 520 058
1 462 071
1 387 878
1 326 772
1 079 152
1 048 854
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30 har blivit 49

Antalet kvinnliga
brandmän ökar
Antalet kvinnliga brandmän på heltid ökar
stadigt.
I dag är de 49, enligt Jämos kartläggning.

Foto: PATRICK TRÄDGÅRDH

nästan en månad, släckningsarbetet i stort sett dygnet runt. I början av
ngre om dygnet, jämfört med de sista dagarna.

Isen bruten i Västerås

Vid Mälardalens brand- och räddningsförbund är isen bruten.
– Vi är jätteglada för våra fyra tjejer, två på heltid och två på deltid, säger räddningsdirektör
Catarina Tenser.
Där har man satsat på kvinnliga SMO-praktikanter och semestervikarier, som resulterat i
anställningar.
– Men jag tycker inte man ska sikta för högt
och till varje pris rekrytera tjejer. Det är fortfarande tufft att arbeta i räddningstjänsten och
det måste vara rätt personer.
KATARINA SELLIUS

Jenny fick nej av länsrätten

insatsen
problem att få hjälp, alla ställde
upp på ett fantastiskt sätt.
Frivilliga resurser
– Det var många från olika
organisationer som hjälpte till
med mattransporter, skjutsa
personal och tanka fordon. Viktig service.
Helikoptrar
– Vi hade som mest tio helikoptrar igång samtidigt, åtta
vattenbombade och två rekade. Det var sex militära och
fyra privata. Eftersom vi hade så
många helikoptrar i luften tog
vi hit flygledning och placerade
på ledningsplatsen. Vi gjorde
också ett flygfält ute på området. Det tog 20 sekunder för en
helikopter att fylla en säck med

Vid årsskiftet var 30 av landets 5 100 heltidsbrandmän kvinnor.
– Det är oerhört glädjande att utvecklingen
går så här snabbt, om man betänker att det inte
fanns en enda för tio år sedan, säger Jämos utredare Helen Ekström.
– Att de blivit fler beror dels på Jämos arbete,
dels på att SMO-utbildningen släpper ut duktiga
tjejer som får jobb, tror hon.
– Men vi är inte enbart nöjda, en procent kvinnor totalt är naturligtvis en tråkig siffra i sig.
Vid de flesta av landets räddningstjänster är
det fortfarande enbart män i styrkorna.
Jämos granskning av räddningstjänsten visar
mycket spridda ansträngningar när det gäller
att rekrytera tjejer.
– De som lyckats bra är främst större orter och
de som varit aktiva, exempelvis skrivit brev till
SMO-studenter och anordnat prova-på dagar.

Räddningstjänsterna anger främst två orsaker
till varför det är så svårt att få in tjejerna. Dels är
underlaget för litet på många håll i landet, dels
faller tjejerna ofta bort i de fysiska testerna.
– På frågan vad det är som gör att tjejer inte
klarar kraven, har vi inte fått några riktigt bra
svar. Det troliga är att vi kommer kräva räddningstjänsterna på ytterligare analyser av detta.

vatten. Helikoptrar användes i
fyra veckor.
Annan materiel
– Det var många skogsbränder samtidigt i länet. Norrbotten var tömt på resurser.
Räddningsverket kom upp på
måndagen. Hasse Edvardsson,
materialkoordinator i Sandö,
var med och det var viktigt. Han
vet var resurserna finns.
Information
– Vi bemannade brandstationen med kommunens informatörer. Telefonen var viktigaste
redskapet när det gäller information. Vi hade stort mediatryck, det kom journalister från
Ryssland. Även för dem var det
en stor brand.

Jenny Bergh fick inte jobba som deltidsbrandman under graviditeten. Trots det nekades
hon havandeskapspenning.
Nu får hon nej igen – av länsrätten.
– Jag tycker det är orättvist, som gravid kvinna
har jag hamnat i en situation som en man aldrig
skulle hamnat i, säger en besviken Jenny Bergh.
I förra numret av Sirenen berättade vi om Jenny som överklagade Försäkringskassans beslut
till länsrätten.
Hon anser sig ha hamnat mellan två olika lagar, arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. Eftersom merparten av Jennys arbetstid
är jour ansåg Försäkringskassan att arbetstiden
inte uppgick till 25 procent av den totala arbetstiden som krävs för att beviljas havandeskapspenning. Länsrätten går nu på Försäkringskassans linje – jourtiden räknas alltså inte in i
arbetstiden.

– Jag har inte bestämt mig för om jag orkar
driva ärendet till nästa instans, Kammarrätten.
Just nu är hon hemma med två små barn, som
kräver det mesta av hennes tid.
– Det känns tufft att stå ensam som privatperson att slåss mot försäkringskassans proffs. Men
om inte jag gör det så får någon annan tjej dra
lasset, för fler kommer ju drabbas.
Jenny Bergh får stöd av Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson:
– Det här går på tvärs mot vår syn på jämställdhet. Gravida får av säkerhetsskäl inte arbeta i
räddningstjänsten, de måste få rimlig ersättning.
– Regelverket motarbetar både Räddningsverkets egna ambitioner och regeringens krav på
att myndigheterna ska arbeta för jämställdhet,
anser han. Vi ska ta upp och diskutera ändringar
av reglerna med berörda parter.

Vattenbombning med ”Vi stänger inte av någon”
Hercules ska utredas
Är det helt kört att jobba kvar som deltidsbrandman när man blir gravid?
Det finns olika tolkningar.

Hercules som skogsbrandsplan?
Sirenen nämnde det i
förra numret. Nu är det klart att
Räddningsverket ska titta på om
det är praktiskt och ekonomiskt
genomförbart.
Enligt Bo Johansson, Räddningsverket, är det ingen utopi.
– Herculesplan används vid
skogsbränder i Frankrike, Spanien och Portugal.
Den förstudie som Räddningsverket startar i höst kommer
lägligt eftersom försvarets åtta
Herculesplan ska moderniseras.
Herculesplan kan förses med
kassetter som tankas med vatten, totalt beräknas att planet
kan transportera och släppa
11 000-12 000 liter vatten.
Hur funkar det att flyga ett
plan och släppa elva ton last?

– Det blir nog lite berg- och
dalbana. Det krävs att piloterna
får utbildning.
Hur snabbt kan ett Herculesplan vara redo att hjälpa till?
– Inom tre-fyra timmar. När
man väl är på plats vid någon
flygplats i närheten av branden
är anspänningstiden inte mer
än 15 minuter.
I dagsläget räknar man med
att det skulle kosta 25-30
miljoner kronor att få två Herculesplan försedda med kassetter
plus utrustning för överpumpning av vatten.
Ekonomiskt kan det jämföras
med Skopan-planen som testades 1995-1996. Ett Skopan-plan
kostade då 140 miljoner kronor
i inköp.

– Vi stänger inte av någon, hos oss får den anställde själv känna efter hur länge hon kan jobba
under graviditeten, säger Bengt Carlsson, räddningschef i Torsby.
I Torsby är nio av 77 deltidsbrandmän kvinnor.
Enligt arbetsmiljölagen får en gravid kvinna
inte arbeta med kem- och rökdykning. Uppstår
en sådan situation ska hon omplaceras. Är detta
inte möjligt, blir hon avstängd från jobbet.
– Vi har en lite annorlunda inställning. Om det
är en normal graviditet anser vi att tjejen kan
fortsätta jobba med de flesta arbetsuppgifterna
som vi har. Men självklart får hon inte rökdyka,
förklarar Bengt Carlsson.
I Torsby handlar det sällan om rökdykning, oftare om trafikolyckor och prio1-larm.
– Och skulle det vara brandlarm hon åker på,
kan vi vara flexibla och inte sätta en gravid medarbetare på orimligt hårda arbetsuppgifter. Vi
försöker tillämpa sunt bondförnuft.
Nyligen gick en anställd hem efter att ha job-

bat fram till hon var i sjunde månaden. De sista
två månaderna av graviditeten har hon beviljats
havandeskapsersättning, både för brandmannajobbet och sitt andra jobb inom hemtjänsten.
– Vi vill att tjejer här på orten ska trivas och
känna att vi är en bra arbetsgivare, även den dagen de vill skaffa barn.
I Öckerö är det inte tillåtet för en kvinnlig
brandman att jobba under graviditeten.
Skulle inte kommunen kunna ta ett större ansvar för omplacering av den anställde?
– Det är inte aktuellt, vi har inga reträttplatser
och inget ekonomiskt utrymme för det, säger
räddningschef Kenneth Ericson, som såg sig
tvingad att stänga av gravida Jenny Bergh.
– Vi tillämpar samma regler för alla våra brandmän. Om man inte är ”tjänstbar”, oavsett om det
är på grund av skadat knä eller graviditet, kan
man inte ingå i deltidsstyrkan.
– Vi måste ha en rak linje. I vår organisation
krävs att alla i deltidsstyrkan ska kunna rökdyka.
Visserligen sker det sällan, men tänk den dagen
insatsen blir värre än väntat och nåt skulle gå
snett. Det vill inte jag ha på mitt samvete, reglerna är till för att värna om våra anställda.
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Två myndigheter går samman

Utbildar i räddning
efter busskrasch
ÄLVSJÖ. Två generaldirektörer
öppnade mässan Skydd 2006
med att annonsera en gemensam utbildning i räddningsarbete vid busskrascher.
– Inriktningen är att vi
redan i början av 2007 ska
genomföra en provutbildning
tillsammans, sa Räddningsverkets chef Göran Gunnarsson.
Räddning vid bussolyckor

Kollegan i Socialstyrelsen, Kjell
Asplund, instämde och nu startar planeringen för den gemensamma utbildningen. Inblandade talar om att det krävs cirka
tre dagar för en utbildning av
det här slaget. Målgrupperna
är i första hand räddningstjänstens personal, ambulanssjukvårdare,
distriktsläkare
och distriktssköterskor.
Hur det hela ska utformas
återstår att se. På Räddningsverkets centrum för risk- och
säkerhetsutbildning (CRS) har
en del sett framför sig säljkur-

Bättre räddning vid bussolyckor är målet för den här trion, från
vänster professor Ulf Björnstig, Socialstyrelsen, och de två lärarna
vid Räddningsverket Sandö, Yvonne Näsman och Rolf Nordh.
ser för målgrupperna. De båda
generaldirektörerna antydde
att del av utbildningen kan bli
anslagsfinansierad – alltså att
den betalas med skattepengar.

Självklart sprida kunskaper

En variant är utbildning av
instruktörer, som i sin tur blir
utbildare på hemmaplan.
– Kunskapsnivån när det gäller räddning vid busskrascher
kan förbättras kraftigt, det har

våra projekt vid skolan i Sandö
visat. Oavsett hur utbildningen
genomförs tycker jag att det är
självklart att vi måste sprida
de viktiga nyvunna kunskaper
som nu finns, säger Göran Gunnarsson och tillägger:
– Skulle inte vår utbildningsbudget räcka till även för denna
utbildning får vi omprioritera.
Jag tycker att detta är viktigt
och det känns jättebra att utbildningen genomförs i samar-

bete med Socialstyrelsen.
Svåra busskrascher är tack
och lov inte vanliga, men i
snitt inträffar en sådan varje
år i Sverige. Busstrafiken ökar
och därmed också riskerna för
busskatastrofer. Den senaste
inträffade utanför Arboga i slutet av januari i år. Nio personer
omkom och många skadades.
– Alla inblandade i räddningsarbetet gjorde så gott de kunde,
men det tog nästan fyra timmar innan den siste överlevande hade tagits ur bussen. Med
bättre metoder och utbildning
kan vi kraftigt korta tiderna, säger Ulf Björnstig, professor vid
Umeå universitetssjukhus och
programdirektör för Socialstyrelsens kunskapscentrum för
katastrofmedicin.
Björnstig, som jobbat nära
ihop med Räddningsverket
Sandö kring dessa frågor, var
på plats på mässan i Älvsjö.
Där genomförde Räddningsverket varje dag flera förevisningar i delmomentet lyft av

buss som blivit liggande på
sidan. Intresset var stort bland
mässbesökarna.

Kunskapsdokument

Räddningsverket Sandö har
senaste året i samarbete med
Vägverket och Socialstyrelsen
drivit ett projekt i räddningsarbete vid busskrasch. Hittills har
man utvecklat metoder för säkring och stabilisering av buss
samt evakuering för tre typfall:
buss stående på alla fyra hjulen,
buss liggande på höger sida
och buss liggande på taket.
– Före årsskiftet ska vi ha ett
gemensamt
kunskapsdokument för allt detta klart. Där-

Stora brister i byggnadstekniskt brandskydd

– Ett hot mot allmänhetens säke
ÄLVSJÖ. Samhällets kontroll
över projektering av brandskydd har spårat ur. Det anser
Johan Lundin, teknologie doktor, och säger att verifieringen
sker mycket godtyckligt:
– Jag har sett dokumentationer som är så dåliga att de
borde polisanmälas.

Byggnadstekniskt brandskydd

Johan Lundin, WSP Brand- och
Riskteknik, var inte nådig i kritiken när han på Skydd 2006
redovisade slutsatserna av sin
doktorsavhandling om ”byggnadstekniskt brandskydd och
effekterna av förändrade regler.
Sirenen intervjuade Lundin i
nr 1/06 under rubriken ”Samhället håller på att förlora kontrollen”. Detta skapade i våras
en livlig debatt på Sirenens insändarsidor.
På konferensblocket i Älvsjö
fokuserade Lundin på verifieringen av brandskyddet i nya
byggnader.
Verifiering står enligt Svenska
Akademins ordlista för: Fastställa riktigheten av, bestyrka,
intyga med bilagda handlingar.
Med de nya byggregler som
kom 1994 (BBR) försvann detaljregleringen av brandskyddet och gav byggherrar och

projektörer friare tyglar genom
att tillåta så kallad analytisk
dimensionering. Med denna
kan man – i förhållande till de
gamla reglerna som lever kvar
som förenklad dimensionering
i de allmänna råden – förändra brandskyddet nästan hur
mycket som helst. Enda kravet
är att projektören visar att slutresultatet ”blir bra”.
– Detta har skapat en enorm
handlingsfrihet. Vad är ”tillräckligt bra” och varför saknas
det kvalitetskrav på verifieringen? Varför finns det inte några
kompetenskrav på dem som utför verifiering, frågar sig Johan
Lundin.
– Verifieringen ska ju vara ett
kvitto på att brandskyddet uppfyller kraven i byggreglerna.
Men det fungerar inte eftersom
kraven är otydliga, tvetydiga
och ibland motsägande.

Tar ut svängarna

Lundin menar att risken är
stor att projektörerna av brandskyddet – oftast brandingenjörer i konsultföretag – tar ut
svängarna för mycket.
– Det finns obegränsade möjligheter att introducera egna
lösningar. Byggherrarna vill i
regel ha det billigaste brandskyddet och eftersom det sak-

skyddsåtgärder utan att verifiera hur säkerheten påverkas.
Tänk om sprinklersystemet inte
skulle fungera i en byggnad
med många människor som har
svårt att evakuera på egen hand
och där det är ont om personal,
säger Lundin.

Kompismentalitet

Ser stora brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Johan Lundin efterlyser bättre kontroll om vi ska få ett tryggare samhälle.
nas riktlinjer för hur verifieringen ska gå till kan resultatet
i vissa fall bli väldigt dåligt,
utan att det uppdagas när projektören verifierar sin lösning.
– Jag ser det nuvarande systemet som ett allvarligt hot mot
allmänhetens säkerhet. I många
situationer baseras allmänhetens säkerhet på projektörens
godtycke eller magkänsla.
I sin doktorsavhandling har
Johan Lundin gått igenom 46
dokumentationer av brandskyddet i nya byggnader, huvuddelen offentliga byggnader.

På Skydd 2006 visade Lundin
en bild över en byggnad med
en takkonstruktion, där projektören lagt brandskyddet på
en nivå som ska kunna stå emot
brand i en papperskorg under
det tidiga brandförloppet, cirka tre-fyra minuter. I själva verket borde, enligt Lundin, nivån
ha varit att takkonstruktionen
klarar ett fullständigt brandförlopp.
– Jag har sett exempel på en
vårdanläggning, där projektören satt in sprinkler och sedan
struntat i en hel rad brand-

Kontroll av både den tekniska
lösningen och verifieringen kan
utföras av en så kallad ”fristående sakkunnig enligt PBL”, men
öppnar samtidigt upp för kompismentalitet, hävdar Lundin:
– I vissa fall fungerar det, i
andra inte. Projektörerna är
inte så många, kanske ett 15tal konsultföretag med fler än
fem anställda. De som jobbar i
branschen blir bundis med varandra och eftersom byggherren
själv lämnar förslag på fristående sakkunnig kan denne på
inrådan av brandprojektören
välja någon man är på god fot
med. Dessutom finns det ungefär ett 50-tal så kallade källarkonsulter och frågan är om
dessa klarar sin egenkontroll
ens i mindre projekt.

Huvudet i sanden

Lundin tycker att rena strutsmentaliteten råder.
– Byggnadsnämnderna häng-
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Rakel:

– 2008 går
proppen ur
ÄLVSJÖ. Radiokommunikation
för effektiv ledning – förkortat
Rakel – har fått en trög start.
Men nu tänds hoppet om ett
genombrott.
– Senast 2008 går proppen ur och då måste vi vara
beredda, säger Göran Orup
ordförande i Kommunförbundet Skåne och i referensgruppen för Rakels första etapp.

Lyft av buss. Räddningsverket visade flera gånger per dag detta delmoment i räddningsarbete efter
bussolycka. Publikintresset var stort och verkets personal fick svara på många frågor.
med är vårt projekt avslutat,
säger Yvonne Näsman, lärare i
Sandö.
En annan av de drivande i
Sandö är Näsmans lärarkollega
Rolf Nordh. Han säger:
– Vi har genomfört sju större
tester, där vi jobbat med olika
intressenter, bland annat busstillverkare. Baserat på testerna
har vi utvecklat metoder för
olika situationer. Testerna har
visat att det snabbt går att bli
effektivare. Vid första testerna
tog det 50 minuter att evakuera
22 personer som behövde bårtransport ur en kraschad buss.

Efter ett antal tester i somras
var vi nere i nio minuter.
Troligt är att kunskapsdokumentet som blir klart före
årsskiftet kommer att ligga till
grund för en gemesam (Räddningsverket och Socialstyrelsen) provutbildning senast i
februari.

Fokus på patienten

En sådan utbildning skapar
ökade förutsättningar för räddningstjänstens personal att på
en skadeplats jobba med tekniken och för sjukvården att göra
bästa möjliga för patienterna.

– Kan vi utbilda brandmän,
ambulanssjukvårdare och annan sjukvårdspersonal tillsammans samt öva ihop kommer
det att göra arbetet på skadeplatsen effektivare, säger Yvonne Näsman.
Professor Ulf Björnstig har
liknande tankar:
– Vi kan definitivt korta tiden
rejält för omhändertagande
till en acceptabel nivå. Det blir
fullt fokus på patienten. Det är
han eller hon som ska räddas,
inte bussen.
STIG DAHLÉN

STIG DAHLÉN
FOTNOT: Lundins avhandling
kan laddas ner från www.brand.
lth.se/bibl/1032.pdf
Den är på engelska, men det
finns även en svensk sammanfattning på fyra sidor.

Räddningsverket var en av 275 utställare på Skydd 2006. Mässan
hade under de fyra dagarna totalt 15 070 besök.

Vilken fråga är enligt dig viktigast att
driva inom området skydd mot olyckor?
Sirenen fick svar från ett antal besökare på Skyddsmässan i Älvsjö.
Två av dem finns här nedan, övriga på nästa uppslag.
Jörgen Hallberg
räddningschef
Värnamo

Kenneth Ericson
räddningschef
Öckerö

– Stödet till
den enskilde.
Att utveckla
den enskildes
förståelse och medvetenhet att
förebygga och vara medveten
om kriser – vad man själv kan
göra för att förebygga och när
något hänt.

– Att bredda
arbetsfältet,
jobba med
mindre enheter
och aktivt verka
för att omgivningen verkligen
känner att räddningstjänst är en
del av den kommunala servicen.

– Ett exempel är bostadsbränder. Samhällets krut fokuseras
på offentliga byggnader, industrier och skolor. Det är där som
tillsyn görs, men var dör de allra
flesta i bränder, jo i bostaden.
Ett annat område vi bör satsa
mer på är att förebygga drunkningsolyckor.

Rakel var ett självklart ämne
i konferensblocken på Skydd
2006. Systemet ska byggas ut
över landet fram till 2010. Totalkostnad 2 300 miljoner kronor, pengar som staten lånat
och som användarna på sikt ska
betala. Start senaste årsskiftet i
tre sydsvenska län (Skåne, Blekinge och Kalmar). Hittills har
anslutningen varit snudd på
fiasko. Men strax innan Skydd
2006 sände regeringen (den
avgående) ut nya signaler, som
kan sätta fart på den fortsatta
utbyggnaden.

Tagit till sig kritiken

erhet

er inte alltid med i projektörernas beräkningar och sticker
huvudet i sanden om man inte
begär granskning av fristående
sakkunnig eller skaffar stöd
från kommunens egna brandexperter.
– Boverket har länge också
stuckit huvudet i sanden, men
jag hoppas en pågående översyn av de delar i byggreglerna
som rör brandsäkerheten ska
leda till tydligare riktlinjer och
hårdare krav.
Lundin vill bland annat att Boverket ska formulera kvalitetskrav för verifieringen och tycker
att de som utför verifieringen
borde vara certifierade. Vidare
att verket borde stötta byggnadsnämnderna i sin tillsyn.
– Men Boverket har sagt att
det inte är deras jobb att ge
byggnadsnämnderna riktlinjer. Vem ska då göra det?

Radiokommunikation

– Vi bytte namn från Räddningstjänsten till Riskhanteringsenheten för två år sedan.
Det har sänt rätt signaler ut i
samhället och erfarenheterna
är väldigt goda. Det känns som
att vi är på rätt väg och jag tror
på en fortsatt breddning av våra
arbetsuppgifter.

Krisberedskapsmyndigheten
(KBM) fick regeringens uppdrag att senast 1 april 2007 se
över och föreslå:
• Ett långsiktigt pris för användarna.
• Om en del av det statliga
anslaget till det civila försvaret
kan användas för stöd till investeringar i Rakel-systemet.
I klartext betyder detta att
regeringen tagit till sig av kritiken från kommuner och andra
att det är för dyrt att ansluta sig
till Rakel. Förslaget från KBM,
om den nya regeringen köper
det, kan träda i kraft från 1 januari 2008.
Systemet var i grunden huvudsakligen avsett för ”blåljusmyndigheterna”, men i första
etappen i de tre sydsvenska
länen är det bara polisen som
visat intresse. Enda undantaget inom räddningstjänsten är
Kalmar. Övriga kommuner och
landstingen har sagt nej
Nils Svartz, chef för Rakel-enheten på KBM, säger:
– Regeringens uppdrag till
KBM ger nya och goda förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden. Att uppdraget kom
från den avgående regeringen
tror jag har mindre betydelse.
Jag känner att det finns en samsyn kring Rakel också bland
dem som övertagit makten.

Driftsäkert system

Alla tycks överens om att Rakel,
som bygger på det rikstäckande
Tetra-nätet, är ett robust och
driftsäkert system. Uppkopplingstiden är extremt snabb,

Nils Svartz, KBM, gör ”telefonen
upp” för Rakel-utbyggnaden.
mindre än en halv sekund. Hörbarheten är mycket god.
– En hel del av kritiken mot
kostnaderna har varit av taktisk
karaktär. Om många protesterar
samtidigt tvingas statsmakterna
göra något åt kostnadsbilden
för att få fart på utbyggnaden
och det är precis vad som nyligen skett, säger en person med
mycket god insyn i Rakel-problematiken till Sirenen.
Räddningsverket finns med
i Rakel-utbyggnaden. Senaste
bidraget är att i höst bygga upp
en ”Demo-kommun” på skolan
i Revinge.
– Där kan räddningstjänster
och andra se hur Rakel fungerar och vilka stora möjligheter
systemet skapar, säger Niklas
Andrén på Räddningsverket.

– Tetra är framtiden

Ett fullt utbyggt Rakel kan få
en användarkrets på närmare
50 000. I första skedet räknade
man med runt 30 000 användare. Sedan kretsen utvidgats utanför ”blåljusmyndigheterna”
kan det bli ytterligare 16 000
– 17 000 användare.
Thord Eriksson från försvarsdepartementet sa på konferensen i Älvsjö:
– Dagens radiokommunikation förutsätter mobiltelefoner.
En sak är säker, nämligen att
systemet med mobiler inte kommer att fungera när de som bäst
behövs vid en stor kris i samhället. Tetra är framtiden, det har
flertalet länder i Europa insett.
Marcus Cato, Sveriges Kommuner och Landsting, liknande
Rakel vid en jumbojet som börjat få upp farten på startplattan, men som ännu inte lyft.
– Det kommer Rakel snart att
göra, det går inte att stoppa.
På det kontrade Nils Svartz
från KBM:
– Planet har redan lyft och
kommer att landa i Norrbotten
senast runt 2011 – om det inte
blir någon extratankning efter
vägen. Då kan ankomsten tidigareläggas.
STIG DAHLÉN
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Stort
intresse för
skärsläckaren
ÄLVSJÖ. Från 400 graders
hetta till 70 grader på mindre
än 20 sekunder.
Skärsläckaren var ett av
dragplåstren på mässan
Skydd.
Teknik

– Det har varit mycket folk här
och tittat. Många kommer tillbaka flera gånger, konstaterar
Krister Palmkvist, metodutvecklare i Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund som
visade skärsläckarens funktion
på mässan.
– De kanske vill förvissa sig
om att ögonen inte spelar dem
ett spratt, att det verkligen funkar.
– Skämt åsido så har de flesta
brandmän hört talas om metoden, och då vill man förstås se
hur den fungerar i verkligheten.
– Här får vi också möjlighet
att komma till tals med brandmännen, en del är eller har varit skeptiska till metoden.

