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Vår bredd en
tillgång som
måste utvecklas

Skapa vinna-vinna-situationer

Sirenen

Räddningsverkets tidning

Vi måste också förbättra vår samverkan
med aktörer utanför myndigheten. För oss på
Räddningsverket är bland annat länsstyrelsernas och kommunernas erfarenheter från
deras säkerhetsarbete en tillgång vi måste ta
till oss. Ingen förlorar på detta – det finns bara
vinnare. Att tillsammans skapa vinna-vinna
situationer är enligt min uppfattning en säker
väg till framgång.
Vi ägnar oss åt tjänsteexport i begränsad
omfattning. Vi ska ha en positiv attityd till
den sortens engagemang. Svensk kunskap och
svenska produkter är efterfrågade utomlands.
Vi åtar oss bland annat utbildningsuppdrag
för utländska räddningstjänster och får med
oss värdefulla erfarenheter tillbaka. Kopplingen nationellt – internationellt är en vinna-

Sirenen bevakar utvecklingen inom Räddningsverkets ansvarsområden och ska
stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart
Inledaren på sidan 2 är att betrakta som
Räddningsverkets officiella linje.
Ansvarig utgivare: Stig Dahlén.
Adress: Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad.
E-post: sirenen@srv.se
Webb: http://sirenen.srv.se
Prenumeration är gratis. Beställes skriftligt
genom att skicka in prenumerationstalongen som finns i slutet av varje nummer.
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vinna-situation, som berikar oss och våra
samarbetspartner.

Samarbete med industrin gagnar alla

Ibland möter jag människor som ställer
sig frågande till vårt samarbete med industri och privata företag. De betraktar ibland
till och med detta samarbete som en suspekt
företeelse. Jag ställer mig mycket frågande
till ett sådant synsätt. Vår teknikutveckling
har i många fall varit starkt beroende av
nära samverkan med industrin med positiva
konsekvenser på ömse håll. Etableringen av
internationella avdelningen i Kristinehamn
med ökad verksamhet utomlands vid sidan av
den humanitära hjälpverksamheten har fått
innovatörer på flera områden att erbjuda nya
produkter för många situationer. Till glädje
för oss som hjälporganisation och för dem
som är mottagare av hjälpen.

Beroende av frivilliga krafter

Än en gång har det kommit en utvärdering
av myndigheters och andras hantering av
flodvågskatastrofen. De mest positiva omdömena kommer de frivilligt organiserade till
del. Det känns därför extra viktigt att vi lägger
stor vikt vid det regeringsuppdrag vi fått och
som handlar om att dra nytta av de frivilliga
människornas stora engagemang. Myndigheter är starkt beroende av frivilliga krafter. Det
förhållandet är ytterligare en situation med
bara vinnare.
Jag tackar Sirenens läsare för 2006 och önskar God jul och ett Gott 2007.
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Redaktion

N

ye försvarsministern, Mikael Odenberg, besökte i början av december
Räddningsverket. Vid en pressträff i
samband med besöket deklarerade ministern mycket tydligt att han inte förordar en
ordning där en krisledande myndighet i alla
lägen har huvudansvaret. Vid en pandemi ges,
enligt försvarsministern, Socialstyrelsen huvudansvaret, vid ett terrorhot ligger ansvaret
hos Rikspolisstyrelsen. Jag delar den uppfattningen.
Jag upprepar gärna att jag ser samverkan
som nyckeln till framgång också för krishantering. Ett systematiserat samarbete myndigheter emellan kan sannolikt vara väl så framgångsrikt som en specifik krisledande myndighet. En förbättrad förmåga till krisledning
på central nivå är ett måste. Men samtidigt får
diskussionen kring denna förmåga inte leda
till att vi förlorar helhetsperspektivet, från vardagsolyckan till den extraordinära händelsen.
Räddningsverket bedriver verksamhet för
både förebyggande och skadeavhjälpande
åtgärder och vill genom forskning och utveckling bidra till den gemensamma ambitionen
att skapa ett säkrare samhälle. Jag är övertygad om att vi skulle kunna nå ett ännu bättre
resultat genom ett ökat samarbete mellan
myndighetens olika delar. Vår tvärsektoriella
bredd är en tillgång i arbetet med samhällets
säkerhet och den tillgången måste vi kunna
vidareförädla effektivare än vi hittills gjort.
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Omslagsbilden
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Revinge. Utbildningen räddningsinsats för deltidsbrandmän har stöpts om. Mer praktik och mindre
teori – en jordnära utbildning.
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EU-direktiv hotar
deltidsjobben

Heltidsbrandmän som även jobbar som deltidare inom samma kommun riskerar att bli varslade om uppsägning från sin deltidstjänst. EU-bestämmelser om arbetstid säger
att om en brandman måste rycka ut på larm under sin deltidsberedskap ska han/hon ha kompledigt direkt. Det kan innebära att kompledigheten måste tas från heltidstjänsten
nästa dag och det ställer inte räddningscheferna upp på.
Foto: PER SVENSSON BORRUD/PELLES PHOTO AB KISA

Dubbelarbetande brandmän
riskerar att bli uppsagda från
sin deltidstjänstgöring.
Det är en effekt av EU-direktivet om arbetstid som träder
i kraft vid årsskiftet.

att gå ihop. Vi har annars tyckt
att det är bra med heltidare som
även jobbar deltid där de bor,
säger Mats Granat, räddningschef.

Det handlar om heltidsbrandmän som även jobbar deltid i
samma kommun. Orsaken är
bestämmelsen i direktivet som
säger att arbetstagare har rätt till
elva timmars sammanhängande vila varje dygn. Dessutom 36
timmars sammanhängande vila
varje vecka. Om dygnsvila bryts
ska kompensation ske direkt.

En av de drabbade är Lars Wallin, styrkeledare i Sandviken och
samtidigt chef för deltidskåren
i Hofors.
– Det kommer att leda till stora
problem på befälssidan i Hofors.
Våra befäl är nyutbildade och
när de lämnar gruppen måste
de ersättas ur en pool med relativt oerfaren personal.
Lars Wallin har lämnat ett förslag till lösning som i princip går
ut på att hans heltidstjänst flyttas från Sandviken till Hofors.
Han tycker att direktivet slår
konstigt.
– Jag har en kollega som jobbar deltid i Långshyttan och han
drabbas inte alls.
Direktivet påverkar alla deltidare som har sin huvudanställning i samma kommun. En
lärare i samma situation skulle
inte kunna gå till sina lektioner

Tio varslas sannolikt

I Gästrike räddningstjänstförbund rör det sig om omkring tio
personer som sannolikt kommer
att bli varslade om uppsägning
från sin deltidstjänst.
– Om du jobbar heltid kan du
inte åka på larm under deltiden,
eftersom det skulle innebära att
du måste ha ledigt från heltiden
dagen efter. Det kanske man kan
hantera om det är en tjänst, men
vi har ett tiotal och får det inte

Problem på befälssidan

dagen efter ett larm. De kommuner som ingår i ett förbund
klarar sig eftersom förbundet
inte betraktas som en kommunal förvaltning.
– Vi har tittat i vårt register
och det är drygt 1 000 deltidare
som har sin huvudanställning i
kommunen, säger Peter Bergh,
förhandlingschef och vice ordförande i Brandmännens riksförbund.