Växande intresse

Hittills har Krister Palmkvist
utbildat 4 500 brandmän i metoden att släcka med skärsläckare, de flesta har kommit från
utlandet.
– Men nu har intresset vuxit
även i Sverge. Många är uppenbarligen intresserade av

Utbildare. Krister Palmkvist,
Södra Älvsborg, har utbildat
4500 brandmän i att släcka
med skärsläckare.
säkerhetsaspekten i jobbet
och att få fler alternativ till den
konventionella metoden att
släcka bränder. Skärsläckaren
och IR- kameran ska ses som ett
komplement till de metoder vi
har i dag.

Bestäm en linje

I dag har ett 60-tal räddningstjänster i Sverige skaffat
skärsläckaren.
Palmqvist anser att Räddningsverket borde gå i bräschen när det gäller utbildning
i nya släckmetoden.
– I dag finns inte utbildning
på verkets alla skolor och man
verkar heller inte vara helt eniga om satsningen på skärsläckaren. Jag tycker man måste bestämma sig för en linje, snart
kommer många fler räddningstjänster att haka på. Då vill det
till att ubildning finns.
KATARINA SELLIUS

Informera mera. Claes-Göran Öhman, brandingenjör och restvärdesledare, anser att kommunala räddningstjän
ansvar och informera människor om risker i deras vardag.

Han efterlyser större informationsan

”Det är din bra
ÄLVSJÖ. – Kommunerna borde
ta ett mycket större informationsansvar. Det handlar om
att få den enskilde att förstå
att det är ”din brand”.
Risk

Foto: STIG DAHLÉN

Dragplåster på Skyddsmässan. Skärsläckaren och containerbranden förevisades en gång i timmen.

Vilken fråga är enligt
dig viktigast att driva
inom området skydd
mot olyckor?

Klas–Göran Björkdahl,
räddningschef
Herrljunga,
som visade
sin nya lättare
släckbil med
bland annat
skärsläckare
och IVPA-utrustning:

Det säger Claes–Göran Öhman, brandingenjör vid WSP
Brand- och Riskteknik.
Som restvärdesledare har han
sett en hel del. Det mest slående
vid olyckor är ofta att insikten
om risker saknas. Han kallar
det samhällets dolda risker.
– Det finns hur många som
helst, ofta bottnar de i bristande kunskap. Insikten är nödvändig, om man inte förstår
vad man ska skydda sig emot,
vet man heller inte hur man ska
skydda sig.
– När allt görs rätt ska man
balansera sin skyddsnivå med
– Att få den enskilde människan att förstå innebörden med
nya lagen, att alla har ett ansvar.
Vi måse sträva efter att få verksamheter att följa reglerna , att
exempelvis sköta sitt systematiska brandskyddsarbete.

hjälp av tekniska lösningar, organisation och utbildning.
Men kommunala räddningstjänsten måste bli bättre på att
informera om vilka riskerna är,
och vem som har ansvaret för
att förebygga dem.
– Vi måste hjälpa den enskilde att förstå att det är ”din
risk och ditt ansvar”. Däremot
är din försummelse och ditt
misslyckande räddningstjänstens ansvar. Alldeles för många
organisationer bygger in räddningstjänsten i sin egen brandskyddsorganisation. Det är helt
felaktigt.

Mer pedagogik

– Folk behöver mer utbildning i vad risker är. Inom räddningstjänsten ska vi inte bara
ägna oss åt tillsyn och tala om
vad som är dåligt, utan vara
mer pedagogiska. Vi ska tala
Peo ”Posa” Andersson,
brandman i
Kungälv som
var på mässan
för att handla
värmekameror och nya
larmställ.

om hur det ska vara – och varför.
Han nämner ett exempel på
en typisk dold risk i vardagen.
– Varje helg övernattar hundratals barn och unga i skolor
och idrottshallar i samband
med innebandycupen eller
handbollscupen. Normalt är
detta tomma lokaler nattetid,
det är också vad räddningstjänsten tror.
– Men vems ansvar är det att
meddela räddningstjänsten att
skolan tillfälligt förvandlats till
hotell? Föräldrarnas, ledarnas
eller arrangörernas? Det troliga
är att ingen tänker på detta.

Saknar organisation

Hans erfarenhet är att brandskyddet ofta stannar vid tekniska lösningar.
– Man glömmer bort att man
också ska ha en organisation
– Att se till att utvecklingen går
framåt när det gäller säkerhet
och utrusting för rökdykarna
som andningsskydd radiokommunikation och annat. Det händer dagligen att utrustningen
krånglar, det är viktigt att man
kan lita på att det ska fungera.
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Stockholms säkerhetsarbete

Se helheten och spara pengar
ÄLVSJÖ. Helhetssyn.
Det är ledordet i Stockholms
säkerhetsarbete.
Säkerhetsarbete

Som säkerhetssamordnare i
Stockholm måste brandingenjör Ulrik Odén ha ett av landets
krångligaste jobb – att få kommunens förvaltningar att dra åt
samma håll.
Hans jobb är att samordna
skyddet av Stockholms 4 000
anläggningar och 47 000 anställda.
– Det har tagit två år men nu
har vi börjat få en fot över tröskeln, exempelvis får alla kommunala chefer utbildning i systematiskt brandskyddsarbete,
säger Ulrik Odén med titeln
säkerhetsskyddschef vid räddningstjänsten i Stockholm.
I Stockholm kostar olyckorna

Foto: KATARINA SELLIUS

nsten måste bli bättre på att ta sitt

nsvar

and”
när olyckan är framme, och då
krävs även utbildning.
– Ett mindre hotell med automatlarm kopplat till räddningstjänsten nattetid. Men
vet räddningstjänsten att de
”driver” hotell om nätterna, att
de ska sköta utrymningen av
hotellgästerna eftersom hotellet är obemannat?
I dagarna har han avslutat
sin anställning på WSP för att
gå tillbaka till räddningstjänsten och Södertörns brandförsvarsförbund där han tidigare
arbetat.
– Min uppgift blir främst att
ta fram ett verktyg som ska använda för att öka medvetenheten hos den enskilde. Vi ska bli
duktigare på att informera, för
det är en uppgift som vi inom
räddningstjänst måste ta på
större allvar, avslutar han.
KATARINA SELLIUS
Helena Dahllund, Räddningsgymnasiet i
Sandö, som
hjälpte Räddningsverket
att förevisa
framskjuten
enhet:
– Flytta
fokus från att

fyra miljarder
kronor varje
år. – Vill man
påverka ett
skeende måste man påverka helheten,
det är ingen
idé att nagga
Ulrik Odén
i ett hörn.
Med helhetsperspektiv kan vi
spara pengar, anser Odén, och
tar förskolan som exempel.
– När en förskola brinner ner
hos oss försvinner 20 miljoner i
ett svep, räknar vi in kostnaderna för att föräldrar måste vara
hemma från sina jobb, hamnar
vi på 30-35 miljoner.
Då förstår man att här finns
pengar att spara. Efter bränderna på förskolorna i Skövde,
är larmfrågan vid Stockholms
380 förskolor särskilt aktuell.
– I dag har bara en handfull av

förskolorna ett bra brandlarm,
vi har jobbat mycket hårt med
att ta fram byggstandarder för
en säker och trygg förskola. Ett
arbete som snart är i hamn.
Alldeles nyligen brann en
förskola ner i Kista, två minuter
från räddningstjänsten.
– Hade vi haft ett bra larm,
hade det inte skett.

trem värme, 300 grader i fyra
timmar, 900 grader i 8 – 10 sekunder.
– Nästa steg blir att utveckla
slingan också för vattendykning, säger Lars Kormos.
Ljusslingan har nyligen blivit
nominerad till Sveriges bästa
innovation och vinnaren utses

genom Stiftelsen SKAPA:s utvecklingsstipendium 2006 vid
invigningen av Tekniska mäs�san i Stockholm i oktober.
Produkten har även uppmärksammats internationellt.
– Jag har fått ett uppdrag från
räddningstjänsten i Ungern att
utveckla en ljusslinga med hål-

NCO en guldgruva

Man har också arbetat med
nya tekniska lösningar för att
förebygga vattenskador.
– Vi hade 27 utryckningar på
vattenskador under ett år, genom att installera magnetventiler på vattenledningarna på
vissa förskolor försvann problemet nästan helt.
Viktigt för helheten är också
en samlad rapportering av skador och incidenter, något som
ska komma igång fullt ut under

2007.
– Räddningsverket har en
guldgruva i NCO, deras arbete
är oerhört intressant. Den fakta
vi kan få genom uppföljning av
kostnads–nytta-beräkningar
och statistik är ett nödvändigt
beslutsunderlag i säkerhetsarbetet.
Målet är att Stockholms stad
ska bli en trygg och säker stad.
Däremot är han skeptisk till
konceptet ”Säker och trygg
kommun”, eftersom han anser
att det brister i uppföljning och
helhetsperspektiv.
– Det finns kommuner i landet som är säkra och trygga,
men där räddningschefen inte
ens vet om att kommunen är
certifierad.
– Då har man missat helhetsperspektivet.
KATARINA SELLIUS

Uppfinningen som ska öka
säkerheten för rökdykare
ÄLVSJÖ. Med den turkosa
ljusslingan på ryggen ser rökdykarna varandra i kompakt
mörker. Uppfinnaren Lars Kormos visade sin nya produkt på
mässan.
Produktutveckling

– Det här ger en helt ny dimension till säkerhet och trygghet i
rökdykningen. I svarta rökgaser syns det turkosa ljuset på
fem meters avstånd. Normalt
ser man knappt handen framför sig, säger Lars Kormos från
företaget Texcon.
Ljusslingan har bland annat
testats vid räddningstjänsten
i Gislaved och i Attunda med
gott resultat.
– Den här produkten ska ses
som ett komplement till de
säkerhetslarm som används
av rökdykaren vid en incident.
Skulle en rökdykare falla och
bli liggande, underlättar ljusslingan en lokalisering, säger
brandinspektör Ole Madsen,
Attunda.

lare för den lufttubsstandard
som finns där.
Produkten är helt ny, de första 500 ljusslingorna blev klara
lagom till mässan.
50 kronor per såld slinga går
oavkortat till Brandmännens
skadefond.

Även för vattendykning

Ljusslingan bygger på en teknik med fluorescerande ljus
som drivs med vanliga ficklampsbatterier, den sitter på
en hållare som kläms fast på
luftflaskorna. Slingan tål exvänta på att räddningstjänsten
ska komma och fixa allt, till att
få folk att känna att de har ansvar för sin säkerhet. Samverkan
mellan kommun och landsting.
Brandmän får inte sätta nackkrage vid trafikolyckor för att
det är en sjukvårdsuppgift, men
vi strävar väl efter att hjälpa
patienten?

Foto: KATARINA SELLIUS

Lysande uppfinning. Lars Kormos premiärvisade sin produkt SynaS på mässan. En ljusslinga som kan
fästas på ryggen och som gör att att en rökdykare syns på flera meters håll under rökdykning. Det som
lyser är en ljustråd som drivs med två vanliga batterier på 1,5 volt, och som tål extrem värme.
Mats Söderström, säkerhetstekniker
och deltidsbrandman
Kungsbacka,
på mässan
för att knyta
kontakter och
hitta goda
exempel:

– Att bredda säkerhetsarbetet
och tänkandet i vår kommun.
Att exempelvis få in utrymningslarm i alla fastigheter i kommunen, utveckla tekniska lösningar
och bygga in standarder på alla
dagis.
– Förskolor brinner över hela
landet, och vi lär också få vår
beskärda del. Det viktigaste och

svåraste är att få all personal
att förstå varför vi ska införa ett
systematiskt säkerhetsarbete
– och få dem med på tåget.

12

nyheter

Så mycket kostar din

De tio billigaste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skurup
Stenungsund
Salem
Botkyrka
Stockholm
Lomma
Bjuv
Västerås
Staffanstorp
Åstorp

324 kr
354
363
366
368
373
373
373
376
385

De tio dyraste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Åsele
Arjeplog
Sorsele
Jokkmokk
Dorotea
Åre
Härjedalen
Ragunda
Älvdalen
Malung

1 813 kr
1 471
1 425
1 379
1 286
1 269
1 234
1 216
1 182
1 172

Största ökning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Åsele
Sotenäs
Hammarö
Ljungby
Dorotea
Åmål
Arjeplog
Mellerud
Norsjö
Älmhult
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403 kr
315
220
182
162
136
126
121
119
118

Räddningstjänsten kostar
olika i landet.
Det Åseleborna årligen
betalar för sin räddningstjänst
räcker för att klara budgeten i
drygt fem år i Skurup.
Sirenen redovisar siffrorna
för landets 290 kommuner.

norra Sverige bland de dyra.
Men dessa siffror säger givetvis inget om vem som är bäst.
– Det är bara en ekonomisk
uppföljning utan koppling till
verksamheten. Siffrorna tar inte
hänsyn till lokala ambitionsnivåer och riskbilder eller till befolkningsförändringar, säger
Marcus Cato på SKL, Sveriges
kommuner och landsting.
Sirenen har även jämfört
siffrorna med 2004 och var förändringarna varit störst.
I Arboga har kostnaderna
för räddningstjänsten minskat
mest, 372 kronor billigare. Det
beror i huvudsak på att heltidsstyrka under kvällar och helger
lagts ner, fler än tio heltidstjänster försvann.
Bergslagens räddningstjänst
har fyra av sex medlemskommuner med bland de som
minskat kostnaderna mest:
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad och Karlskoga.
Kraftiga nedskärningar?
– När förbundet bildades
1997 hade vi 270 anställda, nu
är vi 190. Det spelar förstås in.
Men det har också gjorts samordningsvinster som kan ha
påverkat, säger räddningschef
Peter Backman.
I Sotenäs blev räddningstjänsten 315 kronor dyrare.

Det är Statistiska centralbyrån
(SCB) som levererar statistiken. Siffrorna redovisar vad
räddningstjänsten kostade per
kommuninvånare under 2005.
Snittet för landet är 580 kronor per invånare. Billigast är
Skurup med 324, dyrast Åsele
med 1 813 kronor.
Kommunal service är oftast
billigare i tätbefolkade områden. Det visar även denna statistik. Skåne dominerar bland
de billiga räddningstjänsterna,

Största minskning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arboga
Älvkarleby
Heby
Kristinehamn
Degerfors
Filipstad
Karlskoga
Oskarshamn
Upplands-Bro
Kungsör

-372 kr
-266
-226
-201
-167
-160
-159
-116
-109
-100

De kommuner som ökat respektive minskat kostnaden för räddningstjänst mest 2005 jämfört med 2004.

En ny brandstation i Kungshamn är huvudskälet. Lokalkostnaderna har ökat med 1,6
miljoner kronor. Det slår när
budgeten totalt ligger på elva
miljoner.
– Samtidigt vet jag av erfarenhet att det är svårt att jämföra
siffror mellan kommuner, man
redovisar så olika, säger Lotta
Aspång, kommunekonom i Sotenäs.
Men om man befinner sig i
ytterkant kan det finnas skäl
att kika närmare på vad det
beror på?
– Det brukar vara så man förhåller sig till SCB:s siffror.
Skurup, som har billigaste
räddningstjänsten ingår i
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Ystad är huvudort i förbundet, där kostar
räddningstjänsten 660 kr per
invånare, mer än dubbelt så
mycket.
Hur kommer det sig?
– När Skurup gick med i förbundet hade kommunen sanerat ekonomin och hade en enda
brandstation. Vad kommunen
betalade för räddningstjänsten
då ligger till grund för vad de
betalar nu, säger räddningschef Bengt-Arne Nebrelius.
PER LARSSON

Kommun för kommun – så dyrt eller bil
Siffrorna i tabellen anger kostnaden i kronor per invånare under 2005 för den kommunala räddningstjänsten.

Stockholm
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Södermanland
366
568
787
572
552
479
552
397
864
424
646
363
814
462
405
368
404
473
553
570
667
692
555
567
676
557

Uppsala
Enköping
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar

602
681
636
901
576
612
742

Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

410
786
478
665
582
487
655
401
493

Östergötland
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

794
823
945
423
748
619
501
497
677
521
880
482
896

Jönköping
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås

655
749
828
899
465
489
417
714
739
611

Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

654
713
841

Kronoberg
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

614
859
1 002
835
783
1 066
542
695

Kalmar
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

760
870
1 000
932
535
736
749
791
797
773
756
869

Gotland
Gotland

1 034

Blekinge
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

661
551
458
786
533

Skåne
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

373
557
540
570
767
650
544
623
614
531
488
482
482
678
373
420
413
718
515
579
562
324
376
674
522
533
580
444
660
385
573
687
466

Halland
Falkenberg

561

Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

531
822
522
710
654

Västra Götaland
Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karlsborg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Skövde

543
731
905
699
564
756
691
632
957
636
957
582
502
857
494
547
633
782
515
530
648
753
685
656
759
864
522
639
422
646
466

Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö

1 126
354
1 050
676
732
420
567
634
666
460
472
501
609
447
679
551
605
732

Värmland
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

759
668
701
564
521
711
478
544
520
686
803
798
611
770
968
763

nyheter 13

Sirenen Nr 6 oktober 2006

räddningstjänst

Tre aktuella för chefsjobbet
i Storgöteborg
Tre personer är i dagsläget aktuella för tjänsten som förbundsdirektör i räddningstjänsten Storgöteborg. En av dem är Nils
Andréasson, i dag tillförordnad på posten.
Övriga två har också räddningstjänstbakgrund och har handplockats som kandidater.
– I mitten av oktober ska vi lägga fram ett förslag till räddningsdirektionens presidie, säger Rita Annell på Inter Pares Chefsrekrytering.
Huruvida man då presenterar en eller flera kandidater törs Rita
Annell inte svara på i dagsläget.
Storgöteborg är landets största räddningstjänst med omkring
1 000 anställda. I rekryteringsannonsen står att den blivande
direktören bör ha mycket goda kunskaper om svensk räddningstjänst, erfarenhet av att leda en stor organisation och goda
kunskaper om samverkan i politiskt styrd verksamhet.
Det begränsar urvalet.
Men samtidigt utesluts inte andra lösningar. Hur starkt är
kravet på räddningstjänstbakgrund?
– Det är ett önskemål, men ledarskapet är avgörande.

Risk- och säkerhetsutbildning:
hela kursutbudet på webben

Foto: GUNNO IVANSSON

Kostnaden för räddningstjänsten är mycket skiftande runt om i landet. Statistiken säger dock inget om
vem som får mest för pengarna. Riskerna skiljer, likaså ambitionsnivåer och arealer. Bilden är tagen på
Gotland där räddningstjänsten kostade 1 034 kronor per invånare.

lligt är det
Örebro
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

403
722
646
915
693
689
1 002
508
737
802
519
456

Västmanland
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Heby
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås

519
941
475
390
531
710
570
833
742
678
373

Dalarna
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung
Mora

976
678
644
767
672
512
957
1 172
547

Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

638
967
666
736
924
1 182

Gävleborg
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn

710
462
545
661
737
668
497
763
582
761

Västernorrland
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge
Örnsköldsvik

730
993
996
613
821
1 012
677

Jämtland
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

974
1 094
1 234
973
1 216
1 026
1 269
456

887
1 286
810
890
668
939
825
544
1 425
1 122
410
911
847
431
1 813

Golf och orientering
på Rosersbergs schema

Norrbotten
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

1 471
859
722
1 011
602
1 379
653
1 157
577
911
695
788
930
817

Hela landet

580

Green Flame premierar
miljöanpassat brandskydd
Green Flame är en ny internationell utmärkelse som premierar
produkter som kan uppvisa höga brandskyddsegenskaper samtidigt som de lever upp till höga krav när det gäller miljö- och
hälsopåverkan.
Första produkten som klarade Green Flames utvärdering blev
lastpallar av aluminium från Alex Pallet i USA. Företag kan nu
marknadsföra att man har ett miljöanpassat brandskydd.
– Det finns flera produkter som kan klara hårdare krav än de
som normalt ställs. Vi hoppas att fler företag, gärna svenska,
använder Green Flame för att bedöma produktens egenskaper
och dra nytta av de fördelar systemet ger, säger Björn Albinson,
Räddningsverket.
Green Flame har utvecklats av Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Räddningsverket samt från USA National Association of State Fire Marshals (NASFM) och Environment Protection
Agency. SP i Borås sköter Green Flames sekretariat och hanterar
ansökningar.

Västerbotten
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

Räddningsverkets utbildningar erbjuds och presenteras på nya
utbildnings-webben.
Ingen katalog med posten i höst alltså?
– Nej, det stämmer. Framför allt vill vi vara ännu mer aktuella
och flexibla. En tryckt katalog blir alltid en aning stelbent, det
blir krångligt när datum eller andra uppgifter ändras, säger Jonas
Lindblad, Räddningsverket.
– Räddningsverket erbjuder utbildningar till en bred kundkategori med helt olika utbildningsbehov, som räddningstjänst,
företag, kommuner och landsting. Vi vill på ett enkelt och tydligt
sätt kunna erbjuda rätt utbildningar till rätt målgrupp.
www.raddningsverket.se/utbildning

Nästa år spelas Scandinavian Masters i golf på Arlanda stads
golfbana. 2008 är Sigtuna Orienteringsklubb aktuell för att arrangera Tiomila.
Vad tävlingarna har gemensamt? De har bett om stöd från
Räddningsverket Rosersberg.
– Vi har lovat ställa upp i något avseende, säger skolchef Kennie
Thörn.
Det kan handla om att hjälpa till med vattenslangar, uppställningsplatser för husvagnar, med mera.
Källa: Siffrorna
är tagna ur Statistiska centralbyråns, SCB:s,
årliga sammanställning.
Den bygger på
kommunernas
egna uppgifter.

Ny 90 sekunder ute
Räddningsverket har på senare tid fått många frågor om kaminer. För att reda ut begreppen har Räddningsverket genomfört
tester. De redovisas i den senaste utgåvan (nr 3/06) av videoserien 90 Sekunder.
90 sekunder följde också kampen mot skogsbranden i Bodträskfors, den största som drabbat Sverige i modern tid.
Videon kan beställas på VHS eller DVD direkt från: 90 Sekunder
Räddningsverket 651 80 Karlstad, eller via e-post: rib@srv.se
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800 personliga besök ska
göra Östermalm säkrare
STOCKHOLM. Tom Setterwall,
distriktschef Östermalm vid
räddningstjänsten i Stockholm fick förra hösten en idé:
– Vi åker ut till alla företag
och andra objektsägare och
informerar om lagen om
skydd mot olyckor utan att ta
ett öre betalt.
Sagt och gjort. Första halvåret i år gjorde tio brandinspektörer och brandmästare
drygt 800 besök.
Systematiskt
brandskyddsarbete

Setterwall och brandinspektören Tomas Blomqvist tog sats
i lagen om skydd mot olyckor
och objektsägarens skyldighet
att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt lämna
in brandskyddsredogörelser.
– Lagen kom pang på 2004.
Varken vi eller andra räddningstjänster var inledningsvis
beredda. Men efter hand gick
det upp för oss att den enskildes ansvar är mycket tydligare i
nya lagen, säger Tom Setterwall
och utvecklar resonemanget
med en resa till storstadskonferensen i Göteborg i oktober
2005:
– Vi hade med oss en tillsynsplan som vi skulle redovisa och
när vi klev av tåget var vi rätt
stolta över den. Men med alla
nya impulser vi fick på konferensen ramlade den ena polletten efter den andra ner. Redan
på tågresan hem satt vi och
skissade på en ny tillsynsplan.
Denna finns nu dokumenterad och inleds med orden:
”Alla som bor, verkar och vistas inom distrikt Östermalm
ska känna sig säkra ur brandsäkerhetssynpunkt. För att nå
denna effekt är det viktigt att
starta ett systematiskt brandskyddsarbete hos verksamheterna i distriktet.”

Tio procent var acceptabla

Tillsynsbesöken under 2005
visade att endast tio procent av
objektsägarna hade ett acceptabelt SBA.
– Vi insåg att ska vi nå fram till
näringsidkarna måste vi träffa
företagens högsta chefer och få
dem att förstå att det är de som
har ansvaret för brandskyddet.
Och för att få full respons borde våra besök vara gratis, säger
Tom Setterwall.
– I 98 procent av besöken har
vi mottagits väldigt positivt.
Och vi har träffat endera chefen
eller utsedd brandskyddsansvarig på företaget. Ibland båda.
Tidigare besök i samband
med tillsyn har varit avgiftsbelagda, så när Tom Setterwall
fick igenom sitt förslag hos
räddningstjänstens
högsta

Foto: STIG DAHLÉN

Nöjda efter en hektisk vår. Brandinspektör Tomas Blomqvist (till vänster) och Tom Setterwall har lett arbetet med 800 informationsbesök.
ledning var det ett lika överraskande som glatt besked.
Brandinspektör Tomas Blomqvist blev loket i det tåg som
sattes i rullning. Det handlade
både om att få med sig egen
personal och objektsägarna.
De brandmästare som deltog är
anställda i kombinationstjänster, en månad utryckning, nästa
månad informationsbesök.
– Förr gjorde vi brandsyn.
Dagen vi kom på besök var det
mesta bra, men det viktiga är
att brandskyddet är bra också
de andra 364 dagarna på året.
Besöken hos näringsidkarna
är korta och intensiva, drygt en
halvtimma.
– Vi informerar om lagen om
skydd mot olyckor, kravet på
den enskilde, med mera och
lämnar över tre A4-sidor med
information om systematiskt
brandskyddsarbete och brandskyddsredogörelser. Resten av
tiden samtalar vi med objektsägarna om deras ansvar och
försöker få dem att inse att de
jobbar med brandskyddet i första hand för sig själva och sina
gäster, inte för myndigheterna,
säger Tomas Blomqvist.