Fick inte förhandla

Förbundet har ställts utanför
de förhandlingar om direktivets effekter som pågår mellan
arbetsgivarna och facken.
– Vi är kritiska till att vi inte
fick vara med och diskutera
innan bestämmelserna började
gälla. Arbetsgivarna sa att det
inte gällde deltidssidan men
det ser vi ju att det gör. Om det
blir varsel av deltidare kommer
vi att begära förhandling, säger
Peter Bergh.
I Örebro riskerar två brandmän att bli uppsagda från sin
deltid.
– Med de nya bestämmelserna

blir det väldigt lite tid över att
laborera med, och vi kan inte ha
anställda som är beroende av att
andra jobbar åt dem för att täcka
upp, säger Anders Larsson, ställföreträdande räddningschef.

Minskad flexibilitet

Han tycker annars att största
problemet är den minskade
flexibiliteten som är resultatet
av kravet på dygnsvila.
– Schemat krävde bara mindre
justeringar, problemet uppstår
så snart man ska gå utanför schemat. Den stora grejen är svårigheter att ta in personal som jobbar i olika skift eftersom man
bryter någons obligatoriska vila.
Det blir mycket svårare att samla
folk till utbildning och möten.
Förhandlingar pågår mellan
Sveriges kommuner och landsting och de fackliga parterna.
– Vi arbetar på att hitta lösningar som innebär kortare
dygnsvila och att kompensation
sker vid ett senare tillfälle, säger
Annika Jansson, ombudsman på
Kommunal.
Någon övertidsersättning

kommer inte att utgå för den
som får larm under sin dygnsvila. Lagen tillåter avvikelser
men säger att kompensation
ska ske med annat än lön och
ersättning.
– Vi förhandlar om undantag,
till exempel helgtjänstgöring
där man jobbar två av fem helger och dygnsvilan tvingar fram
en schemaändring som innebär
att man jobbar varannan helg.
Det tycker vi är en hälsoaspekt
och man kan inte spoliera alla
verksamheter, det vill inte våra
medlemmar.

Kommer att hitta lösning

Annika Jansson vädjar till arbetsgivarna om att ha lite is i
magen.
– Vi är sena, men förhoppningsvis kommer vi fram till en
lösning före årsskiftet. Och även
om vi inte skulle göra det hoppas jag att vi kan lugna oss så att
vi inte behöver säga upp folk, för
vi kommer att hitta en lösning.
GUNNO IVANSSON
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Katastofalt brandskydd
när två dog i hotellbra
Hotellets dåliga brandskydd
var orsaken till att det unga
norska paret omkom. Räddningstjänstens bristande
tillsyn bidrog till utgången.

Den anser Statens haverikommission som i sin rapport från
branden i Hotell Bornholm
2004 är skarpt kritisk både mot
hotellets ägare och räddningstjänsten.
Haverikommissionen har
grundligt gått igenom olyckan
och hittat så många brister i hela
kedjan att det är svårt att föreställa sig att mer kunde gått fel.
Byggnadsnämnden följde inte
upp brister och villkor i samband
med bygglov och bygganmälan.
Räddningstjänsten hittade allvarliga fel i brandskyddet men
gjorde inga uppföljningar. Det
saknas tillsynsprotokoll för flera
år och de är förda på ett sånt sätt
att de saknar juridisk giltighet.
Ägarna ignorerade i de flesta
fall påpekanden och när bran-

den inträffade var gästerna fångade i en dödsfälla. Det var fel på
brandlarmet, det saknades rökdetektorer på första våningen
och det var fel på utrymningsvägarna. Branddörren var mot alla
bestämmelser uppställd vilket
innebar att korridorerna snabbt
rökfylldes och tvingade gästerna
att fly fönstervägen.

Saknade utbildning

Personalen saknade brandskyddsutbildning och det hade
aldrig gjorts någon utrymningsövning. Så när de första ur personalen anlände på brandmorgonen gjordes inga släckförsök
och ingen larmade räddningstjänsten. Det gjorde en privatperson.
Fyra rum på plan två och tre var
uthyrda olycksnatten, vilka det
var det fick räddningstjänsten
besked om först efter 45 minuter
när en av ägarna anlände.
Rökdykare tog sig då in i rum 4
där de hittade det unga paret på

golvet vid fönstret. Inga återupplivningsförsök gjordes och kropparna fick ligga kvar i en och en
halv timme. Det beslutet kritiseras av haverikommissionen.
Kropparna hade inga synliga
skador och det är endast läkare
som kan konstatera dödsfall.
Haverikommissionen avslutar
rapporten med att lämna ett antal rekommendationer till Räddningsverket och Boverket.

Räddningsverket ska:
n vidta åtgärder för att minimistandarden för brandskyddet i
hotell och liknande anläggningar upprätthålls.
n verka för att räddningstjänsten skapar kontrollsystem för sin
tillsyn så att brister i brandskyddet inte bara upptäcks utan även
blir åtgärdade.
n verka för att hotellbranschens
organisationer medverkar till att
ta fram system för kvalitetssäkring av brandskydd i befintliga
hotell.

Boverket ska:
n verka för att det införs krav
på brandgastäta dörrar till hotellrum
n verka för att bygggnadsnämnderna säkrar kvalitén som lokal
tillsynsmyndighet i byggprocessen.
Räddningstjänsten på Öland tar
åt sig av kritiken.
– Den är riktig och vi ser allvarligt på den, säger Bengt Andersson, räddningschef på Öland.
Vid tillsynsbesöket 2001
upptäckte tillsynsförättaren att
den brandavskiljande dörren
var uppställd och påpekade
att uppställningsanordningen
måste tas bort. Dörren får under
inga omständigheter ställas i öppet läge med den dåvarande utformningen.
Den här punkten fanns inte
med i protokollet från besöket
två år senare. Anordningen blev
aldrig borttagen och att dörren
stod uppställd är den enskilt
största anledningen till den ka-

tastrofala utgången.
– Varför har jag inte kunnat
utröna. Den som gjorde tillsynen 2001 hade slutat och om
den nye glömde, eller om det
kan vara så enkelt att dörren var
stängd och han inte upptäckte
uppställningsbeslaget, vet jag
inte. Vid besöket 2003 ägnades
också mesta tiden åt att gå igenom de nya bestämmelserna om
systematiskt brandskyddsarbete
med ägarna.