– Bra att någon jagar på oss

Fredrik Stigell är teknik- och säkerhetsansvarig på hotell Birger
Jarl och nyförvärvade hotel Tegnerlunden. Han fick besök av
Tomas Blomqvist tidigt i våras.

– Vi tror på sikt på ökade
intäkter från utbildning i systematiskt brandskyddsarbete
som en följd av våra informationsbesök. Dessutom fortsätter vi att göra tillsynsbesök och
de tar vi betalt för, säger Tom
Setterwall.

Vid ett vägval

Personlig kontakt ger mer. Det tycker Fredrik Stigell på hotell Birger
Jarl. Han har uppskattat informationsbesöken från räddningstjänsten.
– Hotellchefen Inga-Karin
Wallin och jag deltog. Vi träffades i cirka en timma och snackade igenom den nya lagen och
ägarens ansvar. Det var ett jättebra möte och trots att jag visste en hel del om brandskydd
sedan tidigare fick jag höra
många saker som jag inte hade
koll på, säger Stigell.
– Det känns bra att någon jagar på oss om brandskyddet.
Det räcker inte bara att skicka
ut byråkratiska papper. Personlig kontakt ger mer.
– Man får sig en tankeställare
om sådant som skulle kunna
hända och vårt eget ansvar. Nu
går vi igenom hotellet en gång i
månaden efter en checklista.
2007 följer räddningstjäns-

ten upp informationsbesöken
med tillsynsbesök.
– I fjol hade bara 10 procent
ett tillfredsställande systematiskt brandskyddsarbete. Centralt fastlagda mål är att minst
20 procent ska ha det 2006 och
40 procent under 2007, säger
Tom Setterwall.

Utbildning ger intäkter

Tillsynen sker i olika former,
eftertillsyner, tematillsyner (publika lokaler), händelsebaserad
tillsyn, tillsyn enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor samt tillsyn av farlig verksamhet.
Hur klarar ni ekonomin när
ni åker ut till drygt 800 objektsägare utan att ta betalt?

Setterwall tror dock inte att
tillsynerna och utbildningen
ska ge lika mycket intäkter som
de tidigare brandsynerna.
– Är det intäkter eller ett säkrare samhälle som ska styra vår
verksamhet? Det känns som om
vi står vid ett vägval. Målet är ett
säkert och tryggt Östermalm och
dit kan vi bara nå om enskilda
och nyttjanderättsinnehavare
tar sitt ansvar. Men de behöver
hjälp av oss att inse detta och det
måste vi bjuda på. Vinsten för
samhället fås på köpet.
Räddningstjänsten i Stockholm är indelad i nio distrikt
och flera av dessa har intresserat sig för Östermalms sätt att
jobba.
– Kollegor hör av sig och jag
berättar gärna. Jag är övertygad
om att detta är den enda framkomliga vägen och jag känner
mig smått nyfrälst i det brandförebyggande arbetet, säger
Tom Setterwall.
STIG DAHLÉN
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Foto: PER WESTERGÅRD

Två eller tre platser för utbildning. Det är vad som diskuteras när Räddningsverket utreder skolornas framtid. I december kommer ett mer definitivt besked om framtiden.

Utredningsförslag

En eller två skolor
läggs ner
Minst en skola försvinner.
Räddningsverkets egen utredning
handlar om utbildning på två eller tre
skolor i framtiden.
– Fyra platser för utbildning fanns
inte som alternativ i vårt uppdrag,
säger Stefan Lundqvist, chef för CRS.
I våras lämnade Räddningsverket en utredning till regeringen där de två tunga
förslagen var att satsa och behålla alla
fyra skolorna eller att lägga ner två.
Nu har verket, på uppdrag från generaldirektör Göran Gunnarsson, gått
vidare med att utreda framtiden för utbildningen inom CRS (Centrum för riskoch säkerhetsutbildning).
3 oktober läggs ett första förslag på
generaldirektörens skrivbord.
Det handlar om förutsättningarna för
att bedriva utbildning på två respektive
tre skolor i framtiden.
– Vi kommer att lämna två förslag
med fördelar och nackdelar, säger Lundqvist.
Han fortsätter:
– I det här skedet ska vi inte förorda

något utan presentera realistiska alternativ. Generaldirektören avgör hur vi
ska gå vidare.
Nästa stoppdatum är 1 december. Då
ska utredningsgruppen föreslå var utbildningen ska bedrivas i framtiden.
Ekonomi, flexibilitet och geografisk
närhet är några av de faktorer som kommer att användas för att jämföra vad
man kallar principiella strukturer.
Men om förslaget i december blir avgörande, det vet man ännu inte.
– Det beror på vem som tar beslutet.
Om Räddningsverket får göra det självt,
eller om vår utredning blir ett underlag
i Mats Sjöstrands utredning om sammanslagning av Räddningsverket och
Krisberedskapsmyndigheten.

Minskade behov

Huvudskälet till att nedskärningar
utreds är att kommunerna i enkäter
förvarnat om minskat behov av utbildningar.
Det arbete som nu sker följer den utredning som lämnades i våras.
Det innebär att:

n antalet platser på tvååriga utbildningen i skydd mot olyckor minskas
från 320 till 240, eller med 25 procent.
n till utbildningen Räddningsinsats
(deltidsbrandmän) minskas intagningarna med 15 procent.
n grundutbildning och vidareutbildning minskas totalt med 20 procent.
n antalet utbildningsdagar totalt på
skolorna minskas med från 184 700 till
154 800.
Minskar volymen så ska istället mer
pengar satsas på utveckling. Det föreslås
att 70 miljoner kronor frigörs varje år
för utveckling.
Det motsvarar i stort driften av en
skola. Och det ska jämföras med att Stefan Lundqvist i år har 3 miljoner kronor
att satsa på gemensam utveckling inom
CRS.
– Det finns ett utvecklingsbehov. Satsningar behövs för att möta framtiden.
Stefan Lundqvist tänker på materiella
resurser, kompetensutveckling för personal, men också satsningar direkt mot
kunden.
– Räddningstjänsten i Stockholm sat-

sar exempelvis 15 miljoner på tre år för
att höja kompetensen på sina brandmän. Det är klart att det vore en styrka
om Räddningsverket kunde anslagsfinansiera fortbildning som ger heltidsoch deltidsbrandmän med gammal
utbildning en kompetenshöjning motsvarande dagens grundutbildningar.

I ny myndighet?

Den stora satsningen på utvecklingen
bygger på att Räddningsverket får behålla sitt anslag. Likaväl som anslaget
blev oförändrat när utbildningen drastiskt ökade räknar verket med det samma när det går åt andra hållet.
Samtidigt som utbildningen är under
översyn utreds också en sammanslagning av Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten. Tar CRS plats i den
nya myndigheten, om den blir av?
– Det anser jag att vi ska. Den nya myndigheten kommer att vara betjänt av att
ha en utbildningsorganisation som kan
föra ut myndighetens budskap direkt
till kunderna.
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—Vi måste våga avbryta
om vi inte längre gör nytta
Transportstyrkans insats i
Libanon blev betydligt kortare
än planerat. I tre månader
skulle den arbetat, men redan
efter en dryg månad var huvuddelen av styrkan hemma.
– Det fanns ett överskott
av lastbilar och efter någon
veckas vapenvila fanns det
inte heller något behov av
konvojledare, säger styrkeledaren Lars Olvén.
Internationella insatser

Styrkan på 23 man var på plats i
Syrien i månadsskiftet juli – augusti. Uppgiften var att på uppdrag av FNs matprogram WFP
köra konvojer med förnödenheter åt nödställda i Libanon.
Sedan de efter en hel del problem tagit sig över gränsen till
Libanon började de köra bland
annat mjöl och matolja från
den norra gränsen ner till Beirut. Några av de nio lastbilarna
körde även mellan flygplatsen
och en mellanlagringsplats i
hamnen till mottagningscentraler inne i Beirut.
– Målet var södra Libanon där
behoven var störst men dit fick
FN-personal enbart åka i bepansrade fordon.

Utbildade lokala förare

Det kördes dock konvojer till
Tyr i södra Libanon men med
lokala förare av lastbilarna.
WFPs konvojledare färdades i
bepansrade LandCruiser. För
att kunna göra någon nytta
utsågs de svenska förarna till
konvojledare och utbildade
samtidigt lokala förare.
– I tre veckor körde vi intensivt i södra Libanon, men två
veckor efter eldupphöret avbröt WFP konvojerna.
I Libanon finns det gott om
lastbilar och när konvojkörningarna avbröts fanns inte
behov av varken lastbilar eller konvojledare. Den svenska
styrkan blev i princip sysslolös
och Lars Olvén agerade för att
avbryta insatsen.
– När våra lastbilar stått stilla
i en vecka sammakallade jag
ett möte med FN-organisationerna på plats för att avveckla
insatsen.

FN-ansvariga tveksamma

FN-ansvariga var tveksamma
och ville behålla styrkan som
en resurs. Lars Olvén ansåg att
det var slöseri och stod på sig.
– Lastbilar kan vara bra att ha
men de kostar pengar som kan
användas till något annat. Fyller vi ingen funktion ska vi åka
hem eller någon annanstans.
Resultatet blev en kompromiss. Huvuddelen av styrkan

Foto: MAGNUS LARSSON

I början av konflikten var de förnödenheter som Räddningsverkets styrka körde eftertraktade. Mjölet togs tacksamt emot av Beiruts invånare och lastades på allt som kunde bära. När bombningarna upphörde ville invånarna hellre ha elektricitet och återuppbyggda vägar.
svaret där han tjänstgjort i 20
år. Han gick Räddningsverkets
insatsledarutbildning i maj och
redan två månader senare fick
han göra sin första insats. Han
har synpunkter på FN organisationens planeringsförmåga
och anser att Räddningsverket
ska agera mer självständigt.
– Det är helt rätt att vi snabbt
ska vara på plats och det var vi.
De första tre veckorna gjorde vi
ett fantastiskt jobb. Samtidigt
måste vi våga ta beslut att nu
gör vi ingen nytta, nu drar vi
ner.

Åtta dagars uppsägning
Lars Olvén, 48, gjorde under kriget i Libanon sin första insats för
Räddningsverket och tycker att myndigheten kan agera självständigare i förhållande till uppdragsgivarna. – Det är helt rätt att vi
snabbt ska vara på plats och det var vi. Samtidigt måste vi våga ta
beslut att nu gör vi ingen nytta, nu drar vi ner.
åkte hem i början av september
medan fyra lastbilar med förare och verkstaden blev kvar. I
slutet av september beslöts om
minibemanning vilket innebär
att bara två man blir kvar oktober ut.
Lars Olvén hade ställt upp på
resonemanget om det gällt ett

afrikanskt land, men inte i Libanon.
– Libanon är ett krigsvant
land. När bombningarna upphörde hämtade sig samhället
snabbt. De ville inte ha mjöl
och olja utan elektricitet och
vägar.
Lars Olvén kommer från för-

Det kräver att organisationen
är anpassad för sådana beslut.
Insatsledare med kontrakt på
tre månader eller längre har
ersättning en månad om uppdraget avbryts medan övriga
har det sämre.
– De med kortare kontrakt
får bara åtta dagar. Har man då
ordnat med vikarier på sitt ordinarie jobb är det inte bara att
hoppa in. Det bör ses över.
Om Räddningsverket har han
bara gott att säga.
– Det har fungerat jättebra.
Korta ordervägar och det har

alltid funnits någon som tagit
tag i problemen. Teamet var
fantastiskt. Trots kaoset i början var det inget gnäll utan alla
accepterade snabba kast.
Strax efter hemkomsten fick
han erbjudande om ett nytt
uppdrag men tackade nej.
– Jag vill inte bli en som åker
från mission till mission. Inom
försvaret fanns en regel om att
efter utlandsuppdrag ska man
stanna hemma ett år innan
nästa uppdrag.
GUNNO IVANSSON

Fler minröjare
till Libanon

I mitten av augusti skickade
Räddningsverket på FNs uppdrag fyra minröjare till Libanon.
I början av september beslöt
regeringen att utöka insatsen
med sju man. Insatsen ska pågå
i ett år och finansieras av Sida.
Den svenska personalen ska
leda sex team vars uppgift är
att upptäcka och oskadliggöra
oexploderad ammunition och
minor.
I styrkorna ingår ett 60-tal
lokalanställda.
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EU-övning EUDANEX 2006

När terrorn slår till
Revinge. En våldsam storm
har drabbat södra Sverige och
Danmark. Extremister passar
i kaoset på att genomföra
terrorattacker mot strategiska
mål. Sverige och Danmark
begär hjälp av EUs gemenskapsmekanism.
Det är bakgrunden till övningen EUdanex 2006 som utspelades i både Danmark och Sverige
18 – 22 september.
För genomförandet stod
danska Beredskabsstyrelsen i
samarbete med EU-kommissionen. Deltagarna kom från
Estland, Litauen, Tyskland, Slovenien och Ungern. De flesta
kom från respektive lands
räddningstjänst eller civilförsvar. Utöver deltagare, observatörer fanns även experter med
i spelet. Sammanlagt var runt
200 personer involverade i övningen.
– Det viktigaste med den här
typen av övningar är samarbetet och koordinationen mellan
de olika länderna, säger Sofia
Albrechtsson, Räddningsverket.
Ale Cedilnik är utbildningschef på den slovenska räddningsskolan utanför Ljubljana.
Han säger:
– Behållningen är att få träffa
och arbeta tillsammans med
människor från andra länder.
Vi hade lite tekniska problem
med kompabiliteten med våra
respektive utrustningar. Men
det löste sig alltid till slut.
Övningarna startade i utkanten av Köpenhamn för att senare förflyttas till området kring
Räddningsverket i Revinge.
För att övningarna skulle ske i
så naturlig miljö som möjligt
samarbetade Räddningsverket
Revinge med grannarna på
Södra skånska regementet P7
så långt det gick. Ett samarbete
som växer sig starkare för varje
dag som går.

Foto. PETER LUNDGREN

I mitten av september hölls en storövning, EUdanex 2006, i Danmark och Sverige, bland annat Räddningsverket Revinge. Övningen
genomfördes av danska Beredskabsstyrelsen i samarbete med EU-kommissionen. Deltagarna kom från Estland, Litauen, Tyskland, Slovenien
och Ungern.

Räddningsverket överklagar miljödomar
Räddningsverket har har för
första gången överklagat ett
antal miljöbalksärenden till
Miljööverdomstolen. Det är
fem tillståndsärenden som
gäller företagen Kemira Kemi
AB, Yara AB och Perstorp Oxo
AB.
Miljöbalken

– Vi måste till en högre instans
för att få veta hur man ska
pröva Seveso – verksamhet och

vilket beslutsunderlag som
ska finnas, säger Birgitta Widén, verksamhetsansvarig för
miljöbalksärenden på Räddningsverket.

Motverka styckning

Anledningen är att Räddningsverket vill motverka en
tendens hos företagen att
stycka sin verksamhet i mindre delar vid tillståndsansökningar enligt miljöbalken.
– Seveso-verksamheten vid

Kemira har aldrig prövats i ett
sammanhang utan enbart bit
för bit.
Förhållandet är i princip
detsamma för Yara i Köping.
Där skedde en stor brand 2004
då det rann ut stora mängder
släckvatten i Köpingsviken.
Släckvattnet innehöll 26 ton
kväve och 800 kilo fosfor. När
nu en mindre del av Yaras verksamhet prövas går det inte att
föreslå säkerhetsvillkor för
hela
verksamheten.Enligt

Räddningsverket ett exempel
på följder av att man inte ser
till hela verksamhetens säkerhet.

Hela verksamheten

– Uppsamling av förorenat
släckvatten är exempel på en
säkerhetsåtgärd som bör bedömas utifrån hela verksamheten. Det måste finnas brister
i säkerhetsrapporten när detta
kunde ske. Man kanske skulle
haft en uppsamlingsbassäng

för hela anläggningen och inte
bara en del.
I ett annat ärende med Outokumpu i Degerfors har Räddningsverket drivit frågan om
en gasoltank som man anser
ligger för nära en nöjeslokal
och inbyggnad av fluorvätesyracistern. Företaget lyssnade
och oberoende av utgången
i domstolsförhandlingen har
företaget åtagit sig att åtgärda
problemet.
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Långt
rädd
Första generationens handlingsprogram är av blandad
kvalité. Räddningsverkets
tillsynsavdelning har gått igenom ett stort antal program
och hittat både goda och
dåliga exempel.
Handlingsprogram

Foto: GUNNO IVANSSON

– Första generationens handlingsprogram är förvånansvärt lika, trots att de styrs av en lag som säger att kommunerna ska skriva sina
egna handlingsprogram, säger Anna Johansson, doktorand vid Karlstads universitet, som på Räddningsverkets uppdrag tittat på första
generationens handlingsprogram.

Första generationens
program lika som bär
Ett typiskt handlingsprogram
är det andra likt.
– Trots att de styrs av en lag
som säger att kommunerna
ska skriva sin egna handlingsprogram är de förvånansvärt
lika.
Handlingsprogram

Det säger Anna Johansson, doktorand vid Karlstads universitet, som på Räddningsverkets
uppdrag tittat på första generations handlingsprogram.
Anna Johansson har gått
igenom 50 kommuners handlingsprogram – från Kiruna i
norr till Vellinge i söder. Syftet
är att skapa en översiktlig bild
av hur handlingsprogrammen
svarar mot lagens intentioner
och att hitta typiska exempel.

Två huvudlinjer

Arbetet är inte helt klart men
hon har hittat två huvudlinjer,
de som valt att begränsa sig till
räddningstjänsten och de som
valt ett vidare perspektiv.
– Räddningstjänstprogrammen är sakligt och tydligt redovisade och de flesta skriver
att de ska ta med förebyggande

i nästa omgång. Många har en
stark vision om att bredda sig
och jobba på ett annat sätt i
framtiden.
Vem som ligger bakom handlingsprogrammen framgår inte
tydligt, ofta bara indirekt.
– Det är författarlösa dokument. Det kan jag ha synpunkter på från demokratisynpunkt
eftersom handlingsprogrammen kanske ligger på webben
och om någon har frågor eller
synpunkter ska de veta vart de
ska vända sig.

Fallolyckor

När de har framtidsvisioner
handlar dessa i regel om utsatta
grupper som äldre och barn.
– Fallolyckor måste fått stort
genomslag senaste åren eftersom de finns i 14 handlingsprogram. Ofta hänvisas till nationell statistik och kostnader
eller så är det en vision i en
målformulering.
Det mest slående är ändå hur
mycket som går igen i de olika
handlingsprogrammen. Vissa
uttryck och meningar återkommer i många program och
i några fall exakta formuleringar. Vanligen är det närliggande

kommuner, men det finns även
exempel på identiska styckesformuleringar i program med
stor geografisk spridning – från
både Skåne och Norrland. Till
exempel innehåller fyra skånska handlingsprogram och ett
norrländkst ett längre stycke
som är identiskt förutom namnet på kommunen.
– Antingen har man hämtat
formuleringar ur styrdokument eller också från ”goda
grannar”. Visioner kan man
dela men när det kommer till
den lokala riskbilden och den
lokala förankringen behöver
man tänka till.

Processen bakom

En fråga hon ställt sig är om
processen bakom avspeglar sig
i handlingsprogrammet.
– Man kunde önskat sig en
fylligare beskrivning av dels
processen för framtagandet av
programmet och dels för det
framtida arbetet. Har man haft
en bra process får man antagligen ett bra handlingsprogram;
då är det bara att göra en ”reseberättelse” över processen.
Att de är så lika varandra kan
vara ett tecken på en mager

process och att de i många fall
är en pappersprodukt.
– Det betyder inte att de gör
ett sämre jobb. Att man lånat
av varandra till handlingsprogrammen kan ses som en rationell lösning när man haft ont
om tid.
GUNNO IVANSSON

Handlingsprogram i korthet
l 48 procent har räddnings-

tjänstens emblem på framsidan.
23 procent har kommunens
vapen och sju procent har båda.
l Tabeller förekommer i 37 av
programmen. 18 program har
kartor och 12 har diagram.
l Ordet Räddningsverk förekommer på 163 ställen i 35
program och SRV på 89 ställen i
23 program.
l Inte oväntat är ordet ”process” flitigt förekommande, på
222 platser i 30 handlingsprogram. Noterbart är att en kommun i Stockholmsområdet står
för nästan hälften av träffarna
och använder det 94 gånger i
sitt programm.

För räddningstjänsterna innebar handlingsprogrammen ett
nytt sätt att tänka och den omställningen har inte varit utan
svårigheter.
– Man kan konstatera att det
är långt kvar innan räddningstjänsten gått från detaljstyrning till målstyrning. Ofta är
det ”uppfräschade” räddningstjänstplaner. Man utgår inte
sällan från den organisation
man har, inte riskbilden, säger
Klas Helge, på Räddningsverkets tillsynsavdelning.

Kopierat rakt av

När handlingsprogrammen
infördes var det bråttom och
många hann inte göra genomarbetade program. En del kommuner har helt enkelt kopierat
handlingsprogram från andra
kommuner.
– Det är bra att man studerar
goda exempel, men man kan
inte kopiera en annan kommuns handlingsprogram rakt
av eftersom alla kommuner är
unika.
Första generationens handlingsprogram skulle varit antagna 1 januari 2005. Då hade
30 procent av kommunerna
fastställt
handlingprogram.

Hos Go
Gotland är ett av de goda exempel som Räddningsverket
hittat vid en genomgång av
första generationens handlingsprogram.
I Gotlands handlingsprogram finns den röda tråden
från risk till mål och åtgärd
som myndigheten vill se.
Handlingsprogram

På Gotland domineras räddningstjänstens statistik av sotbränder. Förklaringen är bland
annat den utbredda vedeldningen och att det finns många
äldre fastigheter.
– Många eldar med fura och
Gotlandsfuran har mycket högre tjärhalt än vanlig fura, be-
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gt kvar till målstyrd
dningstjänst

– Målformuleringen måste
förbättras och kopplas till riskbilden. Säkerhets – och prestationsmål får inte blandas samman, säger Klas Helge.

Splittrat budskap

”Process-snurran” är en vanligt förekommande illustration i första generationens handlingsprogram. I verkligheten är den inte så lätt att
följa. Många kommuner har misslyckats med målen och ofta hänger inte snurrans delar ihop – den röda tråden saknas.
I januari i år var det ett tiotal
kommuner som fortfarande
inte beslutat om handlingsprogram.

Misslyckats med målen

I handlingsprogrammen ska
det bland annat sättas säkerhetsmål för verksamheten och
prestationsmål för hur man
uppnår säkerhetsmålen. Sätta
mål är inte alltid enkelt och där
har många misslyckats. Kommunerna har varit duktiga på
att beskriva prestationsmålen,
sämre på säkerhetsmålen.

– Man ska sätta mål med utgångspunkt från riskbilden och
sedan utifrån målen utforma
verksamhet för att nå målen.
Den röda tråden syns väldigt
dåligt i många handlingsprogram, säger Ulf Lago, brand
ingenjör i Norrköping, som
anlitats av Räddningsverket för
lyfta fram goda exempel.
Det ska finnas handlingsprogram både för räddningstjänsten och den förebyggande
verksamheten.
– Generellt är redovisningen
av handlingsprogram för rädd-

ningstjänst av bättre kvalitet än
programmen för den förebyggande verksamheten. Många
kommuner har haft en hög
ambition att arbeta bredare
med säkerhetsarbetet, vilket är
i linje med lagens intentioner.
Detta har dock inneburit att
förebyggande åtgärder mot
brand, tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor och sotning
i många fall blivit sämre redovisat i handlingsprogrammen
för den förebyggande verksamheten, säger Klas Helge.
Några kommuner har med-

vetet valt att koncentrera sig
på handlingsprogrammet för
räddningstjänst vilket Räddningsverket inte har något
emot.

Behöver inte ta allt

– Man behöver inte ta allt
på en gång. Det går utmärkt
att bredda den förebyggande
verksamheten och det tvärsektoriella arbetet stegvis.
Räddningsverket vill se förbättringar på flera områden i
de kommande handlingsprogrammen.

Trots bristerna vill Räddningsverket inte döma ut första
generationens handlingsprogram. Arbetet med programmen har startat diskussioner
som gjort att olika säkerhetsfrågor i kommunerna har fått
större fokus.
– Vi måste vara självkritiska,
vårt budskap har varit splittrat. Vi har haft mycket material men saknat ett koordinerat
och enat budskap, säger Björn
Johansson.
Inför andra generationens
handlingsprogram ska kommunerna få bättre stöd.
Under hösten arrangeras fyra
seminarier vid Räddningsverkets skolor och då ska bland
annat de goda exempel Ulf
Lago hittat presenteras.
– Vi ska inte visa kommunerna hur de ska skriva sin program men däremot beskriva
vad handlingsprogrammen ska
innehålla, säger Klas Helge.
GUNNO IVANSSON
Fotnot
Seminarierna arrangeras
på Räddningsverkets skolor
följande datum: Rosersberg 4
oktober, Skövde 19 oktober,
Sandö 25 oktober och Revinge
8 november.

otland finns den röda tråden
rättar Dick Svennefelt, ställföreträdande räddningschef på
Gotland.
Ett mål i handlingsprogrammet var därför att minska bostadsbränderna med 50 procent. Ett annat mål är att kunna
göra en livräddande insats
inom 30 minuter på hela Gotland.

Göra värn till deltidskårer

För att uppnå det ville räddningstjänsten genomföra en
omorganisation som innebar
att ett av tre räddningsvärn
lades ner och de två övriga
omvandlades till deltidskårer.
Samtidigt skulle alla deltidskårer ha bemanningen 1+2. För
tre av deltidskårerna innebar

det en nedskärning från 1+4
vilket väckte protester och politikerna sade nej till omorganisationen.
– Vi skulle få en bättre yttäckning med den nya organisationen men inte rökdykarinsats
i första läget, men vi rökdyker
inte speciellt ofta.
Eftersom omorganisationen
inte gick igenom har man svårigheter att klara 30-minutersmålet i ett par områden. Däremot har man gott hopp om att
nå målet att minska bostadsbränderna.
– Det handlar om att informera och åter informera om
hur man eldar och vi har ett bra
samarbete med sotarna.
Det första handlingspro-

grammet koncentrerades till
den egna förvaltningen.
– I det nya handlingsprogrammet ska vi bredda oss till
att omfatta alla förvaltningar.
Vår ambition är att få det klart
till sommaren. Vi har fått ett
politiskt skifte på Gotland och
att det kan inträffa tror jag inte
lagstiftaren tänkt på. Vi hinner
inte få klart till 1 januari som
lagen säger. Jag tror många
kommuner får svårt att hinna
ta beslut till årsskiftet, säger
Dick Svennefelt.

Kritisk till brådskan

Jörgen Hallberg, räddningschef i Värnamo, är kritisk till
brådskan med att få in de första
handlingsprogrammen.

– Det var så otroligt angeläget
att få in handlingsprogrammen, men vad är det för mening om de inte har någon substans. Handlingsprogrammen
får inte bli ett självändamål.

Lång process

I Värnamo lades det ner
mycket arbete på första generationens handlingsprogram.
– Det var en svår uppgift att
få det att spänna över kommunens hela verksamhet och inte
bara räddningstjänstens ansvarsområde. Hos oss var det en
lång process att se till att kommunala förvaltningarna tar ansvar inom sina olika områden.
Räddningstjänstprogrammet blev klart i våras och det

förebyggande ska upp i fullmäktige under oktober.
– Vi tycker att vi hanterat det
på ett bra sätt. I handlingsprogrammet står tydligt vilket ansvar förvaltningar och bolag
har. Nu ska vi börja med åtgärdsplanerna för att nå målen
och det är ett långsiktigt arbete
som måste få ta sin tid.
Jörgen Hallberg är positiv till
handlingsprogrammen som
sådana.
– Handlingsprogrammen är
en jättebra idé. Äntligen har
vi fått målstyrning av kommunerna arbete med skydd mot
olyckor.
GUNNO IVANSSON
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Sorgen slog till i Sunne

Sju unga
miste livet
på mindre
än ett år
SUNNE. Sju ungdomar 16-20 år dog hastigt på
mindre än ett år. Lilla Sunne kommun i Värmland
har drabbats av den ena chocken efter den andra.
Mitt i sorgen har räddningschefen Lennart Edvardsson haft en nyckelroll.
– Det har varit ett år av frustration. Jag har inte
kommit ur den ena tragiska händelsen förrän
nästa inträffat. Men jag har lärt mig mycket.

Har funnit stöd i varandra. Diakon Ann Bjerknes och räddningschefen Lennart Edva
I räddningschefens befattningsbeskrivning står inte att
han ska vara den drivande i krisbearbetning och sorgearbete. Lennart Edvardsson har heller ingen specialutbildning i denna svåra konst, men med medkänsla, sunt
förnuft och initiativförmåga tog han täten när samhället drabbades.
Edvardsson har flera gånger till och med följt med
polisen hem till omkomna ungdomars anhöriga när
det tunga dödsbudet skulle lämnas.
Sunne kommun med drygt 13 000 invånare är en
idyll i hjärtat av Värmland. Men på mindre än ett år
släcktes sju ungdomars liv:
• Det började i Gräsmark på midsommar 2005. Tre
ungdomar på moped krockade på natten med en crosscykel. 16-åriga Mia och 17-årige Martin omkom.
• I september förolyckades Ricky,16, i Rottneros när
han med sin crosscykel var på väg till Brobyskolan.
Han krockade med en bil.
• Den 29 april åkte tre elever från Brobyskolan i en
bil. Alldeles utanför skolan mötte de en rattfyllerist
som kommit över på fel sida. Mathilda, 18, omkom,
hennes två klasskamrater skadades svårt.
• I slutet av maj cyklade Jacob, 16, hem från Brobyskolan. Jacob blev påkörd av en rälsbuss när han skulle
passera en järnvägsövergång. Dödsolyckan inträffade
bara en vecka innan skolavslutningen.
• Utöver dessa fem omkomna i olyckor tog under
året två ungdomar i Sunne själva sina liv, en 17-årig
tjej och en 20-årig kille.

”Nu orkar jag inte mer”

Rektorn Margaretha Kvarnström på Brobyskolan, en
gymnasieskola med bara 200 elever, miste tre av sina
elever:
– Jag har jobbat 27 år på skolan och aldrig tidigare har någon elev omkommit. Nu blev det bara
för mycket. Veckan efter Mathildas begravning kom
olyckan med Jacob. Tredje gången under skolåret och
jag vet att jag tänkte: ”Nu orkar jag inte mer! Vilar det
en förbannelse över den här skolan?”
Ännu en gång fann Brobyskolans rektor stöd i räddningschefen Lennart Edvardsson.
– Jag skulle inte ha klarat mej genom den tredje händelsen utan Lennart. Han visste att jag mådde dåligt

och kom direkt och sa: ”Margaretha, jag stannar hos dej så länge
du vill.” Det kändes underbart i
denna svåra stund och jag blir
rörd bara jag tänker på det.
Lennart Edvardsson, 49, har
gått den långa vägen inom
räddningstjänsten. Deltidsbrandman 1979, deltidsförman
1987, heltidsanställd 1989. Efter
Margaretha Kvarnatt ha byggt på med Räddningsström, rektor vid
verkets utbildningar blev han
Brobyskolan.
ställföreträdande räddningschef
och våren 2006 räddningschef.
Som sådan är han med i kommunens ledningsgrupp
för allvarliga händelser. I den finns även företrädare
för polisen, kyrkan, socialförvaltningen, skolan och
vårdcentralen.
– Socialförvaltningen är sammankallande för denna
krisgrupp, men initiativet kommer oftast från räddningstjänsten eftersom vi har varit på olycksplatsen och
vet före någon annan vad som hänt, säger Edvardsson.

Minnessamling i kyrkan

Ett viktigt stöd för räddningschef Edvardsson har
varit diakonen Ann Bjerknes. Hon började sitt arbete
i Svenska Kyrkan i Sunne för drygt ett år sedan och
har av förståeliga skäl fått mycket mer att göra än hon
kunde ana när hon sökte tjänsten.
– Om Lennart säger att han funnit stöd i mig så är
det lika åt andra hållet. Vi har tagit oss igenom det här
svåra året tillsammans, givetvis med hjälp av många
andra i kyrkan och räddningstjänsten, säger Ann
Bjerknes.
Efter varje händelse med dödlig utgång har kyrkan
i Sunne haft öppet hus. Ett-två dygn efteråt har det
arrangerats en minnessamling i kyrkan. Ingen traditionell andakt, utan ett tillfälle för kamrater och anhöriga
till de omkomna att samlas, tända ljus och samtala.
Räddningsstyrkan som jobbade på olycksplatsen har
deltagit i dessa samlingar och räddningsledaren har
redovisat vad som hände.
– Vi har berättat allt vi vet på ett rakt och på ett så
osminkat sätt som möjligt. Det är viktigt inte minst för

att förebygga rykten och rätta till felaktiga rykten som
redan uppstått, säger Lennart Edvardsson.
Han tycker att det är självklart före sådana genomgångar kontakta den omkomnes anhöriga och få deras
godkännande.
– Hittills har ingen sagt nej, säger Edvardsson, som
själv medverkat vid tre tillfällen i kyrkan.
Diakon Ann Bjerknes:
– Dessa sammankomster fyller flera viktiga funktioner. De är framför allt en del av krisbearbetningen, att
kamraterna ges tillfälle att acceptera att det som hänt
verkligen har hänt. Det är också viktigt för kompisarna att få lyssna till en trovärdig person som var på
olycksplatsen.
Räddningsstyrkans närvaro i kyrkan har uppfattats
positivt.
– Vi gör det av respekt för den omkomne och dennes
anhöriga. Vi vill visa att vi bryr oss, men det också viktigt för brandmännens och befälens egen bearbetning.
Flera har efteråt sagt till mej att det känts bra, säger
Edvardsson.
Hur har du skött din egen krisbearbetning?
– Mitt jobb har faktiskt blivit min bästa debriefing.
De olika mötena för anhöriga, kamrater till de omkomna och samarbetet med Ann Bjerknes har gjort
gott också för min egen själ. Jag har fått prata av mig
och det är oftast bästa medicinen.
Fredagen den 18 augusti arrangerade kyrkan ”Ung
midnattsmässa” kl 23.30 i Sunne kyrka. 330 personer
mötte upp, företrädesvis ungdomar. Räddningstjänst,
polis och ambulanspersonal deltog i mässan, som
pågick i drygt en timma.
Efteråt ordnades korvgrillning utanför kyrkan och
många ungdomar stannade kvar i ytterligare en timma
för att samtala.
– Räddningstjänsten fanns hela tiden på plats för att
svara på frågor, berättar Lennart Edvardsson.

Som att släppa en bomb

Brobyskolans rektor Margaretha Kvarnström säger
att mässan var ett värdefullt initiativ från kyrkan:
– Flera elever tyckte att mässan blev en mycket starkare upplevelse än de trott i förväg och sa att de gick ut
ur kyrkan med lättare fötter än de gått in.
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Dödsbränder:

Kurvan
pekar åt
rätt håll
I augusti omkom endast en
person av brand i Sverige.
Augusti brukar vara en månad
med relativt få dödsbränder,
men en så låg siffra har tidigare bara noterats rekordåret 2004, då ingen omkom.
Dödsbränder

ardsson i Sunne har fått många tillfällen att samtala under det senaste året.

s

.
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Foto: STIG DAHLÉN

Läsåret 2005/06 har gett Margaretha Kvarnström
många nya erfarenheter.
– Den beredskap skolan hade för händelser som
dessa fanns i en beredskapspärm, men den tittade jag
i först efter den första dödsolyckan. I det akuta läget
hann jag inte.
– När jag efteråt studerat beredskapspärmen har
jag insett att där finns många grundläggande och
värdefulla råd. Mitt råd till kollegor runtom i landet är
därför att då och då plocka fram pärmen och läsa, om
inte annat för att hålla den uppdaterad.
Ingen händelse är den andra lik och reaktionerna
bland eleverna kan variera kraftigt.
– När vi lämnade dödsbudet i en direkt berörd klass
var det som att släppa en bomb inne i klassrummet.
Det blev väldigt högljutt och några elever ville fly från
skolan. Efter en av de andra olyckorna var det fullständigt tyst i klassrummet, du hade kunnat höra en
knappnål falla. Det finns inga mallar för hur eleverna
reagerar, säger Brobyskolans rektor.

Januari-augusti i år omkom 54
personer i bränder. Frånsett
2004, då antalet dödsbränder
plötsligt mer än halverades
jämfört med tidigare, är siffran
för årets åtta första månader
2006 ovanligt låg.
Så här ser statistiken över omkomna i bränder ut för januariaugusti åren 2001-2006:
89-86-87-42-71-54
Helårssiffrorna för 2001-2005
är dessa:
137-137-134-65-104.
Om snittsiffran för årets åtta
första månader (6,75) skulle
hålla i sig årets fyra sista månader kommer slutsiffran att
landa runt 80. Det blir i så fall,
frånsett 2004, första gången
antalet understiger 100.
– Årets två sista månader och
särskilt december brukar vara
svåra månader i statistiken,
men förhoppningsvis ska vi
hamna under 100 i år, säger Ulf
Erlandsson, ansvarig vid Räddningsverket för uppföljningen
av dödsbränder.
Erlandsson har för åren 19882004 statistik som visar att flest
dödsbränder inträffar perioden
oktober-maj med topparna i
december och januari. Procentuellt ser den fördelningen må-

nad för månad ut så här:
10-9-9-9-9-5-5-6-7-10-9-12.
– Under den mörka årstiden
ökar av naturliga skäl de eldstadsrelaterade
bränderna,
likaså elektriskt orsakade bränder. Dödsbränder på grund av
levande ljus och fyrverkeripjäser har sina toppar i december
och januari, säger Ulf Erlandsson.
Många dödsbränder är dock
inte relaterade till årstiden.
Rökning, glömd spis, tekniskt
fel, anlagd brand och brand i
trafikolycka är brandorsaker
som är ungefär lika vanliga under hela året.

Vill inte tala om trendbrott

Den kraftiga nedgången i
dödsbränder åren 2004-2006
jämfört med 2001-2003 tror Ulf
Erlandsson beror på en ökad
användning av brandvarnare
och kommuners och andras
enträgna brandförebyggande
arbete.
– Det är för tidigt att tala om
ett trendbrott, men visst pekar
kurvan åt rätt håll. Först när vi
under en femårsperiod har ett
årssnitt under 100 kan det kal�las ett trendbrott.
STIG DAHLÉN
FOTNOT: Siffrorna för 2006 är
preliminära. Några fall finns där
människor hittats döda efter
brand, men där dödsorsaken
misstänks vara mord.

87 omkom i Danmark 2005
I Danmark omkom förra året
87 personer i brand. Lägre än
i Sverige, men per invånare fler
(Sverige har 9 miljoner invånare, Danmark 5,4).
Genomsnittet i Danmark de
senast tio åren är 82 döda per
år. Det framgår av en färsk rapport från Beredskabsstyrelsen.
Rökning är den största orsaken till dödsbränder i Danmark. Under 2005 var rökning

Viktigt att dokumentera

Räddningschef Edvardsson vill också dela med sig av
sina upplevelser:
– Det är viktigt att räddningspersonalen är delaktig
i efterarbetet, för anhörigas, kamraters och den egna
personalens skull.
– Minnesstunder en-två dagar efter olyckan kan betyda mycket och där har räddningsstyrkan och räddningsledaren en viktig roll. Snacka i förväg igenom
på brandstation vad som ska sägas, i flera fall vänder
vi oss till människor som fortfarande är i chockfas.
Var sedan så rak och ärlig det går i redogörelsen om
olyckan och hur det såg ut på platsen.
– Dokumentera det du har gjort. Det gjorde inte jag,
men känner nu i efterhand att det hade varit värdefullt. Långt efteråt är det omöjligt att komma ihåg
datum, klockslag och annat.

orsaken i 44 av de 87 fallen.
Beredskabsstyrelsen har i sin
rapport även hämtat statistik
från de övriga nordiska länderna (källa:www.nordstat.net).
Enligt den var antalet omkomna i bränder under 2005:
Sverige
104
Danmark 87
Norge
67
Finland
54
Island
2

87 brandmän dog i tjänsten

STIG DAHLÉN

De omkomna hedras. Fortfarande finns
minnesplatser som denna i Sunne-trakten med tända ljus och blommor.

87 amerikanska brandmän
omkom i tjänsten förra året,
en minskning med 16 jämfört
med 2004 och den tredje lägsta
siffran sedan statistiken påbörjades 1977.
29 procent av dödsfallen 2005
inträffade på brandplatsen, 30
procent under utryckning eller
på väg hem från larm och 13 procent i samband med träning.

Vanligaste dödsorsaken bland
brandmän är hjärtattack. Värsta
året, sedan statistiken infördes,
inträffade förstås 2001. Då omkom 448 brandmän i tjänsten,
därav 340 i samband med terrorattacken mot World Trade
Center.
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Bränder i datorer

Miljontals batterier
tas tillbaka
Datortillverkarna Dell och
Apple återkallar sammanlagt
sex miljoner batterier till
bärbara datorer.
Flera datortillverkare förmodas följa efter.
Orsaken är att det inträffat flera bränder och brandtillbud i
laddningsbara litiumbatterier
som företagens produkter är
försedda med.
Batterierna är i samtliga fall
tillverkade av det japanska företaget Sony och kostnaden för
återkallandet beräknas uppgå
till minst fyra miljarder kronor.
Räddningsverkets brandutredarprogram slog redan för
ett år sedan larm om att bärbara datorer som stod på laddning kunde explodera och vålla
brand.
Det handlade då om en bärbar dator av fabrikat HewlettPackard som stod på laddning
över natten. Den nästan nya datorn var placerad på en pall på
vilken det också låg en filt. Batteripacken blev överhettad och
det tog eld i filten och pallen.

Foto: Bo Svensson

Resterna av en bärbar dator. Företagen har nu återkallat miljontals batterier, eftersom det visat sig inträffa ett antal bränder och
tillbud.
Trots att minst en av cellerna
i batteriet exploderade vaknade inte ägaren som sov i ett
intilliggande rum. Lyckligtvis självslocknade branden så
småningom.

Battericell exploderat

Datorn ’var bara tre månader
gammal. Batteriet var original

och hade levererats tillsammans med datorn.
Polisens tekniker konstaterade att det verkligen var en battericell som hade exploderat.
Däremot kunde de inte avgöra
typ och fabrikat på den totalt
förstörda kraftkällan.
För att varna andra användare gick polisen ut med ett

pressmeddelande och varnade
för att lämna batterier under
uppladdning utan tillsyn.
Räddningsverkets brandutredare fick kännedom om händelsen och förde informationen vidare till Hewlett-Packard
Sverige AB. Där hade man inte
tidigare hört talas om någon
liknande brand.
– Jag måste erkänna att jag
trodde att branden var en engångsföreteelse, att batteriet
fått för dålig kylning när datorn stod på laddning ovanpå
en mjuk filt. Dessutom innehåller plasten i de flesta datorer
flamskyddsmedel. Det gör att
de är mycket svårantändliga.
Jag koncentrerade därför budskapet till massmedierna på
behovet av att ha en eller flera
brandvarnare som fungerar,
säger Ulf Erlandsson.
– Men för säkerhets skull såg
jag till att HP fick tillgång till
resterna av den brunna datorn
för att göra egna undersökningar.
Det har lett till att även HP
har återkallat datorer med den
farliga typen av Sony-batterier.

Miljöfarligt
flamskydd
förbjuds
Från årsskiftet är det
förbjudet att använda det
miljöfarliga flamskyddsmedlet deka-BDE i nya varor som
textilier, möbelstoppning
och kablar.
Medlet, som ingår i gruppen bromerade flamskyddsmedel, är avsett att minska
brännbarheten. Det är enligt
EU:s regler redan förbjudet
att använda deka-BDE i
fordon och elektronik av
olika slag. Men nu utvidgas
förbudet att i Sverige även
gälla andra produkter.
– Studier tyder på att
ämnet kan störa hjärnans utveckling, säger miljöminister
Lena Sommerstad till TT. Det
finns redan i människor och
rovfåglar och vi väljer att gå
före EU med ett eget förbud
i Sverige.
– Det utvidgade förbudet
kommer inte att påverka
brandskyddet hos svenska
produkter nämnvärt. Det
finns redan andra typer av
flamskyddsmedel som fyller
samma funktion och som är
betydligt mera skonsamma
mot miljön, Beträffande
nyare datorer och elektronik
är deka-BDE borta för länge
sedan, säger brandingenjör
Björn Albinson, Räddningsverket.

Databas med stora olyckor
Nationellt centrum för
lärande från olyckor (NCO)
har sammanställt material om
stora olyckor sedan 1950-talet
i en databas.
Databasen finns tillgänglig
för alla på Räddningsverkets
webbplats.

uppsåtliga händelser som brott
terrorism, upplopp och olyckor som skett utomlands med
svenskar inblandade. Bränder
är dock med oavsett om de är
anlagda eller inte.

Öppen för alla

– Informationen har funnits var
för sig tidigare men det är första gången olyckor från olika
områden finns samlade på ett
ställe, säger Linda Ryen.
Databasen innehåller uppgifter om drygt 800 stora olyckor
som inträffat i Sverige sedan
1950-talet. Sökningen kan avgränsas till tid, händelse och
plats. De fyra händelsetyperna
är brand, trafikolycka, explosion och annan händelse. Geografiskt kan man välja hela riket, kommun, län eller region.

Årlig komplettering

Data har samlats in från flera
olika källor. Till Hot- och riskutredningen ”Ett säkrare samhälle” 1995 togs det fram uppgifter om ett stort antal olyckor
och skadehändelser som drabbat Sverige. Dessa uppgifter har
därefter kompletterats årligen.

Foto: PETER BÄCKER, VF

Branden i bostadsområdet Rud i Karlstad finns med i databasen över stora olyckor. Det var i december 2001 som det brann, en person omkom, fem skadades och fler än 100 blev hemlösa.
Därutöver har uppgifter hämtats från årsböcker, tidningsartiklar, rapporter från diverse
kommissioner, Räddningsverkets informationsbank, samt
andra rapporter med anknytning till ämnet.

De olyckor som finns med i
databasen uppfyller minst ett
av följande kriterier
• 4 eller flera döda
• 10 eller fler skadade
• Mycket omfattande räddningsinsats

• Kulturminnesmärken eller
kyrkor förstörda
• Särskilt stora kostnader
• omfattande skador som
stört viktiga samhällsfunktioner
Olyckor som inte ingår är

Den första olyckan är från
6 april 1950 då en motorseglare påseglades i Stockholms
skärgård. Den senaste är trafikolyckan i Svedala 19 oktober
2004 när en berusad ungersk
lastbilschaufför vände och
körde mot trafikriktningen på
motorvägen. Fem personer, tre
vuxna och två barn, omkom.
Databasen är öppen för alla
och en målgrupp man haft i
åtanke är massmedier.
– Databasen har en väldig
bredd, men det är inte statistik.
Den kvalitén håller den inte
eftersom det är svårt att veta
om vi täckt in allt, säger Linda
Ryen, NCO.
GUNNO IVANSSON
FOTNOT: Adressen till databasen är www.raddningsverket.
se/storaolyckor
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Ny varning till allmänheten
testas i Stenungsund
STENUNGSUND. I Stenungsund pågår ett försöksprojekt
att varna allmänheten i ett
utvalt område med talsamtal.
Räddningsverket stöder
projektet med tanken att det
ska kunna kopplas till något
av de system som Räddningsverket utvecklat.

ningstjänsten
utföll väl. I oktober ska det
genomföras ett
större test med
att skicka ut ett
meddelande
till 200-300 Erik Leveau
hushåll.
– Förhoppningen är att kunna
koppla samman systemet med
till exempel Lupp-verktyget så
att ett markerat område på kartan kan exporteras till systemet.
Därifrån skickas sedan meddelandet ut till abonnenter boende
i det området.

Varning

– Just nu vet vi inte vilket system
som är lämpligast. Om projektet slår väl ut och försöken uppfattas positivt är Lupp en stark
kandidat av den anledning att
om ett sådant larm behöver
dras under pågående insats så
görs det via Lupp och åtgärden
blir dokumenterad i dagboken
”på köpet”. Å andra sidan har
vi M95, ett manöversystem för
utomhusvarningen som redan
finns hos kommunerna, och
där det kanske kan finnas utrymme för den här funktionen,
säger Anders Lundberg, Räddningsverket.

Behov av komplement

Brandingenjör Erik Leveau
är ansvarig för projektet inom
räddningstjänsten och förklarar varför Stenungsund valts

Bygger på var man bor

Så här ser kartbilden ut som operatören får upp i sin dator. Abonnenter inom det markerade området
dyker upp i listan till höger.
som testkommun.
– Stenungsund har mycket
petrokemisk industri med
många farligt gods-transporter
och det finns behov av ett komplement till VMA. I de södra
delarna ligger Jörlanda med
5 000 invånare och där finns

Varning via mobilen

inget VMA om det skulle ske en
farligt gods-olycka.
Försöket bygger på ett norskt
system som genom telefon- och
fastighetsdatabaser kan hämta
uppgifter om abonnenter i ett
visst område. Meddelandet
skrivs in vid en dator som över-

sätter texten till syntetiskt tal.
Systemet har kapacitet att nå
50 000 abonnenter i timmen.
Via knapptelefon kan mottagaren bekräfta att han fått mottagande eller få det repeterat.
Ett mindre test där ett meddelande skickades ut inom rädd-

Räddningsverkets stöd går
bland annat till en testlicens av
det norska systemet som kostar
45 000 kronor. Dessutom kostar det två kronor per mottagare att skicka meddelandet.
– Nackdelen med systemet är
att det bygger på var människor
bor och inte vilka som befinner
sig i området. Man missar personer som råkar befinna sig i
området, säger Erik Leveau.
Försöket startade i februari i
år och ska pågå i ett år.
GUNNO IVANSSON

Cell Broadcast lösningen
– men det kommer att bli dyrt
SMS-meddelanden med
dagens teknik är ingen lösning
för att varna allmänheten vid
en större händelse.
Det Räddningsverket tror
på är Cell Broadcast, en teknik
för massutskick till människor
inom ett visst geografiskt
område.
Varning

Efter tsunamin startade diskussioner om att kunna varna människor via mobiltelefonsystemen
både i Sverige och utomlands.
Inom Räddningsverket pågick
redan en utredning om varning
via nya media och den del som
handlade om SMS blev till ett
regeringsuppdrag i samråd med
Krisberedskapsmyndigheten
och Post- och telestyrelsen.

Nackdelar med SMS

Räddningsverket konstaterar
att befintlig SMS-teknik kan
fungera för informationsmeddelande när det inte är för bråttom. SMS lämpar sig helt enkelt

inte för massutskick och uppfyller inte kraven på snabbhet.
– SMS är en så kallad ”best effort tjänst” och skickas när det
finns plats i nätet. Talsamtal
har prioritet och prioriteten
kan inte ställas. Det finns ingen
garanti för hur snabbt ett meddelande levereras. Det kan ta en
minut eller tre dygn – man har
ingen aning, säger Håkan Marcusson, Räddningsverket.
SMS-meddelanden sänds individuellt vilket leder till stor
belastning på nätet. Största
nackdelen är att det är mycket
svårt att avgränsa ett utskick
geografiskt. Det kräver ett manuellt bearbetande av databaser som tar timmar.
Ett alternativ är att människor som bor i ett riskområde
föranmäler sig till en larmtjänst. En fördel med SMS är att
det fungerar utomlands.