Läkaren fattade beslutet

Kritiken för att det inte gjordes några upplivningsförsök
ska inte falla på brandmännen
enligt Bengt Andersson.
– De frågade hur de skulle ta
ut kropparna och räddningsledaren tog tillsammans med
ledningsläkaren beslutet att de
skulle ligga kvar. Men visst, kritiken är riktig.
Efter dödsbranden har räddningstjänsten vidtagit omfattande åtgärder för att förbättra

Översvämningshot i Västsver
Mölndal och delar av Göteborg översvämmat.
Arvika minns 2000 och bygger barriärer.
Västsverige rustade i december för kamp mot vattnet.

Normalt faller det 72 millimeter
regn under december månad i
Göteborg. 11 december fick
Mölndal och Göteborg 54 millimeter på mindre än ett dygn.
Och när marken redan var
mättad rann mycket nederbörd
ut i vattendragen.
Värst var det i Mölndal där
centrala vägar var helt översvämmade, all spårvagnstrafik
stoppades. Tågtrafiken till både
Malmö och Stockholm drabbades också, rasmassor hamnade
på järnvägsspåren.

Byggt invallningar

Dagen efter var problemen
störst i Kungsbacka där Kungsbackaån svämmade över.
– Vi har under dagen byggt
invallningar för att bland annat
skydda en telestation och köpcentra, berättade räddningsledare Håkan Alexandersson 12
december.
Fram till 17 december väntades ytterligare 35 – 50 millimeter
regn och det riskerade ställa till
problem i Partilleområdet.
– Det är Säveån som är bekymret, där har SMHI-utfärdat klass
3-varning.
Samtidigt stiger vattnet i Vänern med en-två centimeter per

dygn. Vad kan det innebära för
Göteborg?
– Långsiktigt kan det bli problem för Göta Älv. Vi lägger nu
fokus på både Göta Älv och Säveån samt ras och skred kring de
vattendragen. Det är högt tryck
i stabsarbetet.
I Arvika minns man översvämningen 2000 som blötlade stan i
månader. Nu stiger Glafsfjorden
igen. Från 21 november till 12
december hade nivån stigit en
meter upp till 47.30. Men det är
ännu drygt en och en halv meter under rekordnivån (48,88)
från 2006.
– Prognosen säger att nivån
stiger ytterligare 30 centimeter
de närmaste fem dagarna, sade
räddningschef Thomas Erlandsson den 12 december.
Arvika har 1 300 meter översvämningsbarriärer. 100 meter
är utplacerat och ytterligare
400-500 meter skulle ut till
hotade stadsdelar de närmaste
dagarna.
Men Thomas Erlandsson känner ännu ingen rädsla för att
översvämningen år 2000 ska
upprepas.
– Då får det regna närmast oavbrutet. Nu har vi trots allt uppehåll ibland.
Fotnot: SMHI:s klass 3-varning
betyder extremt högt flöde med
återkomsttid på över 50 år och
allvarliga översvämningsproblem.
PER LARSSON

Göteborgsvägen i Mölndal fick stängas av för all bil- och spårvagnstrafik måndag 11 december. Mölndalsån stod då nästan två meter över sitt normala vattenstånd.
Foto: BJÖRN ROSVALL/SCANPIX
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hotellsäkerheten.
– Det finns väldigt dåligt med
anvisningar i lagen om skydd
mot olyckor om vad som menas
med skäligt brandskydd. Därför
har vi själva skrivit ner hur vi ser
på det. Anvisningarna har vi förmedlat till samtliga 55 hotell på
Öland. De har fått datum för när
kraven ska vara uppfyllda

Åtalsbeslut före årsskiftet

Den polisutredning som inleddes efter branden har inväntat haverikommissionens
rapport.
– Jag räknar med att fatta beslut i åtalsfrågan innan årsskiftet, säger Bo Svensson, extra
åklagare vid åklagarmyndigheten i Kalmar.
GUNNO IVANSSON
Fotnot: Rapporten finns att
ladda ner på haverikommissionens hemsida
http://www.havkom.se

ige

Odenberg skeptisk till
krisledande myndighet
Mycket talar för att den nya
regeringen sänker den gamla
regeringens förslag om en
krisledande myndighet.
– Jag villa tona ner detta
med krisledande myndighet,
säger försvarsminister Mikael
Odenberg till Sirenen.
Den tillsatte utredaren Anders
Svärd och
hans tre anställda utredningssekreterare trampar
vatten i av- Anders Svärd
vaktan på
tilläggsdirektiv.
Den nya regeringen aviserade
i budgetpropositionen att til�läggsdirektiv kommer.

tiven ska innehålla?
– Det är inte min fråga. Det är
regeringen som skriver direktiven.
Är nyheten med tilläggsdirektiv en direkt följd av regeringsskiftet?
– Det har jag ingen kommentar till, säger Svärd.

Moderat protest

Moderate
försvarsministern Mikael Odenberg sa till
Sirenen att
han delar
denna avvikande
Mikael Odenberg mening.
Tycker du
att det ska finnas en myndighet
som operativt leder andra myndigheter vid en kris?
– Jag vill tona ner detta med
krisledande myndighet. Det
känns naturligare att exempelvis Socialstyrelsen leder vid en
pandemi och Rikspolisstyrelsen
vid en terrorattack. Jag lutar åt
att regeringen utser en ledande
myndighet efter det aktuella läget, säger Odenberg.

Bakgrund
Försvarsberedningen föreslog i januari att det bör
inrättas en krisledande
myndighet som vid allvarliga
kriser kan leda den operativa
verksamheten på central
myndighetsnivå.
Alltså leda även andra myndigheter när krisen berör
flera sektorer.
Moderaterna anmälde avvikande mening, i övrigt fanns
politisk enighet.
Förslaget omsattes i en
proposition och i somras
beslutade den dåvarande
regeringen att tillsätta en utredning hur ett system med
krisledande myndighet kan
utformas.
Riksdagsman Anders Svärd
utsågs till utredare. Svärd är
centerpartist och ledamot av
försvarsberedningen.
Svärds utredning ska överlämnas senast 1 maj 2007,
samma slutdatum som gäller
för den parallella utredningen om sammanslagning av
Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och
Styrelsen för psykologiskt
försvar.
I försvarsberedningens rapport fanns förslag om att den
sammanslagna myndigheten
inom sig också ska ha den
krisledande funktionen.