Belastar inte mobilnätet

Bästa lösningen med dagens
teknik är Cell Broadcasting.
– Tekniken är från början av-

sedd för massutskick att textmeddelanden till alla mobiler
inom ett visst geografiskt område. Det använder dessutom
en egen kanal och fungerar
även om mobilnätet är nedlastat av annan trafik.
Cell Broadcasting är en del
av GSM-standarden men ingen
operatör på den svenska marknaden har ”kopplat på” funktionen. Dels av kostnadsskäl
och dels för att det saknats behov av tjänsten.
– Tekniken testas och utvärderas för varning till allmänheten i Holland. Får vi igång
Cell Broadcasting, då har vi ett
kraftfullt komplement till dagens utomhusvarning, säger
Håkan Marcusson.

Vem ska betala?

Även Cell Broadcasting har
nackdelar som att mobiltelefonen måste ställas in för att ta
emot meddelande. Det ser olika
ut på olika mobiltelefoner och
kan upplevas som komplicerat.
– I Holland har man en webb-

plats med instruktioner hur
man ställer in funktionen på
olika modeller. Förhoppningsvis kan mobiltillverkarna påverkas att leverera telefonerna
med funktionen aktiverad.
I dagsläget är det heller inte
möjligt att varna utomlands
med tekniken. Jämfört med
SMS är det en dyr lösning och
Räddningsverkets grova uppskattning är att det skulle kosta
någonstans 200-300 miljoner
att införa Cell Broadcast. Plus
en årlig driftskostnad på 40
miljoner kronor. Frågan är vem
som ska betala.

Tar tre-fem år att införa

I Finland är en lag på väg som
tvingar nätoperatörerna att
införa varning via mobiltelefoner. Operatörerna ska dock
få kostnaderna täckta av den
myndighet som begär utsändning av meddelandet. I Holland
har man tänkt sig att staten står
för en del och resten reklamfinansieras.
En EU-grupp, Technical Wor-

king Group on Cell Broadcasting, har bildats för att införa
tekniken inom unionen. Räddningsverket uppskattar att det
tar tre-fem år att införa Cell
Broadcast i Sverige. Det krävs
mer djupgående studier och
regeringsuppdraget går i första hand ut på se vad som kan
åstadkommas med SMS.
– Steg ett blir att få igång
larmkedjan och titta på centrala förmedlingsorgan. Man kan
tänka sig SOS Alarm men även
andra förmedlare. I steg ett ska
vi även genomföra ett test med
en föranmäld larmtjänst för en
begränsad grupp som anmäler intresse av att delta, säger
Håkan Marcusson. Vad denna
tjänst skall innehålla är i detta
läget ännu inte bestämt.
Regeringsuppdraget ska redovisas 1 september 2007.
GUNNO IVANSSON
FOTNOT: För den som vill läsa
mer om Cell Broadcasting finns
en webbplats http://www.cellbroadcastforum.org/
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”Okänt” avtal ger
expertstöd vid olycka
Skövde. Sedan 1993 finns
ett samverkansavtal mellan
Sveriges största kemikalieindustrier och Räddningsverket.
Genom avtalet ställer industrin experter till räddningstjänstens förfogande vid
olyckor med kemikalier.
Trots att avtalet har funnits mer
än tio år arbetar Räddningsverket än i dag med att sprida kännedom om det.
– Det är fortfarande många
som inte känner till det. Det har
vi bland annat märkt vid någon
av de stora olyckorna, säger Ove
Brunnström, Räddningsverket.
Det allra första avtalet skrevs
redan på 1960-talet mellan
SJ och Svenska klorfabrikanterna. Det gällde enbart klor
och olyckor vid järnvägstransporter. 1992 togs frågan upp
i Räddningsverkets styrelse av
Eka Bohus representant om ett
utökat avtal som även omfattar
vägtransporter och fler ämnen.
Året därpå skrevs ett avtal

som utöver
klor
även
gällde ammoniak och
svaveldioxid.
2002 utökades avtalet
ytterligare
till att om- Greger
fatta salpeter- Lundqvist
syra, saltsyra,
svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra), kaliumhydroxid, natriumhydroxid och natriumhypoklorit. De företag som skrivit
på samverkansavtalet är Akzo
Nobel BC AB (Skoghall), Boliden Mineral AB, Yara AB, Hydro
Polymers AB, Kemira Kemi AB
och Eurenco Bofors AB.

Stötta med hög kompetens

Syftet med avtalet är att ”effektivt stödja räddningstjänsten med hög kompetens vid
räddningsinsatser vid olyckor
med de avtalade kemikalierna.”
Vid en olycka förbinder sig
företagen att ställa upp med

minst två personer som kan
ge sig iväg senast 90 minuter
efter larm. De ska ha med sig
personlig
skyddsutrustning
och i möjligaste mån teknisk
utrustning.

Räddningsledarens ansvar

Vid räddningstjänstinsatsen
lyder experterna under räddningsledaren.
– I något fall har räddningsledaren backat undan och låtit
experterna sköta allt. Det är
inte meningen, säger Kjell Coll
stedt, Räddningsverket.
I själva verket brukar det vara
en dialog mellan räddningstjänsten och experterna.
– Jag tycker det har fungerat
bra. Tror det hänger på hur tydlig man själv är. Kommer man
ut till en räddningstjänst som
inte är van vid kemikalier kanske räddningsledaren tänker:
bra nu tar de över. Jag är bestämd om vilka regler som gäller och det är räddningsledaren som har ansvaret, säger Jan

Bech-Sörensen, Kemira i
Helsingborg.
Kemira har
alltid en person i beredskap och 810 personer
som ingår i Jan Bechberedskapen. Sörensen
– När vi
kommer ut har vi dessutom
med oss en brandingenjör från
räddningstjänsten i Helsingborg. Det gör oss mer trovärdiga gentemot räddningstjänsten.

Kommunen ska betala

Kommunerna ska betala för
expertstödet men hittills har
företagen i de flesta fall tagit
kostnaderna själva.
Både Räddningsverket och
industrin är nöjda med avtalet
och hur det har fungerat hittills.
– Det är bra att företagen tar
ansvar för sina egna produkter,

för vem är det som exponeras
om det händer en olycka? Alla
tjänar på det, säger Greger
Lundqvist på Plast- och kemiföretagen.
– Räddningstjänsten kan aldrig nå den kunskap som företagen har om sina specifika produkter, säger Ove Brunnström,
Räddningsverket.

Sprida kunskap om avtalet

Även om avtalet har några
år på nacken är en av de viktigaste uppgifterna för Ove
Brunnström att sprida kunskap
om avtalet på samverkanskurser och i andra sammanhang.
– Det är inte tillräckligt
många som känner till avtalet
och det optimala vore om kommunerna skrev in det i sina
larmplaner så att SOS Alarm
påminner om avtalet vid kemolyckor.
GUNNO IVANSSON

Försöksutbildning i indikering
Skövde. Mycket talar att det
blir någon form av myndighetsgemensam utbildning i
indikering av farliga ämnen.
En försökskurs hölls i Skövde i
mitten av september.
– Jag fick positiva signaler av
deltagarna. Alla tyckte det var
bra att kursen var gemensam
för olika myndigheter, säger
kursledaren Hans Källström.
Vid den veckolånga försökskursen deltog representanter
från polisen, tullen, sjukvården
och Räddningsverket. Kustbevakningens deltagare fick förhinder.
Vid kursen testades mätutrustning, mätmetoder och taktik vid mätning av brandfarliga
gaser och ångor, frätande och
giftiga ämnen, joniserande
strålning och kemiska stridsmedel.
Kursen hade ett antal olycksscenarier med olika ämnen.
Under kursen testades också ny
indikeringsutrustning för övervakning av en olycksplats.
– Behovet uppstod bland annat efter tågurspårningarna i
Kälarne och Kungsbacka när
det gäller kemikalier. En utrustning drivs av solceller och
är självförsörjande. Den ger
både ljud och ljusvarning, berättar Hans Källström.
Ulf Andersson, läkare och
expert på Socialstyrelsen var
tveksam till om kursen var något för sjukvårdspersonal.

Under kursen i indikering genomfördes ”skarpa” övningar. Bland annat fick deltagarna testa olika mätutrustningar vid ett ammoniakutsläpp på övningsområdet vid Räddningsverket i Skövde.
– Vi har behov av att kunna
kontrollera sanerade männi
skor och någon sådan utrustning finns inte i dag.
Polisen hade representanter
från bombskyddsgruppen, pikétstyrkan och nationella insatsstyrkan.
– Vi vill kunna agera säkert
och destruera explosivämnen.

Frågan är i vilken utsträckning
vi ska indikera själva eller ta
hjälp av räddningstjänsten. Vi
är med för att få igång ett bra
samarbete med andra myndigheter, säger Gunnar Näslund,
bombskyddsgruppen.
Sista dagen hölls en kort utvärdering och redan då framkom en del synpunkter.

– Alla tyckte att kursen gav
en bra överblick över de andra myndigheternas förmåga.
Många trodde att det här sköter
någon annan. En allmän synpunkt var att tre dagars övergripande utbildning kan vara
lagom, säger Hans Källström.
Kursdeltagarna ska träffas
under oktober för att samman-

ställa en rapport från försökskursen. Rapporten ska utgöra
beslutsunderlag när en styrgrupp träffas i november för
att fatta beslut om en framtida
myndighetsgemensam utbildning i indikering.
GUNNO IVANSSON
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Allround brandman. Att klara av flera olika uppdrag – och samtidigt bli snabbare – är idén med det nya konceptet framskjuten enhet. Fordonet, Bas 5:an, packas med den
utrustning som krävs för att två brandmän på egen hand ska klara uppdraget i väntan på förstärkning. Vid en trafikolycka, brand eller drunkningstillbud kan de intjänade
minuterna vara skillnaden mellan liv och död.

Foto: BO NYSTRAND, Per Westergård, Keith Samulesson och Katarina Sellius

Effektivare och säkrare
med snabbinsatsstyrkan
Den ultimata användningen av brandmannen – flexibel, snabb och effektiv.
Det är tanken bakom den nya
svenska metoden framskjuten enhet
som utvecklats vid Räddningsverket
Sandö.
Konceptet består av basfordon 5 – en
skåpbil med plats för två-tre personer.
Den har laddats med den utrustning
och redskap som krävs för att klara sjukvårdslarm, brand, trafikolycka och vattenlivräddning. Bas 5:an väger under 3,5
ton och kan köras med B-körkort.

Minskade risker

Med framskjuten enhet vinner man
flera fördelar:
n Riskerna minskar för brandmän under släckningsinsats
n Möjligheterna att rädda liv, egendom
och miljö ökar
n Det underlättar för kvinnor att arbeta
som brandmän
Vid larm kan deltidskårerna tjäna en

hel del tid. Ska de först åka till stationen,
låsa upp, klä sig och åka stora bilen ut,
tar det runt 10 minuter. Om brandmannen i beredskap alltid har fordonet med
sig, kan han eller hon plocka upp kollegan på stationen eller på ett avtalat
ställe på väg ut. Insatsen går snabbare
och blir effektivare. Här görs den riktigt
stora tidsvinsten.

bade desto större chans att man kan genomföra en lyckad insats. Som att ge första hjälpen, observera vitala funktioner
samt förbereda sjukvårdsinsats genom
att exempelvis administrera syrgas, påbörja hjärt- och lungräddning samt ha
möjlighet att defibrillera vid hjärtstopp
på så kallade IVPA-larm (i väntan på ambulans).

Kan lösa flera uppdrag

Kräver avtal

Även inom heltiden görs vinster genom att låta en snabbare styrka med två
personer förbereda insatsen för resten
av styrkan som är på väg.
Så här kan framskjuten enhet användas inom olika områden:

SJUKVÅRDSLARM
På sätt och vis den viktigaste uppgiften för framskjuten enhet, eftersom metoden kan rädda liv.
Här är tidsvinsten helt avgörande, ju
snabbare man når fram till den drab-

Det är nödvändigt att denna typ av insats bygger på avtal med det egna landstinget.
Det måste finnas en god dialog och
tydlig överenskommelse mellan ambulanssjukvård och räddningstjänst om
vad personalen i framskjuten enhet får
göra.
Detta kräver också särskild utbildning.
Valet av utrustning som packas in i Bas
5:an bör därför ske i samförstånd med
landstingets ambulansverksamhet.
Den utrustning man väljer ska klara

uppdragets art.
Räddningsverket håller på att ta fram
en särskild IVPA-utbildning som ska
ingå i ett utbildningskoncept kring
framskjuten enhet. Ett utvecklingsarbete som Socialstyrlesen har insyn i.

Akut omhändertagande

Det är viktigt att ha kunskaper om
sina egna reaktioner i samband med ett
akutomhändertagande, men också hur
drabbade och anhöriga kan reagera i en
krissituation.
Det blir annorlunda att bara vara
två personer som kommer först till en
brand- eller olycksplats.
Det läggs ett större ansvar på den enskilde brandmannen eftersom han/hon
inte har tryggheten med hela styrkan på
fem personer i ryggen.
Samtidigt finns möjligheten att klara
mindre allvarliga larm på egen hand,
och dessutom avblåsa onödiga larm.
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Enheten som ”dukar b
BRAND
Syftet är att duka bordet för styrkan
som är på väg, att skapa en bra och säker
miljö för brandpersonalen. Det handlar om att frysa läget och skapa tid. Att
hålla igen branden tills resten av styrkan
kommer. Som vid vanlig brandsläckning
handlar det om att kyla brandgaser och
sänka temperaturen, att så snabbt som
möjligt spraya in vatten i brandrummet.
Med skärsläckaren kan vi göra detta
utan att gå in.

Infraröd teknik i masken

Den som kör skärsläckaren har också
IR-kameran monterad i sin mask. Man
är sin egen ”pumpskötare” samtidigt
som man lokaliserar branden. Med den
infraröda tekniken läser man av byggnaden för att hitta glödbränder och de
högsta temperaturerna för att veta var
det är bäst att attackera branden. Här
kan brandmannen påbörja en invändig
släckning utifrån genom att snabbt skära genom dörrar, väggar eller tak.

Till bastutemperatur

På mindre än en minut kan temperaturen sänkas i ett brinnande rum från
800-900 grader till 80-gradig bastutemperatur.
Skärsläckaren släpper igenom 50 liter
vatten per minut. En fördel är att det vid
en släckinstas inte går åt lika mycket
vatten som vid traditionell släckning,
dessutom förångas vattnet. Med konstant användning räcker vattnet i cirka
sex minuter.

Som en ”titthålsoperation”

Att släcka med skärsläckare kan liknas
vid en titthålsoperation – att genomföra
släckinsatsen och samtidigt minimera
skadan.
Med hjälp av fläkten trycks röken undan och skapar bättre sikt och tillträde
till brandplatsen.
Skärsläckaren, vars slang kan vara upp
till 300 meter lång, kan även användas
vid gräs- och markbränder.

TRAFIKOLYCKA
Spärra av olycksplatsen med hjälp av
avspärrningstält, bedöm läget och rapportera. Påbörja losstagning om det är
möjligt, skapa utrymme kring patienten, förbered så långt det är möjligt för
sjukvårdspersonalen.
Pulversläckare används vid behov.
En särskilt lätt utrustning för losstagning har tagits fram. Kombiverktyget
är batteridrivet och består av sax-, spridar– och pedalverktyg. Fördelen är att
de är sladdlösa och att man kan bära
iväg dem.

VATTENLIVRÄDDNING
Syftet är att snabbt komma iväg på
drunkningstillbud. Med hjälp av den
uppblåsbara ”livräddnings-brädan” kan
två personer genomföra ytlivräddning i
de flesta vatten. Det handlar alltså inte
om räddningsdykning.
Aquasaver – ett mellanting av båt och

bräda – används bland annat av norska
marinen. Den ryms i en medelstor ryggsäck. Med hjälp av luftflaskor fylls den
med luft.

Torrdräkter till två

Två trunkar innehåller vardera ett
underställ, torrdräkt, handskar, flytväst
och isdubbar.
En person paddlar ut till den nödställda medan den andre sköter linan
på land.
Vattenlivräddningsutrustningen kan
kompletteras med en utskjutbar livlina
som kan skjutas ut från stranden/bryggan till den nödställda.

Vattenlivräddning
Aquasaver (livräddningsbåt/
bräda)
Två uppsättningar torrdräkter,
underställ, flytvästar, handskar,
isdubbar
Lång lina
Utskjutbar lina

LEDNING
Det nya beslutsstödet är en viktig länk
i den framskjutna enheten. Den bärbara
datorn, WCU:n (Wearable communication unit) har utvecklats av Saab i samarbete med Räddningsverket.
Den har flera funktioner, bland annat
GPS för navigering till rätt adress samt
positionering av övriga räddningsfordon. Möjlighet finns att kommunicera
med styrkan som är på väg, ge lägesrapport och koppla upp sig mot internet,
Rib (Räddningsverkets integrerade beslutsstöld) samt insatsplaner. Riskanalysprogram, Riskera, och Lupp (ledning/
uppföljning) finns inlagt.

Information om ägaren

Det är möjligt att koppla in ett så kal�lat Crash card. Vid en trafikolycka kan
bilens registreringsnummer matas in
för att man ska få aktuell information
om ägare och bilkonstruktion.
När tekniken är fullt utvecklad ska
IR-kamerans bilder även kunna skickas
”bakåt” till befäl och styrkan som är på
väg. Tanken är att de ska vara lika uppdaterade på olyckan som personalen i
framskjutna enheten.

Brandmannens hälsa

I framtiden ska dessutom information
om brandmannens fysiska hälsa kunna
förmedlas via skärmen, som andningsfrekvens, kroppstemperatur och puls.
En videokamera på bilen ska även kunna riktas mot exempelvis trafikolyckan,
vilket kan vara värdefull information för
läkaren. Genom att förstå hur patienten
ådragit sig skadorna, ökar möjligheten
för korrekt behandling. Men hit har vi
inte nått än.

ÖVA
Bygg upp rutiner, taktik och organisation. Vem kör, sköter kommunikationen och kontakten med befäl, styrkan
på väg.
När det gäller brandsläckning med
skärsläckaren – träna och öva på att
”läsa” objektet.
Öva på att ventilera, frånluft i kombination med fläkten är ett kritiskt moment.

Foto: KATARINA SELLIUS

Vårstädning av Bas 5:an. Jodå, allt får plats i skåpbilen. Sjukvårdsutrustning, klippverktyg, dator, vatten, skärsläckare, torrdräkter och vattenlivräddningsutrustning,
brandmän, andningsskydd, IR-kamera etcetera. Ordning och reda är en förutsättning.

Infraröd teknik. IR-kamera finns monterad på andningsmasken.

Får plats i en ryggsäck. Med den uppblåsbara livräddningsbåten/brädan kan
effektiv vattenlivräddning genomföras.
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bordet” för styrkan
Trafikolycka
Varningstält
Losstagningsverktyg: sax med klippkraft 6 ton,
spridare, kraft 4 ton, pedalsax med klippkraft 8 ton,
slangförlängare, batteriladdare, extrabatterier.
Pulversläckare

UTBILDNING
Ett utbildningskoncept för framskjuten enhet håller på att tas fram vid Räddningsverket Sandö. Under 2007 kommer
konceptet framskjuten enhet att ingå
i utbildningen Skydd mot olyckor och
annan grund- och vidareutbildning på
Räddningsverkets samtliga skolor.

Kurs skärsläckning

Men redan nu ger skolan kurser i taktik, metod och teknik vid skärsläckning.
Kunskapsutvecklingen inom ämnet
släckteknik är intensiv. Nya metoder
för släckning har utvecklats, som visar
att övertrycksventilation är ett effektivt
verktyg vid brandsläckning och livräddning, samtidigt som arbetsmiljön för
rökdykare kan förbättras avsevärt.

Unik övningsanläggning

I Sandö finns idag tre fordon med
skärsläckare.
Här har en helt unik övningsanläggning byggts, där man kan öva skärsläckartekniken i kombination med IR-teknik samt övertrycksventilation. Under
utbildningen varvas teoretiska moment
med praktiska övningar.

KONTAKT
Kurser utvecklas kontinuerligt i takt
med att teknik och metoder förfinas.
För mer detaljerad information om
utbildning, kontakta Berndt Hedström
på Räddningsverket Sandö, tel: 0612
– 82 000, berndt.hedstrom@srv.se eller
Bo Andersson, Räddningsverket Karlstad,
054-13 52 62, bo.andersson@srv.se
Fakta: PELLE ERIKSSON
Text: KATARINA SELLIUS

Sjukvård
Första hjälpen–väska
Förstärkt sjukvårdsväska
Syrgasutrustning för administration via mask och
grimma
Defibrillator
Scoopbår
Höganäsbräda
Spineboard
Vacuum splint (fixerar frakturer)
Förstärkta filtar
Värmepåsar
Nackkragar

Brand
2 pulversläckare
Motordriven övertrycksfläkt
2 andningsskydd, varav en med IR-kamera monterad på
masken
Stege, 3 meter
Skärsläckaren med 250 liter vatten samt abrasivtank

Läraren
Namn: Pelle Eriksson
Ålder: 53
Bostadsort: Sollefteå
Yrkesbakgrund:
Brandman, brandförman, ambulanssjukvårdare i
Sollefteå under 15
år. Därefter lärare vid Räddningsverket Sandö sedan 1986. Utveckling av
nya metoder samt utbildningsanordningar. Lärare Räddningsgymnasiet.
Fritid: Båtliv, snickra och bygga
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Problem för räddningstjänsten

Tjuvar eldar kabelisole
Bränning av isolering runt
kopparkablar har blivit ett
stort problem för många räddningstjänster i Sverige.
Världsmarknadspriset på
råkoppar har ökat dramatiskt,
från 9 300 kronor till 56 000
kronor per ton de senaste fem
åren. Det har gjort att koppartråd i olika former nu är
ett begärligt stöldbyte.
Populärast är oisolerad kop-

partråd på rullar. Den används
vid jordning av elledningar i
marken. Metallen är ren och
färdig för försäljning.
Men oftast får tjuven nöja sig
med begagnade kablar där tråden är isolerad med ett hölje av
plast.
För att få bort plasten måste
den utsättas för höga temperaturer. Det är ett smutsigt och
illaluktande arbete som de miljövårdande myndigheterna na-

turligtvis har synpunkter på.
– Vi har fått information om
att det är vissa gamla gråtjuvar
som sysslar med det här. De
samlar gammalt kopparskrot
och eldar bort allt brännbart.
Resterna säljer de till någon
skrotfirma. Det har blivit ett
sätt att leva i den halvkriminella
världen, säger Ingvar Fredriksson vid Kronobergspolisen.
Eldningen sker oftast på natten, på någon undanskymd

plats. Men eldskenet syns ändå
väl. Räddningstjänsten larmas
och det blir en utryckning. En
enstaka insats för att släcka en
hög brinnande kabel är inte något större problem.

107 utryckningar

Men när det sker gång på
gång och ofta flera gånger samma natt blir det ett irritationsmoment för brandpersonalen.
– I fjol gjorde räddningstjäns-

ten i Storgöteborg 107 utryckningar till anlagda kabelbränder. I år lär vi slå den siffran med
råge, berättar brandutredare
Claes Tornberg i Göteborg.
– Det finns naturligtvis inga
vittnen på plats när vi kommer
fram. Men så fort vi släckt och
lämnat platsen kommer gärningsmännen tillbaka och fortsätter att elda. Under en period
tog vi därför med oss den halvbrunna koppartråden hem till

Lär av de bortglömda
O

ftast är det de stora bränderna som uppmärksammas i medierna.
De små tillbuden däremot, som upptäcks och bekämpas i tid, är snabbt bortglömda.
Ändå är det av tillbuden vi har mest att lära.

Till skillnad från storbränderna är de lätta att
utreda. Ofta framgår det tydligt vad som orsakat brandtillbudet.
Trots det vidtar vi sällan åtgärder för att hindra att det ska hända igen.
I denna upplaga av Erfarenheter vill vi lyfta

fram ett antal mindre händelser. Vi kan kalla
dem ”happy fires”, ett uttryck vi lånat från Göteborg.
Det handlar om bränder som kunnat bli stora
och allvarliga men som av lyckliga omständigheter kunnat begränsas till lärorika tillbud.

Värme, damm, spån – risker på sågverk
H

öglands Såg o Hyvleri AB
ligger i Örnsköldsvik. Företaget sågar och hyvlar träd
till plank och lister. Det är en
dammig och brandfarlig verksamhet.
Delar av anläggningen är
därför försedd med vattensprinkler. Arbetet pågår i skift,
även under helger.
Sent en söndagseftermiddag
upptäckte en av de anställda att
det brann vid en magnetventil
till en kantverkselevator.
Brandplatsen var trång och
svåråtkomlig och han gjorde
inget eget släckingripande
utan larmade SOS via telefon.

Huvudbrandstationen
låg
bara några kvarter bort. En av
brandmännen i den första bilen tog en handbrandsläckare
och slog ner lågorna. Kollegorna eftersläckte med vatten. På
bara några minuter var situationen under kontroll.
Här kunde redogörelsen
slutat. Men nästa dag besökte
kommunens
brandutredare
sågverket. Han konstaterade
lätt:
– Det som brunnit är en magnetventil som styr hydrauliken
till en kantverkselevator.
– På magnetventilen sitter
spolar som matas med 24 volt.

– Startföremålet är inte själva
magnetventilen. Brandorsaken
är att spån, flis och skräp under
en längre tid samlas runt ventilen.
– Hydrauloljan, ventilerna
och de elektriska spolarna på
magnetventilen blir mycket
varma.
– Spån isolerar, det blir varmare och varmare, samtidigt
som träets antändningstemperatur sjunker. Slutligen blev det
en brand med lågor.
Räddningsverket har varit i
kontakt med återförsäljare och
tillverkare för att om möjligt
förmå dem att förse magnet-

ventilen med dammskydd eller anordning som förhindrar
skadlig värmeavgivning.
(Artikeln bygger på en rapport
av Bo Wiberg, räddningstjänsten Örnsköldsvik)

Erfarenheter
[Sågverksbränder]
n Bättre rutiner för städning
och rengöring av maskiner
n Bättre inkapsling av magnetventiler och andra apparater
som kan utveckla värme.
n Bättre intern brandskyddskontroll med täta kontrollintervaller.

Luftvärmepump orsakade brand i villa
E

n man och en kvinna låg
och sov på övervåningen av
sin mysiga gamla trävilla. Strax
efter klockan 04 började en
brandvarnare att tjuta.
Paret steg genast upp för att
undersöka vad som stod på. De
upptäckte snart att det brann
med öppna lågor i en yttervägg
i hallen i bottenvåningen. Medan de väntade på räddningstjänsten bekämpade de själva
branden så gott det gick.
Branden hade uppstått i
maskindelen till en luftvärmepump som satt monterad
i fasaden. Brandpersonalen

demonterade aggregatet och
släckte kvarvarande glöd. Tack
vare en brandvarnare som
fungerade blev skadorna begränsade och ingen människa
kom till skada.
Räddningstjänstens utredning visar att branden startat
i värmepumpens maskindel
som var monterad på insidan
av väggen. Orsaken har inte
säkert kunnat fastställas men
man misstänker att en fläktmotor har skurit och vållat
överhettning eller ett elektriskt
fel. Den aktuella pumpen var
bara ett par år gammal. Men ef-

tersom händelsen inträffade i
slutet av en lång och kall vinter
hade den fått arbeta hårt flera
månader i sträck.
Allvarliga brandtillbud med
luftvärmepumpar har tidigare
rapporterats. Men eftersom typ
och utförande i de flesta fall
varit olika kan vi inte peka på
något särskilt fabrikat.
Räddningsverket har varit
i kontakt med Svenska Värmepumpföreningen,
SVEP,
en branschorganisation som
behandlar ärenden om värmepumpar. De har lovat att följa
upp detta och eventuella kom-

mande brandtillbud i luftvärmepumpar.
(Artikeln bygger på en rapport
av Roland Sandén, Stockholms
Brandförsvar)

Luftvärmepumpen som fattade eld.

Foto: BO WIBERG

Magnetventilen sedan det
brända spånet spolats bort av
brandpersonalen.

Erfarenheter
[Luftvärmepumpar]
n Det är ytterst viktigt att man
följer monterings- och serviceanvisningarna för värmepumpar av olika slag. Till detta
krävs fackmän. Också den
elektriska installationen måste
göras av behörig personal.
n Som ägare till en nyinstallerad maskin bör du själv då
och då titta till den så att det
inte uppstår oväntad värmeutveckling, luktar bränt eller
uppkommer ovanliga ljud.
n Observera risken med
dammbildning i fläktar och
luftkanaler.
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ering
brandstationen. Men den var
smutsig och skrymmande så
det tröttnade vi snart på. I stället vill vi inleda ett samarbete
med polisen.
– Vi ska titta på hela kedjan,
från stöld till hur det säljs vidare, smälts ner och om det
försvinner ur landet, säger Rolf
Andersson på länskriminalpolisen i Västra Götaland till TT.

Foto: CLAES TORNBERG

En hög med kabelskrot representerar mycket pengar. Men
då måste isoleringen och annat
brännbart först vara borta. I
fjol gjorde räddningstjänsten
Storgöteborg 107 utryckningar
till illegala kabelbränningar.

Ulf Erlandsson

tillbuden

Upprepade
bastubränder
E

Foto: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Snabbt larm till räddningstjänsten, som vräkte gasolgrillen över balkongräcket, gjorde att en allvarlig
brand kunde undvikas.

Gasolläckage från grill
E

n varm kväll i början av sommaren beslöt sig
en familj i Alingsås för att prova sin nya gasolgrill. Den var försedd med två lågor och drevs av
en femliters kompositflaska PC5.
Familjen bodde på andra våningen i ett flerfamiljshus och använde balkongen som grillplats.
Det var kanske inte så lämpligt eftersom såväl
balkongen som resten av huset var av trä.
När lägenhetsinnehavaren skulle starta grillen
öppnade han flaskventilen och tände låga 1 utan
problem. Men när han skulle tända låga 2 blev
det plötsligt en puff och en häftig brand på undersidan av grillen runt gasolflaskans ovansida.
Mannen ropade åt sin fru att ta med barnen
och lämna lägenheten. Själv larmade han räddningstjänsten. Innan han utrymde hann han se
att sprängblecket på flaskan hade löst ut och att
det strömmade ut brinnande gasol.
Räddningstjänstens rökdykare angrep genom
huvudentrén, uppför trappan och ut på balkongen. De kastade ner grillen och den brinnande
kompositflaskan på gräsmattan.
Där fick de ligga och brinna färdigt under kontrollerade former. Kylning av trägolv och utstickande takfot med vatten, temperaturkontroll med
IR-kamera.

En enkel undersökning visar att det varit ett gasolläckage någonstans i anslutningarna mellan
gasolflaska och brännarna. Däremot kunde den
exakta läckageplatsen (reduceringsventil, packningar, slang, brännare) inte fastställas.
Räddningsverkets avdelning för brandfarliga
och explosiva varor (Bex) får del av alla rapporter
som berör deras verksamhetsområde och vidtar
åtgärder för att förhindra att de upprepas.
(Artikeln bygger på en rapport från Kent Järnström, Räddningstjänsten Alingsås)

Erfarenheter
[Gasolgrillar]
n Var mycket noga när du monterar en nyinköpt
gasoldriven apparat. Studera bruksanvisningen
och kontrollera alla kopplingar med läckspray så
att det inte finns några läckage.
n Undvik om möjligt att placera en gasolflaska
under eller i närheten av en brännare. Värmen
kan bli så hög att en kompositflaska kan skadas.
n Även stålflaskor, slangar och annan utrustning
kan påverkas negativt av värmen och en brand
kan starta.

n mycket vanlig bidragande
orsak till bastubränder är
att utrymmet inte används till
avsett ändamål.
I stället för att vara en plats
för kroppsvård och avslappning används utrymmet som
förråd och lager. Också värmeaggregatet belamras. ’
Om det sedan slås på av misstag är branden snart ett faktum.
Det visar två händelser som på
kort tid inträffat i Blekinge:
1) Två pojkar, 12 respektive
14 år var ensamma hemma i
familjens villa. En av dem hade
duschat. När han torkade sig på
en handduk råkade han utan
att märka det slå på strömbrytaren till ett bastuaggregat.
Sedan han klätt på sig gick
han upp i bottenvåningen för
att titta på TV tillsammans med
sin bror.
Efter 5-10 minuter började
en brandvarnare tjuta och pojkarna såg att det kom rök från
dusch/bastu-utrymmet.
De
bröt strömmen till aggregatet
samt stängde alla dörrar mot
den brinnande avdelningen.
Därefter ringde de 112 och
gick ut ur villan tillsammans
med familjens hund. Tack vare
brandvarnaren och pojkarnas
korrekta agerande blev skadorna begränsade.
2) Bastun i en villa användes
sällan utan utrymmet fungerade mest som lagerlokal. Tidigt
en morgon var mamman där
och hämtade några rullar toalettpapper. Förmodligen slog
hon av misstag på strömbrytaren till värmeaggregatet.
Ungefär en halvtimme senare upptäckte dottern att det
kom rök från villans tvätt- och
relaxavdelning. När de ringde
112 uppmanades familjen att
stänga så många dörrar mot
branden som möjligt och sedan
invänta räddningstjänsten ut-

omhus. De gjorde som de blivit
tillsagda. Ingen människa kom
tillskada och förutom i bastun
blev brännskadorna små.
Räddningsverket har varit i
kontakt med ledande tillverkare av bastuaggregat och inlett
ett samarbete med branschen
för att få säkrare rutiner.
(Artikeln bygger på rapporter
från Mattias Johansson, Räddningstjänsten Västra Blekinge)

Erfarenheter
[bastubränder]
n En vanlig orsak till bastubränder är att strömbrytaren till värmeaggregatet ofta
är placerat i omklädningsrummet eller på annan plats utanför bastun. Den som slår på
aggregatet har ingen kontroll
på om det finns brännbara
föremål i närheten.
n Situationen kan jämföras
med om reglagen till en spis
skulle vara placerade i annat
utrymme än i köket!
n En annan vanlig orsak till
bastubränder är ventilationen
och aggregatens placering.
n Långvarig värmepåverkan
kan ge torrdestillation och
brand.
Ulf Erlandsson,
brandingenjör vid
Räddningsverket,
leder verkets
brandutredarprogram. Erlandsson
medverkar i Sirenen med sammanfattningar
av rapporter ur brandutredarprogrammet och från
fördjupade olycksundersökningar. Han tar gärna emot
synpunkter och tips på tel
054-13 50 39,
fax 0470- 208 04,
epost: ulf.erlandsson@srv.se
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Därför slår brandmännen
vakt om rökdykningen
L

äste med stort intresse
om så kallad framskjuten
enhet i förra numret av
Sirenen och hur den så smått
är på väg att erövra Europa,
innan de flesta i den svenska
räddningstjänsten ens fattat
vad det handlar om. De slår
i vanlig ordning vakt om det
traditionella och om rökdykningen som det enda effektiva
sättet att släcka en brand på.
Jag har en känsla av att
brandmän i Sverige identifierar rökdykaruppdraget som
det ultimata testet på om de är
bra brandmän eller inte.
Även om det heter i alla utbildningsmål att alla brandmän
ska klara av rökdykning, så
finns det en inofficiell rankinglista på de flesta stationer vilka
som är rökdykare eller inte.

Hotar elittänkandet

Eftersom rökdykning anses
vara det mest fysiskt krävande i
brandmannens yrkesutövning
har den blivit dimensionerande vid anställningstester och
fortlöpande tester. I detta ligger också huvudargumenten
mot kvinnor inom brandmannayrket.
Även om det i Sverige inte
funnits någon officiell yrkesindelning på brandstationerna
finns det, som i Danmark, en
inofficiell – rökdykare, pionjärer och chaufförer.
När nu begreppet framskjuten enhet förs fram hotar det
brandmännens inofficiella
elittänkande. Vidare bygger

Bra, men
för dyrt?

I

Sirenens förra nummer läste
jag hur Räddningsverket fått
EU-pengar för ett projekt som
syftar till minska riskerna för
brandmän vid insatser.
Det handlar om skärsläckaren och annan modern teknik
och där intresset från andra
länder uppenbarligen är stort.
Mycket bra att Räddningsverket för utvecklingen framåt,
men tyvärr är väl de här prylarna så dyra att vi aldrig får
dem på vår deltidskår.
Klasse, deltidsbrandman

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten (skriv max 40 rader
eller 3 500 tecken på datorn,
inklusive mellanslag).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 7/06 är
20 oktober. Välkommen!

dimensioneringen av svensk
räddningstjänst på gällande
AFS-krav vid rökdykning 1+4.
Med en framskjuten enhet
öppnar det för exempelvis
1+2. Det ger många brandmän
och facket kalla fötter.

En spjutspetsstyrka

Framskjuten enhet är ett
svenskt nytänkande som kommer att få stort genomslag i
många länder – så småningom
även i Sverige. Och då inte bara
för att snabbt dämpa bränder
som inte gått till okontrollerbar
övertändning, utan även för andra sammanhang som insatser
vid trafikolyckor och tillfällen
när det är riktigt bråttom.
Framskjuten enhet borde
lanseras omgående som en
elitenhet eller spjutspetsstyrka
baserad på snabbhet, högteknologi (datorstöd, skärsläckare, IR-kamera med mera).
Detta kommer att ställa ökade
krav på de brandmän som ska
vara spjutspetsar.
I Sirenen-artikeln uttalade
utbildningschefen och en
avdelningschef att utbildning i
framskjuten enhet kommer att
införas på alla fyra räddningsskolorna under 2007. Det
är inte bara bra, det är helt
nödvändigt.
Men hitta på ett mer tidsenligt namn än ”framskjuten enhet”. Det för tankarna tillbaka
till den gamla civilförsvarsorganisationen.
Pensionerad insatsledare

Framskjuten enhet hotar brandmännens inofficiella elittänkande, tycker insändarskribenten. I enheten
ingår bland annat en bärbar kommunikationscentral och skärsläckaren.

Annan teknik är bättre
ur en rad aspekter
A

rbetsmiljöverkets
föreskrifter om rök- och
kemdykning (inklusive
medicinska kontroller i arbetslivet), reglerar de organisatoriska förhållanden samt
krav på personlig skyddsutrustning som minst ska gälla
för arbetstagaren vid arbete i
tät brandrök eller i områden
med farlig luftförorening eller
farlig syrebrist.
Rökdykning är således en
skyddsnivå – inte någon släckmetod, tvärtemot vad jag kan
läsa i Sirenen 5/2006. Dessutom finns det inget motsatsförhållande mellan skyddsnivån
rökdykning och skärsläckaren,
vilket tycks vara fallet enligt
Räddningsverket.
Men mest bestört blir jag
av hur skärsläckaren gång på
gång lyfts fram som alla lösningars Moder. Inget kunde väl

vara mer felaktigt. Skärsläckaren är ett bra verktyg, men
bara i vissa mycket speciella
situationer. Brandsläckning är
ett hantverk som kräver olika
verktyg i olika situationer.

Kvävande effekt?

Till och med en spade och
en pytsspruta har sitt berättigande. Att sänka temperaturen
i ett brinnande rum från 800
– 900 grader till under normal
bastutemperatur är inget som
är unikt med skärsläckaren.
Och att skärsläckaren skulle
ha en kvävande effekt ställer
jag mig mycket frågande till,
om man inte stoppar ner den
i halsen på någon. Dessutom
har skärsläckaren en inköpskostnad och en underhållskostnad (inklusive utbildning
och övning) som är något över
min veckopeng, vilket sällan

eller aldrig framgår.
Det finns annan teknik som
enligt min mening är bättre ur
en rad aspekter. Det är märkligt att sådan teknik sällan
eller aldrig lyfts fram. Intresset
för att diskutera annan teknik
och andra lösningar tycks vara
svagt. Det tycks till och med
vara så att sådan annan teknikoch idéutveckling förhindras,
i synnerhet om den i någon
mening ”konkurrerar” med
skärsläckaren.

Mycket märkligt

Dessutom finner jag det
mycket märkligt hur en statlig
myndighet kan finansiera,
marknadsföra och stödja
enskilda näringsidkare på det
sätt som under årens lopp
tycks ha skett i samband med
skärsläckaren. Företaget som
säljer skärsläckaren gör till och

med reklam med Räddningsverkets namn, även i internationella sammanhang. Är man
inte mer mån om sitt varumärke än så? Det är mycket
förvånande att ingen reagerar.
Stefan Svensson
Löberöd

Skärsläckaren
en parentes, eller?
Åsikterna om skärsläckaren och
så kallad framskjuten enhet (en
snabbinsatsstyrka) går isär. Det
framgår bland annat av insändarna på denna sida.
Vad tycker du? Kommer skärsläckaren att kraftigt påverka
framtidens insatser vid brand
eller blir den bara en parentes i
svensk räddningstjänst?
Skriv till Sirenen!
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Hur ska agnarna
skiljas från vetet?
E

fter att ha gått SMO-utbildningen (skydd mot
olyckor) i Revinge är jag
nöjd med innehållet i kursen.
Många av lärarna är intresserade och framför allt mycket
kompetenta.
Men vad är då problemet?
Jo, alla elever kommer att
gå ut SMO-utbildningen med
godkänt betyg. Räddningstjänsterna kommer inte att se
vilka elever som har haft långt
över godkänt på de praktiska
och teoretiska examinationerna eller inlämnade arbeten.
Räddningstjänsterna vet heller inte vilka elever som engagerar sig utanför de ordinarie
lektionerna eftersom alla får
samma kursintyg, utan något
personligt intyg. För att bli
godkänd krävs ofta inte några
höga poäng på de teoretiska
proven.
Om vi misslyckas på en tenta
är det bara till att skriva om
den tills vi klarar det. Blir vi

inte godkända på ett inlämnat
arbete och ska komplettera
kan vi bara ändra om uppbyggnaden av texten i arbetet
så blir vi godkända.
Detta kallar inte jag kvalité!
Ja, jag vet, det är en skola och
vi är där för att lära oss…
Vissa lärare har försökt hålla
en ”hög standard” genom att
vara ”tuffare” när det gäller
examinationer, men blivit
tillrättavisade av skolan.

Rädd om sitt rykte?

Skolan hade inte fram till
den sista terminen någon närvarokontroll. Och vad används
närvarokontrollen till om den
inte står på kursintyget man
får efter utbildningen? Hur vet
räddningstjänsterna att eleven
de anställer har varit på alla
lektioner?
Ett annat problem är att
skolan är för snäll när någon
elev inte sköter skolarbetet.
Antagligen är skolan rädd om

sitt rykte om de skulle börja
slänga ut elever. Men eftersom
det kommer att bli ett stort
överskott på SMO-elever ute
i Sverige tycker jag att skolan
kunde bli hårdare. Då hade de
elever som lägger ner tid på
skolan, är duktiga och klarar
av examinationerna fått ut
något för detta.
Vissa elever gör bara precis
det som är nödvändigt och är
på de lektioner som är ”obligatoriska” (obligatoriska, utan
närvarokontroll?!).
Är det en sådan elev räddningstjänsterna vill anställa?
Många elever kan även gömma sig bakom sin basgrupp (vi
arbetar med problembaserat
lärande i grupper om tio tjejer/
killar) och åka snålskjuts.
Ja, jag vet, det är en skola och
vi är där för att lära oss…
En som inte är helt nöjd
med SMO-utbildningen

Foto: PER WESTERGÅRD

Skolan är för snäll när någon elev inte sköter skolarbetet. Det
tycker före detta SMO-elev och efterlyser ökad kvalitetssäkring.

Revinge svarar: Alla blir inte godkända
SVAR DIREKT: Hans-Olof Uhlmann,

utbildningschef på Räddningsverket
Revinge, kommenterar insändaren här
ovan:
I de tre SMO-klasser som examinerats
från skolan i Revinge har minst en deltagare i varje klass inte blivit godkänd.
Vi är väl medvetna om att våra examinationsformer behöver utvecklas. Vi
arbetar med detta och har redan gjort
förändringar. Som exempel genomför
vi i slutet av termin fyra flera dagar med

praktiska examinationer i brandmannakunskap. Vi har även infört kollegium där
varje deltagares prestationer diskuteras.
Detta har visat sig vara mycket bra och vi
har kunnat ta tag i många problem.
Ambitionen är att vi ska bli riktigt bra
på examinationer.
I Räddningsverkets utbildningar gäller
en tvågradig betygsskala, godkänd eller
underkänd. Vår uppgift är att säkerställa
att de som fått betyget godkänd når den
förväntade nivån. Den förväntade nivån
värderas i samband med redovisningar,

prov och praktiska övningar. I brist på riktigt bra examinationer kan jag acceptera
att våra lärare som är brandmän/brandbefäl utifrån sin yrkeskunskap konstaterar att en deltagare eller en grupp är
godkänd eller underkänd.
Vad gäller intyg har vi ett gemensamt
kursintyg som gäller på alla fyra skolorna.
Kursdeltagare som inte blivit godkända
vid examination ska ges tillfälle att tentera om. Detta är en rättighet som gäller
på universitet och högskolor, så också på
Räddningsverkets skolor.

När vi nyligen undersökte hur det ligger
till med arbete för de nu tre utexaminerade SMO-kurserna så konstaterar vi att
80 procent har arbete. Det tycker vi är
mycket bra för en så relativt ny utbildning.
Vi kommer även i fortsättningen att
utgå ifrån att den som sökt till utbildningen Skydd mot olyckor är motiverad
och kommer att ta ansvar för sitt lärande.
Vi som skola ska se till att ha ett examinationssystem som avslöjar eventuella
brister i detta.
Hans-Olof Uhlmann

Kyler eller kväver koldioxiden?
L

äste i Sirenen nr 1/2001 att
koldioxid släcker genom
kylning. Artikeln är skriven av
brandingenjör och tekn. Dr
Stefan Särdqvist. Citat:
”Kyleffekten är den klart dominerande släckeffekten hos
koldioxid, liksom hos de flesta
gasformiga släckmedel.
Koldioxid släcker genom
att flamman tillför obrännbar
barlast som måste värmas upp.
I tillräcklig mängd kan inte
temperaturen i flamman hållas
över den kritiska nivån.
Den kritiska nivån ligger
beräkningsmässigt omkring
1 300 grader och brukar kallas
för den adiabatiska flamtemperaturen.”
År 2004 gav Svenska Brandskyddsföreningen ut boken
”Handbrandsläckare” (HBS).
Under kapitel 2.5 Koldioxid
(CO2) kan man läsa:
”Trycksänkningen vid tömning av en släckare medför
att en stor del av innehållet

förångas och en mindre del
övergår i fast fas i form av så
kallad kolsyresnö, som har en
temperatur på –79 grader. Kolsyresnöns låga temperatur kan
lätt förleda till antagandet att
koldioxiden har stor kylande
släckeffekt. Denna uppfattning
är emellertid felaktig. Faktaruta 5 – Koldioxid (CO2) – Släcker
främst genom kvävning.”
Vad är det som gäller?
Eftersom koldioxid används
som inertgas för att minska risken för brand och explosion i
olika utrymmen, vid exempelvis hetarbete, beror det på att
den undantränger luftens syre,
så att någon brand inte kan
uppstå och då är den enligt
mitt förmenande kvävande.
Men jag böjer mig för fackkunskapen om någon kan
påvisa för mig motsatsen.
Lars H Landström
brandkonsult
PHELDO AB

SVAR DIREKT: Räddnings-

verkets Stefan Särdqvist har
lämnat följande svar på Lars
H Landströms fråga:
Visst kyler kväve! Om en
brand skulle släckas eller
förhindras genom kvävning,
varför kan det behövas 30
volymprocent kväve, men bara
21 volymprocent koldioxid
eller hela 40 volymprocent
argon? Varje volymprocent
släckmedel tränger ju undan
lika mycket syre. Kvävning
duger inte som förklaring.
Titta i stället på hur mycket
energi som går åt för att
värma upp gaserna. Det går åt
lika mycket energi att värma
upp 30 volymprocent kväve,
21 volymprocent koldioxid
respektive 40 volymprocent
argon. Det gör kylning till den
viktigaste mekanismen.
Det är visserligen hundra
graders skillnad mellan
kolsyresnö vid –79 grader och

rumstemperatur, men det
intressanta är snarare skillnaden mellan släckmedlets
temperatur och flamtemperaturen. Denna skillnad kan med
lätthet bli tusen grader och
då har hundra grader mindre
betydelse.
Samtidigt är även detta
resonemang förenklat och
det finns en risk att vi snarare
diskuterar vad vi ska kalla
olika begrepp, än att diskutera
fenomenen i sig.

Kemi är förklaringen

Lägg till ett kemiskt synsätt!
Det krävs energi för att
värma upp släckmedlet till
flammans temperatur. Denna
energi skulle annars ha använts till att värma upp flamman och driva på de kemiska
reaktionerna. I stället faller
temperaturen.
När temperaturen i flamman blivit tillräckligt låg kan
inte radikaler existera längre,

och eftersom radikalerna är
nödvändiga för de kemiska
reaktionerna, kommer reaktionerna att hejdas och flamman
slocknar.
Genom att tillsätta barlast i
flamman kommer temperaturen alltså att sjunka. På samma
sätt kan temperaturen sjunka
om mängden bränsle är för
låg. Då fungerar faktiskt syret
som ett kylande släckmedel.
Slutsatsen är att brandtriangeln med de tre sidorna
bränsle, syre och värme visserligen talar om vilka komponenter som krävs för förbränning. Däremot duger den inte
till att förklara varför bränder
slocknar. Det handlar snarare
om värme.
Stefan Särdqvist
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Grov överdrift att påstå att de
betedde sig hotfullt mot Eva-Marie
U

ndertecknad var
ledamot i Räddningsnämnden i Helsingborg
1999–maj 2006. Under
hela denna tid har jag med
intresse och behållning
läst Sirenen. Men det var
beklämmande att läsa Per
Larssons intervju med EvaMarie Abrahamsson (EMA)
i nr 5. Den är vinklad och
osaklig.
För att Sirenens läsare ska
få någon balans i beskrivningen av denna tråkiga
historia försöker jag göra en
så saklig sammanfattning
jag kan. Jag har gått igenom
nämndprotokoll och egna
minnesanteckningar samt
talat med andra i nämnden.
Sommaren 2002 började
processen att anställa en räddningschef i Helsingborg. Fem
sökande blev kvar i en slutomgång. En grupp av fem nämndledamöter fick enskilt studera
handlingarna: ordföranden
Bertil Olsson(m), vice ordföranden Kjell-Åke Månsson(s),
ytterligare en moderat och en
socialdemokrat samt undertecknad. Alla fem hade Mats
Rosander som etta, fyra hade
Lars Persson som tvåa, en hade
honom som trea. Alla fem
hade EMA som klar femma.

Nämnden splittrades

I Helsingborg hade den moderata kommunstyrelseordföranden en klar uppfattning:
Rekryteringen skulle göras
externt och kvinnliga sökande
skulle få positiv särbehandling.

Kommunstyrelsen föreslog
i december 2002 att nämnden till räddningschef skulle
förordna Eva-Marie Abrahamsson. Nämnden splittrades. Den
borgerliga majoriteten ville
förordna Mats Rosander, den
socialistiska minoriteten hade
svängt och gick på KS´ linje.
Ordföranden, som ville vara
lojal mot kommunstyrelseordföranden gick över och EMA
förordnades. Övriga borgerliga ledamöter reserverade sig.
I början av 2002 hade räddningstjänsten omorganiserats.
Organisationen hade blivit
plattare. Nämnden fick på hösten positiva besked. Den nya
organisationen fungerade bra.
Döm om ledamöternas förvåning när EMA bland det allra
första hon informerade oss om
var dels att hon skulle göra en
ny organisation, dels att hon
tog sig rätten att själv utse
en vice brandchef. Efterhand
visade EMA ointresse och oför-

måga att kommunicera med
ordförande och presidium.
Hon uteblev från nämndens
ordinarie sammanträde. Hon
skulle träffa kolleger. I stället
för att diskutera och reda ut
problem med ordförande
och presidium pratade hon
med någon hög kommunal
tjänsteman.