Svärd skulle lämna en delrapport senast 1 december. Så
blev det inte. Och en utlyst hearing ställdes in.
Vad sysslar utredningen
med?
– Vi jobbar vidare med de direktiv vi har. Vi studerar bland
annat ekonomiska konsekvenser
och vilka tekniska resurser som
behövs, svarar Anders Svärd.
När kommer tilläggsdirektiven?
– Det vet jag inte.
Vad vill du att tilläggsdirek-

Till försvarsberedningens
förslag i januari fogades en avvikande mening från moderata
samlingspartiets ledamot. I den
står bland annat:
Förslaget klargör inte tydligt
var gränsen går mellan ”normala” kriser och kriser där den nya
”supermyndigheten” skall träda
i funktion. Därmed kan situationen bli än mer oklar än vid
hanteringen av tsunamins konsekvenser och stormen Gudrun.
Förslaget är också olyckligt
eftersom det skapar en ny nivå
mellan den som är ytterst ansvarig, det vill säga regeringen
och regeringskansliet, samt de
myndigheter som i olika grad
skall bidra till den faktiska och
praktiska hanteringen av kriser
och katastrofer.
Moderata samlingspartiet
framhåller ansvarsprincipen,
som innebär att den myndighet
som har ansvar för en verksamhet i fred även skall ha det i kris.
Är besluten av sektorsövergripande karaktär bör regeringen
besluta.

Rakel
blir ännu
dyrare

Sjöstrand ligger lågt
om sammanslagning

Det behövs mer pengar till radiokommunikationssystemet
Rakel. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har skrivit till
regeringen och begärt pengar
för att bland annat säkerställa
reservdriften.
– Förutom behov av en mer
långsiktig lösning för reservkraft
vill vi bygga ut systemet i tunnlar, tunnelbanan och på flygplatser, säger Nils Svartz, chefen för
Rakel-enheten på KBM.
Det handlar om miljonbelopp i en totalbudget som tidigare ligger på hela 2,3 miljarder
kronor.
KBM begär också mer pengar
på grund av de förseningar som
drabbat Rakel. De har lett till
mindre intäkter är planerat.
– På uppdrag av regeringen ser
vi över avgiftsmodellen. Huvudskälet till att vi nu begärt extra
anslag är att användarnas avgifter för systemet inte ska påverkas, säger Nils Svartz.

– Arbetet flyter på enligt plan.
Mer konkret än så vill inte
Skatteverkets chef Mats Sjöstrand vara om uppdraget att
utreda en sammanslagning av
Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten.

Hearing ställdes in

Sjöstrand undersöker förutsättningarna för att slå ihop de två
myndigheterna samt Styrelsen
för psykologiskt försvar.
Han är från tidigare utredningar känd för att vara effektiv på att rationalisera och spara
kostnader – en inriktning som
också finns med i förra regeringens direktiv till utredaren.

Påverkar inte

Mycket tyder på att utredningen om krisledande myndighet
får ändrad inriktning (se artikel
här ovan) och att krisledningsfunktionen läggs inom regeringskansliet.
Hur påverkar det utredning-

Direktiv före årsskiftet

I övrigt var försvarsministern
ganska fåordig i sina kommentarer kring utredningen, men gav
i alla fall ett löfte om tidplanen
för tilläggsdirektiven.
– De kommer före årsskiftet.
Återstår att se vad de innehåller. Ska Odenbergs syn om ”en
nedtoning av detta med krisledande myndighet” genomsyra
tilläggsdirektiven måste han
först bli överens med de andra
allianspartierna.
STIG DAHLÉN

en om sammanslagmation från olika håll
ning?
och jag har många
– Egentligen tycker jag
bilder av Räddningsinte det påverkar vårt
verket och de andra
arbete över huvud tamyndigheterna. Men
get, svarar Sjöstrand.
inget som överraskat
Hur långt har ni
mej.
kommit i utredningSka det bli en mynen?
dighet med stor
– Vi ligger enligt Mats Sjöstrand
spännvidd – som
plan. Vi har gjort alla
har helhetsperspekbeskrivningar och så smått
tivet på allt från vardagsbörjat känna på analysfasen.
olyckan till extraordinära hänFörslagsdelen börjar vi jobba
delser?
med i januari.
– Jag kan i detta läge inte svara
Är uppdraget större än du
på sådana detaljfrågor.
förväntade dig när du fick
Kommer skolorna för riskdirektiven?
och säkerhetsutbildning att
– Visst är det mycket att grepfinnas med i nya myndighepa. Men inte mer än jag trodde
ten?
i förväg. Och det har ännu inte
– Du, sådana frågor går jag inte
dykt upp sett några överraskpå. Den är en i raden av många,
ningar.
många frågor som vi ska fundera
Vilken bild av Räddningsveröver.
ket har du? Något som överrasMats Sjöstrand ska presentera
kat dig?
sin utredning senast 1 maj nästa
– Jag har fått in mycket inforår.
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Utryckningsförare

Protester mot dyr utbildning
Sveriges kommuner och
landsting säger nej till förslaget om utbildningsplan för
utryckningsförare.
Det är för dyrt och tar inte
hänsyn till lokala förutsättningar.
Förarutbildning

Tidigare har Glesbygdsklubben uttryckt sitt missnöje både
över förslaget och att man inte
kommit in i bilden i ett tidigare
skede.
Även Sveriges kommuner och
landsting, SKL, kom in sent och
missnöjet med det lyser igenom
mellan raderna i yttrandet.
SKL är i princip positiv till syftet med förslaget men påminner
om att arbetsgivarna redan har
ett ansvar för att utryckningskör-

ningen genom Lagen om skydd
mot olyckor, Arbetsmiljölagen
och Trafikförordningen. Ytterligare reglering är överflödig.
Vad som behövs är ett bättre
stöd till de lokala och regionala
nivåerna vid utbildning av utryckningsförare anser SKL och
ser fram emot att få bidra i det
fortsatta arbetet.