Kompetent ekonomichef

Det dröjde mer än ett år
innan arbetet med en ny organisation började. Uppdraget
upphandlades på ett tveksamt
sätt. De kostnadsbesparingar
som den nya organisationen
skulle medföra hade fram
till maj i år inte påvisats. Den
samlade kompetensnivån har
sjunkit genom att flera brandingenjörer slutat.
I intervjun i Sirenen sägs
att EMA inte fick full insyn i
ekonomin. Räddningstjänsten
hade en mycket kompetent
ekonomichef, tillika nämn-

dens sekreterare. Men för EMA
var han obekväm. För att ”rationalisera” skulle räddningstjänsten från maj i fjol köpa
ekonomitjänster från en annan
förvaltning. Och så försvann
ekonomichefen. Kvaliteten
på ekonomirapporterna till
nämnden blev sämre.
Den ekonomiska situationen
blev kritisk vid senaste årsskiftet. Det rapporterade underskottet för 2005 ökade med 2,3
miljoner (på en omslutning av
cirka 93 mkr). Olika förklaringar gavs och ifrågasattes,
årsredovisningen för 2005
godkändes inte, budgeten för
2006 blev osäker. Flera besparingsförslag arbetades fram.
Arbetet med budget för 2007
”väntade om hörnet”.

Ledamöterna frustrerade

strukturerna. Dagligen. Och
det är mycket ofta som jag
måste överväga vilka strider
som är relevanta.

Kanske var det tvärtom

De exempel som Eva-Marie
redovisar är givetvis fullständigt oacceptabla. Däremot
är beskrivningen att manskulturen skulle var den enda
anledningen och förklaringen
till hennes avgång som ytterst
ansvarig tjänsteman i förvaltningen felaktig, menar jag.
Det kanske var tvärtom?
Utan det patriarkala systemets
beskyddarinstinkter kanske
hon stannade längre än vad en
manlig brandchef kunde ha
gjort?
Vi som har funnits i sfären
för de senaste årens konflikter
i Helsingborg vet att de har

präglats av en komplexitet
med många aktörer och dimensioner. Man vinner inte på
att förenkla denna smärtsamma tragik till en genusfråga.
Enbart.
Det gagnar heller inte frågan
om hur mångfalden och
jämställdheten kan utvecklas.
Det är ett spörsmål som kräver
öppen dialog utan att peka
ut syndabockar och som sker
med stora mått av självreflektion. Och ett medvetet, långsiktigt och målinriktat arbete!

En mycket smärtsam resa

Helsingborgs brandförsvar
har gjort en mycket smärtsam
resa där samtliga anställda
drabbats direkt eller indirekt
av konflikterna. Ett ansenligt
arbete återstår för att rekonstruera förvaltningen, skapa

Hans I. Holm
Helsingborg

Trots hårt arbete i förvaltning och nämnd kunde
problemen lösas. Ledamöterna blev frustrerade.

Bilden som Eva-Marie
målar upp måste nyanseras
I
förra numret av Sirenen
finns temat ”Mångfald”
som belyser ett av de viktigaste utvecklingsområdena
för räddningstjänsten i Sverige
framöver. För givetvis kan inte
räddningstjänsten fortsätta att
bemannas av enbart heterosexuella män födda i Sverige av
svenska föräldrar.
Som en del i temat finns
en intervju med tidigare
brandchefen i Helsingborg,
Eva-Marie Abrahamsson. Den
presenteras på förstasidan
som ”Manskulturen knäckte
Eva-Marie”.
Som kvinna och anställd vid
Helsingborgs brandförsvar
menar jag att den bild som
Eva-Marie målar upp måste
nyanseras och kommenteras. Som kvinna märker jag
naturligtvis av de patriarkala

Men att påstå att de betedde
sig hotfullt mot EMA är en
grov överdrift.
EMA blev arbetsbefriad med
full lön. Kommunrevision
gjorde en utredning, vilken
utmynnade i kritik mot nämnden. Man konstaterande också
att ekonomirapporteringen
var otillfredsställande.
EMA har lämnat sin anställning i kommunen. Räddningsnämndens ledamöter är entledigade. Den i fjol avskedade
ekonomichefen är nu ekonomichef i ett transportföretag,
entledigade kolleger i Räddningsnämnden är tillbaka och
deltar i valkampanjen och de
fyra kommuner, vilka enligt
intervjun i Sirenen vill anställa
EMA, kan i stället köpa hennes
konsulttjänster.

rutiner och beslutsvägar som
är kända och begripliga. På
detta sätt kan verksamheten
utvecklas och bli tidsenlig.
För att nå detta behöver vi en
plattform med en nyanserad
och begriplig historiebeskrivning. Inte myter om offer och
skurkar.
Som kvinna blir jag mycket
förolämpad när genusperspektivet används för att dölja
andra problem. Och jag blir
kränkt å mina manliga kollegers vägnar när de hängs
ut. Patriarkala strukturer är
just det; strukturer! Och inte
ondskefulla människor som
vill orsaka andra skada.
”Med stort hopp om
Helsingborgs stads och dess
brandförsvars framtid”

Akustiska
ljudet hörs
bättre

L

äste under Ordet fritt i nr
5/06 hur Bengt Karlsson
uppmanade att man inte ska
glömma sirenerna vid blåljuskörning. Jag som skriver detta
är en bilist som kör cirka 8 000
mil per år i arbete och privat
och har vid ett flertal gånger
haft utryckningsfordon som
påkallat fri väg bakom mig.
Vågar nog påstå att jag
har aldrig varit i vägen, utan
uppmärksammat utryckningsfordonet i tid. Men jag tycker
att de hörs dåligt med de
syntetiska sirenerna.
Jag ställer frågan vad var det
för fel på det akustiska ljudet.
(kompressorhorn)? Kan vara
problem att ha det på ambulanser , men på de tyngre
bilarna (brandbilar) finns kompressor så där kan det inte vara
något större problem att lösa.
Thomas Skönalyckan
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Hög tid att öppna ögonen och
möta kvinnor på deras villkor
B

randkåren betraktas som
maskulin och väldigt
manlig. Historiken spelar
in. Enligt brandordning från
slutet av 1800-talet utgjorde
alla arbetsföra män 18-55 år
brandförsvar.
Religionen spelar också in.
Den västerländska religionen upptog de förhistoriska
religionernas föreställning om
mannen som ren och helig och
kvinnan som rituellt oren och
profan. Därmed lade religionen grunden för en sträng
arbetsdelning mellan män och
kvinnor. I den västerländska
kulturen framställdes mannen
som alstrare, kvinnan som vårdare, föderska och mottagare.

Nyanställda socialiseras in

Brandkåren är också en kulturell enhet, där medarbetarna
lär sig organisationens kultur.
Här finns inlärda regler som
styr vad vi behöver veta, känna
och tänka för att uppfylla
kraven. Nyanställda brandmän socialiseras in genom att
anamma de underförstådda
spelregler som präglar organisationen. Kulturen vidmakthålls genom att straffa och
peka ut avvikelser samt genom

belöningar till dem som sköter
sig.

Lever kvar i 1800-talet

Brandkåren är som jag ser
det en väldigt byråkratisk och
hierarkisk organisation och
lever kvar i den kultur som
presenterades redan i slutet av
1800-talet.
Kvinnor har svårt att identifiera sig med organisationens
kultur och identitet, men
många män har förmodligen
det också. Maskuliniteten
framhävs genom tuffhet,
våghalsighet och uppvisande
av fysisk styrka.
När det gäller yrkesval spelar
också känslor in och vår kropp
och själ svarar på de signaler
som en organisation sänder
ut. Är det helt enkelt så att den
organisation som presenteras utåt i dag på brandkårer
inte är intressant eller känns
attraktiv för kvinnor?
Det krävs förändrade attityder. Ledningen säger sig
vara positiv till kvinnliga
brandmän, men vad är det de
presenterar?
Här bör ledningen ta sig en
ordentlig funderare. Många
kårer är inte förberedda för att

Det går fortfarande trögt
med rekryteringen av kvinnliga
brandmän i Sverige, något
som Bo Johansson analyserar
i denna insändare. Bilden är
från Phoenix i USA. Där är inte
hindren lika stora som i Sverige.
ta emot kvinnor. En del saknar
omklädningsrum, larmkläder
och kläder överhuvudtaget är
inte framtagna och anpassade för kvinnor. Det går att
utveckla mycket av den gamla
utrustning vi använder till mer
modernt och anpassat för en
tvåkönad arbetsplats.
Ledningen har ej heller

Varför göra skillnad på
ingenjör och ingenjör?
I
förra numret av Sirenen
efterlyser Lennart Jonsson
mer kvalificerat förebyggande arbete från brandingenjörer och brandmästare. Han
menar på att de som utbildades vid Statens Brandnämnd
”hade det som behövdes för
att hitta stora systemfel i
brandskyddet på komplexa
anläggningar”. Men ingenstans ger han en definition på
det efterlysta kvalificerade förebyggande arbetet, heller inte
på de så kallade systemfelen
eller varför han gör skillnad på
brandingenjör och brandingenjör. Utbildningsskillnader
finns – hellre då debattera om
vinsten med att använda båda
dessa för utveckling i förebyggandearbetet.

Eva-Marie visade civilkurage

Och är det inte så att vi i första hand ska rädda liv genom
förebyggande arbete?
Svaret är självklart. Så var dör
människor oftast i bränder?
Inte ofta i olyckor på komplexa
anläggningar i Sverige – utan i
hemmets ”trygga vrå” orsakat
av en brand i den egna bostaden. Således hade Eva-Marie
Abrahamsson (LTH-utbildad)
enligt mig ett synnerligen stort

civilkurage och genomtänkt
”paragrafrytteri” med brandvarnarsatsningen i Malmö,
med stöd av dåvarande räddningstjänstlagen.
Påbyggnadsåret vid Revinge
(RUB) är ofta ett krav för
anställningar vid räddningstjänsten och ofta meriterande
vid anställningar inom andra
branscher, till exempel industrin. Det är få brandingenjörer
från LTH som utan RUB hamnar
vid räddningstjänster. Dessa
hamnar i stället ofta inom exempelvis konsultbranschen.

Jag blir lite skrämd

Som nyutexaminerad brandingenjör på väg mot RUB blir
jag därför lite skrämd av den
uppfattning som Lennart Jonsson fått kring att studenter vid
RUB inte får tillräckligt mycket
utbildning i förebyggande
arbete. RUB fokuserar mot ledning av räddningstjänst (20 av
40 studiepoäng) medan tillsyn
och andra olycksförebyggande
arbetsuppgifter omfattas av 7
studiepoäng. I utbildningen
ingår även 6 veckors praktik
varav 3 veckors förebyggande
praktik. Kravet på genomgången RUB vid anställningar
på räddningstjänsterna har

därför sannolikt också sina
grunder även i tillsynsutbildningen.

Byggas från en grund

Kvalificerat förebyggande
arbete är inget man främst kan
studera sig till utan det måste
byggas från en grund (genom
utbildning) och sedan växa
genom erfarenhet. Således har
jag svårt att tro att man efter
4,5 års utbildning (LTH + RUB)
skulle ha sämre förutsättningar som förebyggare än de från
Statens Brandnämnd, vilket
Lennart Jonsson antyder.
Vi ser, och kommer fortsätta
se, goda exempel där dagens
förebyggande arbete visar
sig genom nytänkande och
djärva grepp för att minska
det mänskliga lidande som
olyckor medför.
Det kommer att fortsätta
vidareutbildas både brandingenjörer, brandmän, styrkeledare med flera till goda förebyggare. Kvalificerade sådana ser
vi när nya och nyttiga idéer
kläcks och erfarenheterna talar
med kunskapen i ryggen.
Johan Rönmark
brandingenjör

funderat på att kvinnor blir
gravida och det blir ett nytt
problem varje gång i stället
för att ha framförhållning och
skriva policys i arbetsmiljöinriktning även för kvinnliga
brandmän.
Skulle det vara lättare för
kvinnor att identifiera sig med
brandkåren om normer och
värderingar var empati, känslor och omvårdnad?

perspektivbrytningar och möjliggör nya tankegångar och
nya former av organisering.
Det måste till mer än att
bara arrangera prova-på-dagar
eller utgå från att skolorna
ska locka till sig kvinnor till
utbildningen om ingenting
förändras.

Ledningen gör inget

FOTNOT: Jag har också arrangerat prova-på-dagar för kvinnor
tre år i följd på Nerikes Brandkår. Av 40 kvinnor som prövat är
det endast två som aktivt sökt
tjänst som brandman trots att
alla sa att de skulle göra det. De
upplevde jobbet som väldigt
intressant och kul.

Förebygg och anpassa
arbetsplatsen även för kvinnor
och möt dem på ett respektfullt sätt så kanske de känner
sig välkomna. Ledningen
säger att den vill ha kvinnliga
brandmän, men gör inget för
att anpassa organisationen.
I stället nöjer man sig med
att säga: ”Kom hit så får vi lösa
problemen efter hand, om det
finns några”.
Det är hög tid att öppna ögonen och våga möta kvinnorna
på deras villkor.
Organisationer fungerar
bäst och effektivast om man
tillvaratar all kompetens och
erfarenhet från både kvinnor
och män. Tvåkönade arbetsplatser skapar variation och

Bo Johansson
brandförman
Nerikes Brandkår

Håller du med?
Det krävs förändrade attityder
på kårerna för att få in fler kvinnor i räddningstjänsten. Vi måste
våga möta kvinnorna på deras
villkor, skriver Bo Johansson.
Håller du med? Skriv till Sirenen och berätta hur rekryteringen av kvinnor kan underlättas.

Visa lite resultat
av forskningen!
F

yra års forskning. Var finns
forskningsresultaten från
ambulansolyckorna?
Jörgen Lundälv skriver;
”Hur många personer som
skadats vet ingen. Det är enligt
min mening skrämmande”.
”Veckan innan detta skrevs
kraschade inte mindre än tre
ambulanser runt om i landet”.
Vad säger detta? Ingenting!
Jörgen Lundälvs återkommande debattinlägg visar endast hans personliga/journalistiska åsikt. Visa lite resultat
av forskningen! Får man inget
resultat får man hitta nya inriktningar, infallsvinklar eller
kanske byta ämnesområde.
Det som Jörgen visat upp
eller rättare sagt inte visat upp,
är väldigt klent och magert.
Har inte sett några kvantitativa eller kvalitativa resultat.
Forskning är ju till för att visa
ny kunskap och på detta sätt
kunna påverka.
Så länge dessa inlägg publiceras, upplevs de av många endast
som kritik mot en yrkesgrupp.
En hjälp på vägen kan vara att
ta reda på varför ambulanser
ofta överutnyttjas på uppdrag
där befintlig sjukvårdskompetens inte är befogad.
Ju flera mil ambulanserna
kör, desto större är risken för

incidenter. Fast när jag tänker
efter så pågår redan forskning
om detta.
Sjuksköterska

Bra skrivet!

J

ag är mycket imponerad av
Sirenen-redaktörens text
i Sista Ordet i förra numret!
Kanonbra skrivet om de som
klagade på att evakueringen
av svenskar från Libanon gick
för långsamt eller inte var tillräckligt bekväm! De svenskar
som ställer orimliga krav på
svenska myndigheter och UD
vid nödsituationer utomlands
borde som, Stig Dahlén skrev,
besinna sig lite!
Pelle Häggström
Härnösand

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten (skriv max 40 rader
eller 3 500 tecken på datorn,
inklusive mellanslag).
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen,
L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 7/06 är
20 oktober. Välkommen!
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Vägledning
i miljöarbetet
Räddningstjänst har av
tradition mest handlat om att
rädda liv och egendom. Men
miljöproblem i samband med
olyckor uppmärksammas allt
mer.
För att ge vägledning på
miljöområdet har Räddningsverket tagit fram boken
Räddningstjänst och miljö.
Det har inte funnits många
titlar i ämnet, i princip bara
utbildningsmaterialet Miljökunskap för räddningstjänsten
som Räddningsverket gav ut
2001.
– Det materialet var ett provisorium och redan 2003 insåg vi att den måste revideras,
berättar Claes-Håkan Carlsson,
som tillsammans med Cecilia
Alfredsson, båda Räddningsverket, är redaktör för den nya
boken.
Flera kapitel är helt nya medan andra ändrats och uppdaterats. Till de nya hör kapitel
2, Samverkan och aktörer, och
kapitel 5, Miljökänsliga områden.
– I den nya boken har vi lyft ut

söker

Brandskyddsspecialist
Vi söker en pedagogiskt inriktad person, företrädesvis brandman med
tilläggskunskaper och erfarenhet av bl.a. Brandskyddsorganisation och
planering - Utbildning - Brandkunskap, brandteori - Riskhantering etc.
alla övningsexempel
och lagtexter som snabbt föråldras. I stället planerar vi ge
ut separata scenariesammanställningar och lagtexter som
PDF-bilagor att ladda ner från
vår webbplats.
De olika kapitlen har skrivits
av olika författare och nätverket Grön räddningstjänst har
varit referensgrupp.
Bokens målgrupp är främst
räddningstjänsten men även
miljöförvaltningar och polisen
kan ha utbyte av den. Den kostar 150 kronor plus moms och
kan beställas från Räddningsverkets publikationsservice.
Beställningsnummer: U30652/06.

Läs mer på www.stgoran.se/Sok+jobb/Lediga+jobb/
Ansvarig för rekryteringen är Säkerhetschef Sven Kamperin
Tfn: 08-5870 2255 e-post: sven.kamperin@capio.se
Löpande rekrytering tillämpas
Luftfartsverket, LFV, driver och utvecklar svenska flygplatser samt erbjuder flygtrafiktjänster. På affärsmässiga
grunder skapar vi flygplatser där människor möts och kommunikationer knyts samman både effektivt och säkert.
Göteborg- Landvetter Airport är Västsveriges internationella flygplats med drygt 4 miljoner resenärer per år. Här
finns fler än 40 non-stoplinjer att välja på och flygplatsen utgör en viktig del av Västsveriges infrastruktur när det
gäller behovet av flygtransporter för både passagerare och frakt. Flygplatsen omsätter ungefär 620 mkr och har
cirka 500 medarbetare.

TILL GÖTEBORG-LANDVETTER AIRPORT SÖKER VI :

6 flygplatsbrandmän
Huvuduppgiften för flygplatsens räddningstjänst är att rädda liv i samband med
luftfartsolycka. Brandman Flyg leds av Insatsledare Flyg och skall utföra de uppdrag
som BCL anger och som konkretiseras i ”Anvisningar angående utformning av

Nyutgivet från
Räddningsverket

flygplatsräddningstjänst” vid LFVs flygplatser.
Utförligare beskrivning av tjänsten och ansökningsförfarande hittar du på vår hemsida: lfv.se/jobb

Rapporter
Sambruk av samhällets
jour- och beredskapsresurser är lönsamt
Trafikolyckor är ett exempel
där olika resurser samverkar.
Men samarbete kan ske i
större utsträckning är hypotesen i rapporten. Exempel
som tas upp och bedöms som
sannolikt lönsamma är snabbare insats vid hjärtstopp,
insats av räddningstjänst vid
hot om självmord och snab-

bare insats vid vattenskador i
byggnader.
Best nr: P21-466/06
Tidig hjärtlungräddning
av samhällets jour- och
beredskapsresurser vid
hjärtstopp
En kostnadsnyttoanalys av
tidig hjärtlungräddning.
Resultaten visar att fördelarna
är 11-14 gånger större än
kostnaderna.
Best nr: P21-465/06.

Så här beställer du
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.

Annan utgivning
Utformning av försörjningssystem av gas
Andra utgåvan har tryckts.
Sedan första utgåvan 1989
har en omfattande revidering
gjorts. Handboken är i dag
heltäckande när det gäller
arbete med installation av
gasförsörjning.
Skriften ska i första hand
underlätta arbetet med framtagning av försörjningssystem
för industrigaser.
Handboken kostar 980
kronor + porto och finns att

OBS – kan inte beställas
från Räddningsverket
beställa hos Svetskommissionen på tel: 08-791 29 00,
fax: 08-679 94 04 eller e-post:
info@svets.se
Egenkontroll
av brandskyddet
En vägledning för personer
som är ansvariga för egenkontrollen i olika typer av
verksamheter.
Beställs hos Brandskyddsföreningen, www.svbf.se eller
tel 08-588 474 00.
Pris 495 kr exkl moms.

Räddningstjänsten i Norrtälje söker

Brandingenjör
Vi söker en intelligent, driftig och trevlig brandingenjör. Arbetsklimatet på
räddningstjänsten i Norrtälje präglas av korta beslutsvägar, stort eget ansvar och stora
påverkansmöjligheter.
Arbetsuppgifterna omfattar att stödja, och i vissa avseenden driva, hela kommunens
riskhanteringsprocess genom medverkan i en förvaltningsgemensam
riskhanteringsgrupp. Arbetsuppgifterna innefattar dessutom traditionella
”förebyggande” uppgifter som exempelvis tillsyn enligt LSO, LBE med mera.
Räddningstjänsten håller på att ta över ansvaret för kommunens försäkringar och
arbetar redan med internt skydd. Mot den bakgrunden ser vi civilingenjörsutbildning i
riskhantering som meriterande.
Möjligheterna till personlig utveckling är goda. Tycker du att du besitter de
egenskaper vi eftersöker är du varmt välkommen att ansöka. I vår strävan efter en
jämställd arbetsplats välkomnas särskilt kvinnliga sökande.
Kontakta
Jan Eriksson, räddningschef, 0176-712 91, 0706-53 41 91
Kjell Mörnberg, funktionschef, 0176-712 84, 0705-32 47 81
Facklig representant är Torsten Mattsson, 0716-712 50
Ansökan skickar du senast 2006-11-01 till:
Räddningstjänsten Norrtälje, Box 802, 761 28 Norrtälje
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Utryckningstid ska bli
fyra minuter kortare
Nu ska deltidsbrandmännen i
Mälardalens brand- och räddningsförbund bli snabbare.
Nya, mindre brandbilar som
personalen har med sig dygnet runt ska förkorta utryckningstiden med fyra minuter.

Foto: Lennart B Andersson

Snabbare på plats – bättre släckning. I november rullar de nya
brandbilarna i samhällena kring Västerås. Fredrik Lindgren förevisar högtrycksaggregatet som klarar sex minuters släckning.

– Vi kallar de nya bilarna för
förstainsatsenheter, två vid
varje deltidsstation. När larmet
går åker båda bilarna direkt
till brand- eller olycksplatsen i stället för att först ta sig
till brandstationen, berättar
Per Vikner, ställföreträdande
räddningschef vid Mälardalens

söker

NIVÅ 1-BEFÄL

inom verksamhetsområdet Operativa insatser.
Information om tjänsterna finns på vår hemsida www.rsyd.se
under Yrken & Lediga tjänster.
Kontaktperson är Bengt Malmberg, operativ ledningsförmåga,
på tfn 040-34 28 29 eller 0706-33 59 28.
Sista ansökningsdag är 12 oktober 2006.

brand- och räddningsförbund.
Bilarna – av märket Golf Caddy – är olika utrustade. Den ena
med släckutrustning, den andra en räddningsbil.
Två bilar finns redan i Surahammar och Hallstahammar,
Virsbo och Kolbäck väntar på
sina.
– Släckenheten är utrustad
med ett högtrycksaggregat som
klarar sex minuters släckning,
med vatten eller skum, och viss
annan väsentlig utrustning.

Rädda fler liv

Räddningsbilen innehåller
bland annat sjukvårdsväska
och en mindre variant av vattenlivräddningsbräda.
– Utryckningstiden kommer
att kortas med flera livsviktiga
minuter, det är främst vid trafikolyckan eller drunkningstillbudet vi räknar med att kunna
rädda liv. Är vi snabbare på
plats kan vi göra livsuppehållande åtgärder, lägga skum och

förbereda för att resten av styrkan ska komma, säger Vikner.
Med hjälp av kostnads-nytta
beräkningar har räddningstjänstförbundet kommit fram
till att det nya arbetssättet är
lönsamt.
– Det nya arbetssättet ger
också brandmannen en lite
annorlunda roll, att komma
först till en olycksplats ställer större krav på den enskilde
brandmannen. I början var
personalen tveksam, men nu är
brandmännen positiva till att
komma igång. De känner att de
kan göra större nytta på det här
sättet.
Personalen i förstainsatsenheterna förses med handsfree
mobiltelefoner för att kontinuerligt kunna stå i kontakt med
varandra på väg fram.
För närvarande utbildas personalen i hur de nya fordonen
fungerar, i november börjar
man köra.
KATARINA SELLIUS

Räddningstjänsten Östra Kronoberg med Tingsryd,
Lessebo och Uppvidinge som medlemskommuner
bildades 2003. Förbundsområdet är 2800 km2
stort och har ca 30 000 invånare. Utryckningsorganisationen utgörs huvudsakligen av deltidspersonal
och räddningsvärn fördelade på 15 stationer.
Näringslivet är varierat med större företag inom trä,
aluminium, plast och papperstillverkning.
Goda möjligheter till attraktivt boende finns, inom
såväl som utanför tätort.

Brandingenjör
med ansvar för förebyggande och riskhantering sökes
till Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Känner Du för att ingå i ett sammansvetsat kamratgäng och arbeta med säkerhetsfrågor i våra tre kommuner? Då är detta något
för Dig!!!

Miljö och teknik
söker till Räddningstjänsten

STF RÄDDNINGSCHEF
Tjänsten kan vid ev succession vara brandingenjör/brandmästare.
Räddningstjänsten i Svedala söker en person
med kompetens Brandingenjör alt Brandmästareexamen med förebyggande B, eller motsvarande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är skadeförebyggande och administrativa med inriktning på tillsyn och rådgivning. Genomföra information och
utbildning såväl externt som internt, medverka i
det nystartade räddningsgymnasiet.
Du ska vara aktiv i operativ tjänst. I tjänsten ingår beredskap var fjärde vecka, varför du måste
vara bosatt i Svedala.
Personlig lämplighet och intresse för egenutveckling inom tjänsten är av stor betydelse.
Vi ser gärna kvinnliga sökande, då räddningstjänsten arbetar aktivt med jämställdhet. Då de
personliga egenskaperna värdesätts, kan det
bli aktuellt att bekosta utbildning av person till
formell behörighet. Om sökande ej har formell
behörighet önskas beskrivning av hur och när
detta kan uppnås.

Ange i ansökan om du söker stf Räddningschef
eller Brandingenjör/Brandmästare.
B-körkort fordras. C-körkort är en merit.
Arbetstid/Varaktighet
Tillsvidareanställning. Heltid.
Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Kontaktpersoner
Räddningschef Örjan Thorné
040-40 82 35, 0709-47 82 35
Fackliga kontaktpersoner
Karl-Erik Evgård, SKTF
040-40 71 32
Tord Larsson, CF
040-40 82 38
Mats Larsson, BRF
0709-40 95 53
Ansökan
Välkommen med din ansökan till Svedala kommun, personalenheten, 233 80 Svedala.
Sista ansökningsdag 061031
Ange referensnummer: 1-06011
Vi tar emot ansökan via epost:
personalenheten@svedala.se

I ditt ansvarsområde kommer du att medverka i och utveckla
förbundets olycksförebyggande verksamhet där fokus är att skapa
trygghet och säkerhet för medborgarna.
Du skall samordna och leda det olycksförebyggande arbetet enligt LSO inom förbundet och i samverkan med medlemskommunerna. Frågor som rör riskanalys vid samhällsplanering, tillsyn,
rådgivning och externutbildning ingår i arbetsuppgifterna.
Vi vill att Du medverkar till att utveckla arbetsprocesser, arbetssätt och rutiner för verksamheten.
Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper som
initiativförmåga och ledarskap samt att Du har god förmåga
att samarbeta och kommunicera med medarbetare och externa
samarbetspartners.
Vi är övertygade om att samtliga arbetsplatser utvecklas positivt
med en jämnare könsfördelning. Vi ser därför gärna kvinnliga
sökande.
Du kommer också att ingå i förbundets chefsberedskap.

Kontakta oss så berättar vi mer!!!
Upplysningar:
Räddningschef: Per Pettersson
Stf räddningschef: Mats Johansson
Ansökan senast 2006 11 13 till:
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Box 13
360 50 LESSEBO

0478-443 02
0478-443 06
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– Rörelsehindrade
litar inte på
utrymningsskyltar
– I dag litar inte rörelsehindrade personer på utrymningsskyltar, de tänker ”det är inte
för mig”.
– Vi måste öppna ögonen
för att utrymning inte fungerar för alla – och göra nåt åt
det.
Det säger Elena Siré, arkitekt,
tillgänglighetsexpert och författare till boken ”Utrymning
för alla” (se notis nedan).
2001 skrev hon handboken
”Varsam tillgänglighet”, om
hur man ändrar byggnader för
att också personer med funktionshinder ska få tillträde.
– Den naturliga frågan efter
den boken blev: vad händer om
det börjar brinna?
– Samhällets krav på att alla
människor ska kunna komma
in i offentliga byggnader har
hårdnat, men hur kommer
man ut? Utrymningssäkerheten har inte alls hängt med på
samma sätt, säger hon.
– Det är inte ett oöverstigligt
problem och behöver inte bli så
mycket dyrare, men man måste
ändra tankesättet och planera
åtgärder redan i början av
byggprocessen.
Det handlar bland annat om
skyltar, vred, brandceller, tillfälliga utrymningsrum, brandsäker kommunikation, trappor
etcetera.
– En utrymningsstol placerad
vid trapphuset kan rädda liv för
personer som inte kan använda
trappor, det är ett exempel på
en enkel åtgärd.
Trots stora brister i utrymningssäkerheten har inte handikapporganisationerna klagat
högljutt.
– De har inte vågat klaga. De

har äntligen vunnit framsteg,
tagit sig in i samhället som blivit tillgängligt även för dem.
De har helt enkelt varit rädda
att återigen bli utestängda från
det offentliga om de börjar klaga på dåliga utrymningsvägar,
förklarar Elena Siré.
Under hösten kommer ett antal seminarier om utrymningsproblematiken att hållas; 26
oktober i Stockholm, 8 november i Karlstad, 9 november i Göteborg, 29 november i Malmö
samt 5 december i Umeå

Mjölby kommun söker till räddningstjänsten:

Beredskapsplanerare

för tjänstgöring i både Mjölby och Boxholms kommuner, ref nr 201-10.

Stf. Räddningschef/kommunal säkerhetssamordnare
ref nr 202-10.

Läs mer om tjänsterna på: www.mjolby.se Arbeta i Mjölby kommun. Eller ring räddningsoch säkerhetschef Håkan Jansson, tel 0142-85403, 073-0602861 för mer information.

KATARINA SELLIUS
Mjölby kommun, 595 80 MJÖLBY,
Besöksadress: Burensköldsvägen 11,
tfn: 0142 - 85 000, fax: 0142 - 85 120,
www.mjolby.se

Ny handbok
om utrymning
Utrymning för alla är en ny
handbok som innehåller fallstudier samt handfasta råd.
Räddningsverket har suttit
med i referensgruppen. Boken
innehåller både svensk och
engelsk text.
”Utrymning för alla – byggnader med kulturvärden” kan
köpas via Svensk Byggtjänst,
telefon: 08-457 11 00, eller
internetbokhandeln: www.
byggbokhandeln.com
Pris: 395 kr plus moms.

Beredskapssamordnare
som ska vara kommunkoncernens
samordnare i beredskapsfrågor
Mer information finns på vår webbplats
eskilstuna.se/ledigajobb där du också kan söka tjänsten.
Sista ansökningsdag är den 13 oktober.

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.

Ja tack, jag vill ha en gratis prenumeration på Sirenen

Vid adressändring/avslut

Adressändring

Abonnemangsnr (står direkt före namnet)……………………………

Avsluta prenumerationen

Texta tydligt!

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

Gamla adressen vid adressändring
Gatuadress………………………………………………………………………
Postadress… ……………………………………………………………………

Kupongen skickas till: ”Prenumeration”, Sirenen, L 257,
651 80 Karlstad
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Flygplatsbrandmän utbildas fortfarande vid Luftfartsverket
I förra numret av Sirenen kunde man
uppfatta att Luftfartsverket lagt ned sin
utbildning av flygplatsbrandmän. Så är inte
fallet, däremot har skolan omformats sedan
civilplikten togs bort.
Hösten 2004 utbildades de sista civilplik-

tiga flygplatsbrandmännen vid Luftfartsverkets Brand- och räddningsskola, BRS. Då
hade drygt 15 000 vapenfria värnpliktiga
utbildats till flygplatsbrandmän under en
period av 50 år.
Sedan dess har brand- och räddningssko-

lan fått ny form, utbildningsverksamheten
bedrivs i mindre skala och har flyttats till
Arlanda. Numera utbildar skolan omkring
200-250 flygplatsbrandmän och insatsledare årligen.

Vi söker en risk/brandingenjör
Inom enheten för skydd och säkerhet jobbar vi för att åstadkomma ett robust samhälle samt att tillförsäkra medborgarna ett tillfredsställande skydd mot olyckor och vid allvarliga kriser. Enheten bedriver
verksamhet i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Nu söker vi för tillsvidareanställning vid enhetens kontor i Mariestad en risk/brandingenjör med tillträde den 1 november 2006.

Arbetsuppgifter
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

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. Du kommer också att ingå i gruppen vakthavande beslutsfattare samt
arbeta med andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
Arbetet bedrivs sektorsövergripande och innebär omfattande kontakter såväl internt som externt.

Vi förväntar oss

Att du har brandingenjörsexamen, gärna påbyggd med examen från civilingenjörsprogrammet i riskhantering.
Det är önskvärt att du har erfarenheter från tillsynsarbete inom lagområdet skydd mot olyckor. Det är
en merit om du har arbetslivserfarenhet från kommunal eller statlig sektor.
Arbetet kräver att du är utåtriktad och kan samarbeta.
Du måste vara ansvarstagande, initiativrik, ha en god pedagogisk förmåga och ha 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 alt 0705-33 58 00 samt av brandingenjör Jan-Erik Gustavsson, tel 0521-60 57 09 alt 0705-15 57 09. Fackliga företrädare nås (SACO,
SEKO och ST) via växel 031-60 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2006-10-12 under adress:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Personalenheten, 403 40 Göteborg.
Märk ansökan med 112-66635-2006 och bifoga meritförteckning.

Ammunitionsregler ses över
I våras beslutade Räddningsverket om nya regler för förvaring
av explosiva varor. De ska träda i
kraft vid årsskiftet.
Men reglerna har mött kritik,
det gäller framförallt bestämmelserna om hur mycket
ammunition som får förvaras i
bostaden.
Därför ser Räddningsverket nu
över reglerna igen. Eventuella
justeringar i föreskrifterna görs
under hösten och i dialog med
berörda organisationer.
De nya föreskrifterna och en
handbok om föreskrifterna finns
tillgängliga på Räddningsverkets webbplats.

Annonsera
i Sirenen
– boka senast
18 oktober
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 2
november. För att vi ska hinna
få med din annons vill vi att
du förhandsbokar utrymme
senast 18 oktober samt lämnar färdig annons senast 25
oktober.

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: antal
spalter x höjden x millimeterpris.
Den artikel du just nu läser är
1 spalt bred och 219 mm hög.
Priset för en annons i den här
storleken är 3 504 kronor (1
x 219x 16 kr) för svartvit och
färg 3 942 kronor (1 x 219 x
18 kr).

Kontakt

Ring eller e-posta till redaktionen om du vill förhandsboka
eller har några frågor.
Kontaktperson för annonser
är i första hand Per Larsson, tel
054-13 51 02.
Du kan även tala med Gunno
Ivansson eller Stig Dahlén.
Telefonnummer och e-post
adresser finns på sidan 2.
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Det kan man kalla
tung räddning
D

u jobbar som utryckningsbefäl
och får larm direkt i din telefon,
inte via SOS. Någon som bryter på
tyska säger att två elefanter gått ner
sig i ett kärr, läget är akut. Tror du på
det?
– Givetvis gjorde jag inte det. Tänkte att det står någon runt hörnet och
skratta om vi dundrar iväg, säger
Henric Crafoord, brandmästare i
Karlshamn.
Men när Henric frågade var detta
skulle ha inträffat började han ana
att mannen pratade sanning.
– Jag visste att det skulle vara cirkus
i området och det finns sankmark där.
Dessutom lät mannen uppjagad.
Larmet gick, ett av de mer udda för
räddningstjänsten i Karlshamn. Och
nästa fråga var: hur plockar man upp
elefanter som väger 1,5-2 ton?
– Vi har ju varit på djurlivräddning
tidigare, men inte med så stora djur.
Vi fick kalla in bärgningsbil.
Det är väl sånt som kallas tung
räddning.
När räddningstjänsten kom fram
var det inte mycket av elefanterna

som stack upp ur kärret. Det var en
bit in i skogsområdet, långt från asfalterad väg.
– Vi fick ha ett vajerspel på 70 meter
till bärgningsbilen.
Hur drar man upp elefanter?
– Tekniken är den samma som med
kor och hästar, skillnaden är bärgningsbilen. Cirkusens personal var
med och la slingor om djuren.
Det visade sig att elefanterna hade
smitit från cirkusen och redan legat
en timme i gyttjan. Efter ytterligare
två timmar var de uppe. Utmattade?
– Den ena reste sig och gick direkt.
Den andra låg och vilade 20 minuter
innan den reste sig på egen hand.
Jag är imponerad av djuren, de var
så lugna trots allt väsen som var runt
omkring. Men de är väl vana. De uppträdde samma kväll.
Med räddarna i publiken?
– Vi fick en massa fribiljetter. Cirkusen var oerhört tacksam, elefanterna är värda en miljon kronor vardera. Men jag hade ingen möjlighet
att närvara.
PER LARSSON

-krysset
Lös Sirenens korsord, vinn fina
priser. Skicka lösningen senast
18 oktober till:
”Krysset”, Sirenen,
Räddningsverket, L 257,
651 80 Karlstad.

Foto: GÖRAN OLSSON

Hur gör vi här då? Brandman
Lars-Erik Håkansson (bilden till
vänster) kan konstatera att det
inte är mycket av elefanten som
sticker upp ur dyn. Men med
förenade krafter (cirkuspersonal, brandmän och bärgare) får
man upp två elefanter på två
timmar. Och på kvällen uppträdde elefanterna på cirkusen.

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Brandsläckaren till Örebro

Först öppnade rätta lösningen i förra krysset kom från Örebro. Vi på Sirenen
säger grattis till Reino Hedman och övriga vinnare.
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Reino Hedman,
Örebro.
2–4:e pris (cykelhjälm): John Jarnfalk, Nyköping, Carita Wilhelmsson, Åland,
Helena Riihialo, Uppsala.
5–8:e pris (brandvarnare): Anders Andersson, Fagerfjäll, Christer Ahl, Linköping,
Bengt-Ove Andersson, Landskrona, Alf Axelsson, Lycksele.
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nytt om namn
Lars Tapani, 49, är ny räddningschef i Umeå. Han var
tidigare ställföreträdande räddningschef och efterträder Claes
Cahier som gått i pension.
Norrköping delar på tjänsterna som förvaltningschef och
räddningschef. Ny förvaltningschef blir Päivi Havlund Rozenbachs som i dag är ambulanschef i Eskilstuna. Håkan Dahm,
42, är numera räddningschef.
Han var tidigare ställföreträdande chef.
Leif Larsson, 43, är ny räddningschef i Uddevalla. Han var
tidigare räddningschef i Åmål.
Lars Persson är från 1 oktober
till 30 april 2007 tillförordnad
skolchef i Revinge. Lars Persson
har i många år arbetat vid skolan, bland annat med personaloch utvecklingsfrågor.
Räddningschef Veiko
Koskelainen byter uppgift i
Smedjebackens kommun och
blir säkerhetschef. Ställföreträdande chefen Mats Carlsson är
numera tillförordnad chef.
Claes Tornberg, en av landets
mest kända brandutredare, går i
pension och lämnar räddningstjänsten Storgöteborg.
Linus Eriksson har blivit
ställföreträdande räddningschef
i räddningstjänsten Syd.
Brandingenjör Claes-Göran
Öhman lämnar WFP Brand- och
Riskteknik för att återgå till Södertörns brandförsvarsförbund.
Sa jag adjö när jag kom? 1 augusti började Arne Rafdal som
chef för Räddningsverkets enhet
för brandfarliga och explosiva
varor. 18 september meddelades att han slutar.
Slutar gör också Karin Eriksson Kurkiewicz. Hon började
som ställföreträdande chef på
Räddningsverkets internationella avdelning 1 december
förra året. Nu återgår hon till
Försvarsmakten.

■ ■ ■ HÖR AV DIG

när personer på ledande poster
i din organisation byter jobb
eller någon nyanställs. Ring
054-13 51 02, 13 51 04, 13
5106 eller skicka e-post: sirenen@srv.se (givetvis kostar det
inget att ”annonserna” denna
information).

ROFFE

Av Ulf Lundkvist
Nisse Larsson

Äktenskap
med
förhinder?

n n n Larmen

förstör maten.
Så resonerade
en brandman i
Skåne och försökte
göra avdrag för
den förstörda
maten. Skatteverket godkände
inte avdraget och
brandmannen
överklagade till
länsrätten.
Brandmannen
hävdade att det
relativt ofta kommer larm när han
sitter och äter, att
maten är förstörd
när han kommer
tillbaka och ny
lunch därför måste
köpas.
Länsrätten gick
dock på Skatteverkets linje.
Man konstaterar
att utgifter för
måltider räknas
som personlig
levnadskostnad
och därmed inte är
avdragsgill.

”Posa” lyckligt framme
Per-Olof ”Posa” Serenius är hemma igen.
Sirenen berättade i förra numret om trippen från
Sydkorea till Stockholm på motorcykeln.
Det tog 49 dagar att avverka 1 452 mil. En strapats
givetvis, men ändå ganska smidig, tycker ”Posa”.
– Inte ett fel på cykeln under resan, inte ens punktering. Trots att vi kört på otroligt dåliga vägar.
Nu laddar ”Posa”, 58, för en ny isracingsäsong.

Full sprutt
på den gamla ångsprutan i Kalmar.
2 600 liter i
minuten ger
den.

Äldsta fungerande ångsprutan?
Räddningstjänsten i Kalmar firar 100 år i år. Och i
samband med firandet fick kåren fart på en gammal ångspruta, tillverkad av Ludvigsbergs mekaniska verkstad i
slutet av 1800-talet.
– Kapaciteten är imponerande 2 600 liter per minut. Man blir nyfiken på hur många funktionsdugliga
ångsprutor det finns runtom i landet, och om vår spruta
är den största, säger Anders Mikkelsen vid räddningstjänsten.
Frågan är härmed vidarebefordrad.

Några frimärken
ur Stig
Siegers
samling.

Sökes: frimärksgranskare
Här krävs ett viss mått av smidighet, och inte för breda axlar
för att ta sig ut genom utrymningsvägen. Bilden är hämtad
från Gamla stan i Stockholm.

U

ngefär hälften av alla äktenskap i Sverige
slutar i skilsmässa. Ändå handlar det om
giftermål som ingåtts frivilligt. Hur statistiken ser ut för tvångsäktenskap vet jag inte. När
föräldrar eller klaner bestämmer vem sonen/
dottern måste gifta sig med är det hur som helst
ingen bra grogrund för ett lyckligt äktenskap.
Hur ska det kunna bli det när kärleken saknas?
Det här handlar om ett aktuellt tvångsäktenskap, där överhögheten bestämt att de två unga,
20 respektive blott 4 år gamla, måste bli ett.
Den ena familjen driver en svällande diversehandel, den andra utger sig för att vara expert
på kriser, men brottas ständigt med en egen
identitetskris. Den
stora diversebutiken kan inte ta
med sig allt in i
nya boet. Det vore i
och för sig mycket
välgörande om det
rensades i de överfyllda butikshyllorna, men risken
är uppenbar att det
blir fel sortiment som åker med i flyttlasset.
”Krisfamiljen” tycks ibland inte veta varför den
finns till. Men kastar sig ständigt över nya utmaningar för att bevisa att den behövs. Och pengar
tycks inte vara något problem när det gäller
att nyanställa och att anlita konsulter. ”Krisfamiljen” retade nyligen gallfeber på den andra
familjen när den viftade med sina tjocka sedelbuntar och snodde två av ”diversebutikens” större
begåvningar på att utbilda i chefskap och ledning.
Denna fräcka kupp inträffade bara veckor efter att
det förestående äktenskapet utlysts.

Stig Siegers i Växjö är filatelist, men
han är ingen expert på brandbilar och
annan räddningstjänstutrustning.
– Jag har drygt 200 ”brandbilsmärken” och jag behöver hjälp med att
sortera dem. Jag vill samla dem efter
deras tekniska status och det klarar jag
inte själv, säger han.
Stig Siegers konstaterar att marknaden med frimärken inom räddnings-

tjänstområdet är ganska stor. Just
nu är Siegers märken sorterade efter
utgivningsland, men det tycker han
inte är tillfredställande.
– Jag planerar en skärmutställning
som kan visas på brandstationer, så det
måste nog till en viss ordning.
För att kontakta Stig Siegers, e-posta
till: stig.siegers@delta.telenordia.se

Alla rättar lydigt in sig i ledet

Var de nygifta ska bo blir en annan tvistefråga.
Skyhöga hyror mitt i huvudstaden eller lågbudget i småstaden på landet? Men som vanligt lär
inte landets medborgare, som ska betala hyran,
få något att säga till om.
Familjen med diversebutiken har också fyra
skolor och hoppas att äktenskapet ska generera
större utbildningsvolym och rädda en eller två
skolor från nedläggning.
Av en slump stötte jag ihop med krisfamiljens
näst högsta överhuvud på en gata i Stockholm
och han sa:
”Om de tror att våra utbildningar ska bli en
räddningsplanka för deras fyra skolor är de helt
snett ute. Vi har inte de behoven!”
Så inte ens detta, som så många inbillat sig, gemensamma intresse tycks de två familjerna och
det blivande brudparet ha. Men några protester
hörs inte. Inget kritiskt ifrågasättande.
Alla rättade omgående lydigt in sig
i ledet. ”Nu måste vi ställa upp och
se till att det här blir så bra som
möjligt”, var överhuvudenas besked till familjemedlemmarna.
Hur det här tvångsäktenskapet
ska hålla övergår min fattningsförmåga. Men det finns en person
som ska leverera lösningen.
Rikets högsta ledning har
gett Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand
i uppdrag att utreda
förutsättningarna för
hur äktenskapet mellan Räddningsverket
och Krisberedskapsmyndigheten kan bli
lyckligt. Det får bara
inte sluta i ”djup och
från Stig Dahlén
varaktig söndring”.
Sirenens chefredaktör
Om det nu blir nåVälkommen med synpunkter!
gon vigsel.
e-post: stig.dahlen@srv.se

Sista ordet

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

Foto: PETER TJÄRNSTRÖM
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En tjejklassiker! Svettigt – men socialt – när brandtjejerna umgås: Pernilla Löfgren, Caroline Perming, Lina Tjärnström och Therese Borgh efter Lidingö tjejlopp 25 september.

Kompisar på distans
Efter SMO-utbildningen fick de jobb
som brandmän och spreds över landet.
Nu är det långloppen som håller
ihop kompisgänget.
För ett år sedan gick Therese, Pernilla,
Caroline och Lina ut den tvååriga utbildningen skydd mot olyckor vid Räddningsverket Sandö.
– Vi blev ett sammansvetsat gäng och
bestämde oss för att hålla kontakten.
Att Tjejklassikern blev träffpunkten var
ganska naturligt. Alla gillar ju att träna
och röra på sig, berättar Pernilla, som
kläckte idén.
– Och de andra var inte svåra att övertala.

Fyra spikade datum

Fyra datum under året har varit spikade. Februari – tre mil på skidor i Tjejvasan. Juni – nio mil på cykel i Tjejvättern-loppet. Juli – simning en kilometer,
Tjejsimmet i Vansbro. September - sista
pusselbiten, en mils löpning i Lidingö
tjejlopp.
Och nu är Tjejklassikern bärgad.
– Var och en tränar på hemmaplan
och sen träffas vi under ett par dagar i
anslutning till varje långlopp, säger Therese som bor i Varberg.

– För mig var nog skidorna värst. Jag
lånade ett par skidor av en kompis och
åkte tre gånger innan Tjejvasan. Hade
lite svårt att stå i nedförsbackarna kan
jag säga, men det var absolut inte sista
gången.
Hon är, liksom de flesta andra kvinnliga brandmän, enda tjejen på jobbet.
– Det är inga större problem, men
som tjej måste man räkna med att träna
mycket för att hänga med killarna, de
har alltid ett försprång i fysiken.

Spelar både fotboll och ishockey

Själv spelar hon både division I-fotboll
i Norvalla och hockey med Varbergs juniorer.
– Långloppen är både sporre och mötesplats, säger Caroline, också hon fotbollstjej.
– Det är viktigt att träffa andra tjejer
med samma jobb och höra hur de har
det i andra kommuner.
– Jag var nog mest nervös inför simningen, man har ju hört att det kan vara
väldigt kallt i vattnet! Men när jag kom
i mål efter en kilometer, kändes det ”oj,
var det inte mer än så här”, säger Lina,
som sysslat med både aerobic, boxning
och cheerleading.
Om skälen till yrkesvalet brandman är

ganska lika, är däremot bakgrunderna
de mest skiftande. En före detta långtradarchaffis (Lina), en kock (Therese), en
väktare (Caroline) och personlig assistent (Pernilla).
– Brandman har alltid varit en dröm.
Men jag sökte egentligen utbildningen
för att jag ville veta vad jag ska göra om
jag kommer först till en trafikolycka. Då
vill jag inte stå handfallen, jag vill kunna
agera och göra nytta, säger Lina.
Tyvärr missade hon cyklingen vid Vättern. En vecka innan loppet skadades
hon när hon blev påkörd bakifrån av en
cyklist (!) när hon gick på trottoaren.
Hur är det med inbördes tävlan?
– Nej, tiderna är inte det viktigaste. Vi
är bra på olika sporter, men det är klart
att man har ju alltid i bakhuvudet att
man vill utmana och göra bra resultat.
Men det viktigaste är att träffas och ha
kul, säger Pernilla.
– Fast tjejklassikern var nog ett uppvärmningsår. Nu är vi sugna på riktiga
klassikern och Vasaloppet är redan inbokat för nästa tjejträff, vi får se hur
många vi blir, säger Caroline.
Och som vanligt verkar ingen av dem
särskilt svårövertalad.
KATARINA SELLIUS

Fakta:
Vi som gjorde det
Pernilla Löfgren, 29, brandman
heltid, Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund.
Therese Borgh, 24, kombinerad
brandman och väktare på Ringhals
kärnkraftverk
Caroline Perming, 23, brandman
heltid Höga Kusten-Ådalen
Lina Tjärnström, 26, brandman
heltid Skellefteå, jobbar med utbildning

Fakta:
Detta är Tjejklassikern
En kombination av fyra långlopp som
ska genomföras under 12 månader.
Tjejvasan 30 km skidor, Tjejvättern
90 km cykling, Tjejsimmet 1 km simning, Lidingö tjejlopp 10 km löpning.