För många olyckor

Magnus Nilsson på Vägverkets
utbildningscentrum är ny projektledare och har lite svårt att
förstå vissa av synpunkterna från
Glesbygdsklubben.
– Är det några som behöver utbildning är det väl de som kör
sällan. Syftet med utbildningsplanen är att komma till rätta
med att det sker allt för många
olyckor under utryckningskör-

ning. Färre skadade och döda
sparar också mycket pengar.
I tio år har det tagits flera initiativ för att få till stånd en nationell utryckningsförarutbildning,
men alla har misslyckats.
– Av någon anledning är det en
väldigt känslig fråga och ingen
myndighet vill ta på sig den rosa
ledartröjan.
Vägverket tror på utbildningen och arbetar vidare oavsett
om den blir ett nationellt krav
eller inte.
– Många myndigheter vill
ha ett lagförslag innan de drar
igång, men just nu är inte kraven
det viktigaste. Vi vill se effekter,
det vill säga färre skadade och
döda. Därför har vi kört en pilotutbildning som nu ska utvärderas. Det känns som vi har en bra
produkt att erbjuda de som vill

komma tillrätta med problemet.
Och det finns ett stort intresse
ute i landet.
Närmast ska han gå igenom
remissvaren och i januari presentera ett nytt förslag. Den fyra
veckor långa pilotutbildningen
för instruktörer avslutades andra
veckan i december. Den startade
i mitten av september och efter
en vecka i skolbänken i Falun har
följt några veckor med hemuppgifter.

Arbeta på nytt sätt

Utbildningen var i första hand
för ambulanssjukvårdare, men
brandmannen Pierre Wolmsten,
ansvarig för utryckningskörningen inom räddningstjänsten
i Norrköping, var intresserad och
kom med efter ett återbud.
– Vi ska börja kvalitetssäkra

utryckningskörningen och det
kräver att vi arbetar på ett helt
annat sätt.
Utbildningen har nästan enbart varit teoretisk och behandlat trafikregler, hur man hittar i
författningen om man är tveksam, trafiksituationen, moral
och etik, nollvisionen, körning
och fordonskunskap, trafikpsykologi och pedagogik.
– Sista veckan var det mycket
pedagogik, bland annat har vi
fått förbereda och hålla två 45
– minuterslektioner. För min del
har utbildningen varit mycket
givande. Jag har fått mycket från
andra deltagare och vi har haft
bra föreläsare, bland annat från
polisen i Göteborg, säger Pierre
Wolmsten.
GUNNO IVANSSON

Svåra olyckor

Elever från högskolan utbildas på
Räddningsverkets
skola i Skövde. Till
vänster ses den nya
typ av docka som
används i HLR-utbildningen.

Utbildning på 35 minuter

HLR förenklas
Hjärt- och lungräddningen har förenklats.
Syftet är att fler verkligen ska våga använda
sina kunskaper när det behövs och därmed
rädda fler liv.

I november presenterade Svenska rådet för hjärtlungräddning, tidigare cardiologföreningen, nya
riktlinjer för behandling vid hjärtstopp.
Numera ska en livräddare göra 30 tryckningar
(kompressioner) på bröstkorgen och 2 inblåsningar. Tidigare var förhållandet 15-2.
– Man vill ha fler kompressioner, forskning har visat att det behövs. Det syresatta blodet i hjärtat ska
pumpas ut i kroppen så fort som möjligt, säger Pär
Wijkmark lärare på Räddningsverket i Skövde.
Hela utbildningsmaterialet är nytt. Det som tidigare tog tre timmar tar nu 35 minuter.
– Eftersom en del moment plockats bort blir både
utbildning och utförande enklare. Det viktiga är
att komma igång snabbt. Man sätter handen mot
bröstbenet och börjar trycka.
Finns det ingen risk att man som livräddare men
amatör gör fel?
– Det kan jag inte svara på. Men rådet har ändrat
och står för all forskning och pedagogik. Rådet har
också kvalitetssäkrat behandlingsriktlinjerna och
utbildningsprogrammet, säger Pär Wijkmark.
På kongressen i Göteborg fanns närmare 2 000
deltagare, främst från sjukvård, räddningstjänst

och skolor. De fick hela utbildningen på en DVD-skiva med
speltid på 35 minuter.
– Varje elev får ett utbildningspaket som förutom DVD:n även
innehåller handlingsplan och
en docka. Paketet kan eleven ta
med hem, för syftet är att man
ska träna så mycket som möjPär Wijkmark ligt.
Pär Wijkmark och Björn Fahlén använde det nya materialet på skolan i Skövde
redan dagen efter kongressen när biståndsingenjörer från högskolan i Skövde utbildades.
– Både elever och vi instruktörer tyckte att utbildningen fungerade bra. Några av eleverna som gick
den gamla HLR-utbildningen för några år sedan
tyckte denna var mycket bättre, säger Wijkmark.
Precis som tidigare får alla som går HLR-utbildning en form av intyg, kallas numera kompetenskort. Det ska vara påskrivet av den instruktör som
genomfört utbildningen för att vara giltigt.
Även utbildningarna med defibrillator och avancerad HLR har genomgått förändringar som
släpptes under kongressen i Göteborg.
PER LARSSON
Fotnot: mer information finns på www.hlr.nu

Fler kräver
nytt system
för ersättning
Sveriges Kommuner och
Landsting gör som Räddningsverket; kräver ett system för ersättning till kommunerna vid svåra olyckor.
– Frågan måste utredas,
vi hjälper gärna till, säger
Marcus Cato.
Räddningsverket har tidigare
uppvaktat regeringen i frågan.
SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) har i remissvar till
regeringen föreslagit inrättandet av katastroffond.
I Sirenens septembernummer
krävde Räddningsverket åter
att det måste bli möjlighet för
kommunerna att få ersättning
för olyckor som inte är klassade
som räddningstjänster.
Och nu säger SKL i stort sett
samma sak.
– Vi har helt enkelt ett ersättningssystem som inte fungerar. Det ersättningssystem vi
har är gårdagens och rör bara
räddningstjänst. Så jobbar inte
kommunerna i dag, säger Marcus Cato.

Täcka hela skalan

Om det ska vara en fond eller någon form av försäkring
det vill Cato låta vara osagt, eller snarare ha utrett. Däremot
anser han att systemet måste
täcka hela skalan av tänkbara
olyckor.

– Systemet måste vara förutsägbart, att man vet vad man får
ersättning för. Det får inte vara
så att beslut ute på en insats tas
för att de i efterhand ska berättiga till ersättning från staten.
Beslut ska tas för att de ska leda
till bra resultat.
Och hur reagerar regeringskansliet på SKL:s krav?
– Vi känner inte så stor respons. Jag har hört att den nya
regeringen vill ha lite tid på
sig. Det kanske gäller alla frågor. Men det tycker jag inte är
ett bra argument. Vi går nu in i
en period av året där det är risk
för höga vattenflöden och kan
bli bråttom med hjälp.
Det har hänt att kommuner
som sett ministrar dra på storstövlarna haft lättare att få statlig hjälp än de som inte fått finare besök. Marcus Cato tycker
överhuvudtaget att dagens system är godtyckligt.
– Om en liten kommun drabbas av stora skador kan det teoretiskt leda till att kommunen
går omkull. Det får inte vara politik som styr hur olika olyckor
ersätts.
PER LARSSON
Fotnot: mer om Sveriges
Kommuner och Landstings synpunkter i frågan finns på www.
skl.se/trygghet
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Upprustning av
brandfordon på
Beiruts flygplats
Brandfordon och utrustning för
brandbekämpning skadades när
israeliskt flyg i somras bombade
Beiruts internationella flygplats.
Kapaciteten för räddningstjänsten på flygplatsen är fortfarande begränsad. Därför har
Sida anslagit 3,5 miljoner kronor
för reparation av brandfordon
samt inköp av kompletterande
utrustning samt utbildning.
Räddningsverket har fått uppdraget att genomföra åtgärderna under perioden 15 december-28 februari.

Räddningsverkets första internationella hjälpinsats genomfördes 1988 efter en svår jordbävning i Armenien.
Nu återvänder Räddningsverket till Armenien. På uppdrag
av Sida och i samarbete med
sin estniska motsvarighet ska
Räddningsverket under en treårsperiod hjälpa den armeniska
räddningstjänsten att komma
på fötter.
Det handlar inte bara om
utbildning av brandmän, utan
också stötta armenierna med
bättre kommunikationssystem,
kommunala riskanalyser och
beredskapsplaner.
I den svensk-estniska satsningen ingår även att lära ut former
för information till allmänheten.
Sida har anslagit 7 miljoner kronor och Estland förväntas ställa
upp med 4,7 miljoner kronor.

Internationell
utbildning
i Kristinehamn?
I Kristinehamn byggs för närvarande Räddningsverkets
internationella avdelning ut.
Diskussioner pågår på verket
att förlägga också delar av den
internationella utbildningen till
Kristinehamn, framför allt den
utbildning som hänger ihop
med den operativa verksamheten för humanitärt bistånd.
Bland annat finns planer på att
köra cirka 30 kurser i Kristinehamn 2008 och öka till cirka 50
kurser när den internationella
avdelningen är fullt utbyggd.
Delar av den humanitärt inriktade utbildningen ska också
fortsättningsvis kunna genomföras på Räddningsverkets
skolor.
Samma gäller utbildningar
för EU, Partnerskap för fred och
utbildningar för att bistå UD.
Räddningsverkets centrum för
risk- och säkerhetsutbildning
(CRS) vill samtidigt slå vakt om
att huvuddelen av den internationella utbildningen även fortsättningsvis bedrivs på skolorna och
har uttryckt oro över att ”en ny
skola” etableras i Kristinehamn.

Foto: LARS PIHL

Armenien får
svenskt stöd
Bygger broar. Räddningsverket leder en nybildad beredskapsstyrka för brobyggnad. I januari påbörjas två byggen i Sri Lanka. En av broarna
som den svenska styrkan ska hjälpa till att bygga är en så kallad fackverksbro av den typ som ses på bilden (från ett tidigare bygge i Jabul
Seraj i Afghanistan). Bron är 50 meter lång och tillåter mötande trafik.

50 år gamla svenska broar
hjälper isolerade lankeser
KRISTINEHAMN. Gamla
svenska beredskapsbroar höjer livskvalitén på Sri Lanka.
– 15 broar ska göra det
möjligt för barn att ta sig till
skolan och vuxna till marknaden, säger Räddningsverkets
Per Becker.
Häftiga regn i bergen gör att
många lankeser varje år blir
isolerade i månader när broar
av sämre kvalitet raseras. Och i
strandnära områden på den lilla
önationen utanför Indiens sydspets saknas fortfarande broar
efter tsunamin för två år sedan.

Kapacitetsuppbyggnad

Sex personer från Räddningsverket, därav fyra tillfälligt anställda brobyggarinstruktörer,
påbörjar i januari två brobyggen.
– Det rör sig om en så kallad
kapacitetsutvecklingssinsats,
som blivit allt viktigare i vårt
internationella arbete, säger Per

Becker på verkets internationella
avdelning i Kristinehamn.
Till skillnad från de humanitära akutinsatserna och minröjning handlar kapacitetsuppbyggnad om hjälp till självhjälp.
– Sverige donerar 15 broar av
två typer, fackverksbroar och
balkbroar. Räddningsverket
hjälper lankeserna att bygga en
av varje typ. Sedan ska en lokal
civil myndighet sköta resten,
fortsatt byggnation respektive lagerhållning, berättar Per
Becker.
– Det är viktigt att poängtera
att det inte är Räddningsverkets
personal som ska bygga broarna.
Huvuduppgiften är att instruera och leda lokalt rekryterad
arbetskraft.
Broarna i galvaniserat stål är
ett arv från den svenska militären, upp till 50 år gamla beredskapsbroar som legat i förråd i
Norrland. När hotet från ryssen
nu är borta behövs inte broarna

längre. Broarna har lagrats exemplariskt och är i skick som
nya.
De 50 meter långa fackverksbroarna har ett nyanskaffningsvärde på 6,5 miljoner kronor
styck, balkbroarna (36 respektive 24 meter) värderas i snitt till
4,5 miljoner styck. Att köpa 15
nya broar av motsvarande kvalitet och längd skulle kosta runt
75 miljoner kronor.

2 000 ton bromaterial

Brodelarna skeppas med båt i
tre etapper från Skelleftehamn.
Totalt rör det sig om 2 000 ton
bromaterial.
Uppdraget till Räddningsverket kommer från Sida och ska
rymmas inom en budget på 17,7
miljoner kronor.
– Nu återstår bara klartecken
från den lankesiska myndigheten att de byggt klart landfästena till de två broarna. Jag räknar med att vi är igång i januari,
säger styrkeledaren Lars Pihl, en

erfaren brobyggare som tidigare
arbetat med liknande projekt åt
Räddningsverket i Afghanistan
och Angola.

Förbättrar infrastrukturen

En insats av det här slaget regleras noggrant.
– Tre avtal på olika nivåer krävs.
Ett av de viktigaste inslagen är
att säkerställa att broarna enbart
kommer att användas för civila
ändamål i det delvis hårt krigshärjade Sri Lanka, säger Räddningsverkets Per Becker.
– När broarna är på plats kommer det att kraftigt förbättra infrastrukturen i berörda områden, göra det möjligt för barn att
ta sig till skolan och för lokalbefolkningen att bedriva handel.
STIG DAHLÉN

Med världen som arbetsplats
KRISTINEHAMN. Tre myndigheter har gått samman om en
beredskapsstyrka för brobyggnad.
Arbetsplats: Var som helst i
världen.

Tre generaldirektörer undertecknade i somras beslutet om
beredskapsstyrkan, Göran Gunnarsson (Räddningsverket), PerOlof Granbom (Banverket) och
Ingemar Skogö (Vägverket).
– De tre myndigheterna har

ett gemensamt ansvar för beredskapsstyrkan, men Räddningsverket har det överordnade och
sammanhållande ansvaret, berättar Lennart Glavmo vid Räddningsverkets internationella avdelning i Kristinehamn.

Många vill gå kurs

Bakgrunden till brobyggarstyrkan är att Räddningsverket
länge haft problem att rekrytera
kompetent personal för internationella brobyggarinsatser.

Banverket och Vägverket har
samtidigt haft ett behov av att
vidmakthålla och säkerställa
kompetens av reservbroar.
– Räddningsverket bildade
2004 en arbetsgrupp. Det tydligaste förslaget blev att inbjuda
till och genomföra en pilotkurs
med 20 elever. Syftet var att få
till stånd en kvalificerad beredskapsstyrka som med kort varsel
kan sättas in både nationellt och
internationellt, säger Glavmo.
Kursen genomfördes i Eksjö

förra året. Det var inga problem
att få ihop tillräckligt många
kvalificerade – trots krav på hög
beredskap att åka utomlands
med kort varsel.
De internationella insatserna
administreras av Räddningsverkets internationella avdelning.
Begäran om insats kan komma
från Sida, FN eller annan internationell bistånds- eller katastrofhjälporganisation.
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Deltidsförman och förebyggare

Kampen m
TRELLEBORG. Det kan handla om en burk målarfärg. Eller
om en världsunik alkobom som stoppar onyktra chaufförer
redan i hamnen.
Alla medel är tillåtna i kampen mot trafikolyckorna.

– Det är klart vi måste kräva att de är
nyktra, säger Rickard Uppenberg.
Han höjer rösten för att göra sig hörd
när långtradarna sakta mullrar förbi och
ut ur Trelleborgs hamn.
Tusen på ett dygn, yrkestrafik från Tyskland, Polen, Rumänien, Ungern och Holland. Var tionde chaufför blir numera
slumpmässigt alkoholtestad och får blåsa i en alkomätare kopplad till en bom,
innan de får lämna hamnen.
Rickard Uppenberg är deltidsförman
och ambulanssjuksköterska i Trelleborg.
Han är också en av personerna i Trelleborgs trafiksäkerhetsgrupp där räddningstjänst, polis, Vägverket, kommunens
gatukontor, ansvariga för folkhälsa och
drogförebyggande arbetar tillsammans
för att förhindra trafikolyckor. Han ingår även i en nystartad snarlik grupp i
Vellinge.

Ringer efter polisen

– En viktig fråga för oss har länge varit
att få ett stopp för berusade yrkeschaufförer på våra vägar, säger Uppenberg.
Något som också Trelleborgs hamn AB
ansett vara viktigt.
I somras installerade hamnbolaget världens första – och hittills enda – alkobom.
Via självbetjäning blåser föraren i ett
munstycke, grönt ljus och bommen går
upp. Rött ljus betyder att föraren har mer
än 0,19 promille alkohol i utandningsluften. En signal går till hamnpersonalen
som ringer polis på 112.
Sedan 28 juni har flera tusen lastbilsförare kollats. Bara tre har åkt fast, som mest
hade en av dem 1, 72 promille.

Gratis öl på biljetten drogs in

Idén till bommen växte fram efter den
svåra olyckan utanför Svedala hösten
2004, då en berusad ungersk lastbilsförare körde ihjäl fem människor, tre vuxna
och två barn. När polisen gjorde en kontroll 1,5 timme efter olyckan hade chauffören 1,82 promille alkohol i blodet. Han
kom direkt från färjan och hade kommit
över på fel sida av motorvägen. Den 45
– årige chauffören dömdes till fyra års
fängelse.
Dödsolyckan startade en intensiv debatt och informationskampanj ombord

på färjorna, rederierna ändrade regler och
rutiner. Tidigare ingick öl och vin i biljetten, men det har ändrats till lättöl.
– Sedan alkobommen infördes har
snacket gått fort, de flesta chaufförer vet
att de kan bli alkoholtestade när de kommer till Sverige. Och det är ju märkligt om
man ska dricka alkohol under en resa som
bara tar 6-7 timmar, när man ska köra bil
när man kommer fram.
– Vi är stolta över bommen, men inte
helt nöjda förrän alla testas.
Något som enligt hamnbolaget just nu
inte är möjligt eftersom köerna ut från
hamnen skulle bli för stora.

Utreder dödsolyckor
Hemma på stationen är Skånekartans

sydvästra hörn genomborrat med hundratals knappnålar – varje nålhuvud en trafikolycka. Svart färg, dödsolycka.
De tre kommunerna Trelleborg, Vellinge och Svedala har haft 1 900 trafikolyckor på fyra år. 32 människor har dödats, cirka 700 har skadats allvarligt och
1 070 lindrigt.
– Vi har gjort olycksutredningar och
försökt ta reda på vad som hänt i varje
enskild olycka. Vi tittar på tidpunkt,
konstruktion på vägen, om föraren haft
skymd sikt.
Med hjälp av Vägverkets databas Strada
sker kartläggning och analys.
Det är då mönstren framträder och blir
tydliga.
– Vi har en särskilt olyckdrabbad sträcka
mellan Trelleborg och Vellinge. Längs de
här 1,5 milen har sju människor dödats.
Det är klart vi måste göra något då, se till
att det inte händer igen.
Arbetet har lett till att vägen ska byggas om.

Tänker automatiskt förebyggande

Rickard Uppenberg har kört ambulans
i 20 år. Han började hemma i Lycksele i
Västerbotten 1985, träffade en sjuksköterska från Trelleborg, packade och flyttade 140 mil söderut. Sedan 1990 har han
varit deltidsbrandman i Trelleborg. Men
dialekten hänger kvar.
Att tänka förebyggande har blivit en
vana.
– Det ligger nära till hands. Jag har häm-

tat så många skadade människor under
mina år inom ambulanssjukvården. Varför hände den här olycka här, frågar jag
mig. Kan det hända igen?
– Ofta förstår man varför olyckan skett,
då känns det också självklart att man vill
gå vidare och göra något åt det.
– Till detta får jag ofta ytterligare bakgrundsinformation från olycksplatser eftersom jag även i rollen som debriefare
möter mina kollegor som varit på plats.
Att han som deltidsförman engagerar
sig i att förhindra trafikolyckor, ser han
inte som något konstigt.
– Här på räddningstjänsten har vi högt
i tak. Som deltidare är det helt okej att

komma med förslag. För mig är det solklart var vi ska satsa, fler dör i trafiken
än i bränder. Kanske räddningstjänsten
bör vrida sig mer mot att förebygga trafikolyckor, vi är ju ofta först på olycksplatsen. Vi har en god bild av vad som faktiskt
orsakat olyckan, varför kan vi då inte ligga
steget före.

En burk målarfärg

För trafikgruppen i Trelleborg är det
viktigt att komma åt också de mindre
allvarliga olyckorna, incidenterna.
– Kommer vi åt de lindriga olyckorna,
kan vi i förlängningen förhindra även
dödsolyckor.

En inbyggd fälla, flickan var inte den första att cykla in i kanten. Det tog ett år av
diskussioner med kommunen för att få kanten vitmålad.
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mot vägdöden

Fakta
Rickard Uppenberg, 42
Yrke: Ambulanssjuksköterska, deltidsförman i Trelleborg
Familj: Gift med Jessica, tre döttrarna
Johanna, 14, Amanda, 13 och Moa, 4 år
Gör helst på fritiden: Fiskar, dyker och
reser
Har du själv varit med om någon
olycka? Ja, vi var i Thailand under tsunamin. Jag drogs ut av vågen men kom
undan med en skråma. Tack och lov
klarade sig hela familjen oskadd.

Alkobommen sätter stopp för berusade lastbilschaufförer i Trelleborgs hamn. Ett av flera sätt att förhindra trafikolyckor. Rickard
Uppenberg, deltidsförman och ambulanssjuksköterska, ingår i kommunens trafiksäkerhetsgrupp. – Att tänka förebyggande blir en
vana. Ofta förstår man varför olyckan skett, då känns det också självklart att man vill gå vidare och göra något åt det.
Som när han hämtade den sjuåriga
flickan som cyklat omkull i cykeltunneln
och slagit ut flera tänder.
– Hon hade ont och var jätteledsen,
hade just fått sina permanenta tänder.
Det var lätt att se vad som hade hänt,
tunneln svänger som ett S och är delad i
cykelbana och trottoar. Problemet var att
trottoarkanten var målad grå-svart och
syntes dåligt.
– En inbyggd fälla, flickan var inte den
första att cykla in i kanten, säger Rickard

Uppenberg.
Det tog honom ett år av diskussioner
med kommunen för att få kanten vitmålad.
– Ofta är det revirtänkande som bromsar. När man ser risker och fel inom
”andras” områden. Men det har vi kämpat med ett tag, och jag tycker vi börjat
komma förbi det hindret här i Trelleborg.
Numera har vi ett bra samarbete med teknikkontoret.
Ofta är vardagsriskerna billiga att åt-

gärda, menar han. Som att klippa en
häck vid utfarten vid en skola eller lägga
om en cykelbana eller en olycksdrabbad
rondell.

Cyniska bussbolag

Nästa kamp att gå blir mot busstrafiken.
– Ofta tar man för många passagerare,
enligt nuvarande reglerna är det okej
med stående på bussen. Men vad händer
om bussen kraschar med så mycket folk

ombord.
– Reglerna säger att de som sitter i bussen ska använda bälte när det finns. I samma buss är det tydligen okej att stå upp.
Hur tänker dom då? Bussbolagen tycks
inte ha lärt sig något av alla bussolyckor.
Det är cyniskt, de tjänar pengar på bekostnad av folks säkerhet.
Text och bild: KATARINA SELLIUS

Reglerna säger att de som sitter i bussen ska använda bälte. I samma buss är det
tydligen okej att stå upp. Hur tänker dom då?
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Raka besked från Göran Gunnarsson

– Kundernas beh
Räddningsverket ska bli tydligare, effektivare och mer kundanpassat. Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson är i den
här intervjun bestämd på dessa punkter.
– Vi ska leverera det kunderna behöver och begär.
Gunnarsson berättar också om hur han räddade 40 kvigor ur en
brinnande lada och trodde han skulle få medalj av Djurens Vänner
– problemet var bara att han varit vid ladan för att leta metmask...
n Vilken är Räddningsverkets viktigaste uppgift?
– Långsiktigt att arbeta för ett säkrare samhälle och
att utveckla organisationen. Jag ser fram mot sammanläggningen med Krisberedskapsmyndigheten.
– Kortsiktigt måste vi bli bättre på att identifiera kundens behov. Vi är inte till för oss själva, vi är till för
kunden. Vi måste analysera kundens behov tydligare
än vi gör i dag, så att vi vet att vi gör rätt saker.
n Räddningsverket har många målgrupper? Vilken
är allra viktigast?
– Kommunen i sin helhet. Jag tror att vi har väldigt
mycket att ge kommunerna. Inte bara räddningstjänsten, utan alla som arbetar med säkerhetsfrågor.
n Något du blivit imponerad av på Räddningsverket
under dina första nio månader som chef?
– Det finns en mycket stor kompetens och det är en
bredd i frågorna som vida överstiger den bild jag hade
av verket. Men jag uppfattar inte att verksamheten är
för bred. Arbetar man för ett säkrare samhälle så krävs
det en bred kompetens.
n Vad kan bli bättre?
– Tydligheten i vad Räddningsverket står för och vad
vi tycker är väsentligt. Sedan kan samverkan mellan
de olika delarna bli bättre. Det är oerhört viktigt i en
myndighet med så stor bredd som Räddningsverket.
Det handlar om att få ihop delarna till ett verk.
n Hur gör man det?
– Vi tar just nu enkla och tydliga strategiska mål för
olika områden. Ett exempel är att kundens behov ska
ligga till grund för verksamheten. Det är enkelt och
viktigt, men jag är inte säker på att vi på alla områden
lever upp till det i dag.
– När vi är överens om ett sådant mål kan man pröva
verksamheten mot det målet. Kan vi inte redovisa varför vi gör det eller det, då kan vi dra ett streck över den
verksamheten.
n ”Vad man gör måste få effekt”, sa du när du tillträdde. Är Räddningsverket effektivt?
– Vi kan och ska bli effektivare. Det blir man genom
att inte bara göra saker rätt, utan också göra rätt saker.
Och här måste vi rätta oss efter kundernas behov.

Foto: PETER WICKSTRÖM

10

n Har Räddningsverket några kärnverksamheter
och i så fall vilka?
– Ja, våra huvudprocesser – utbildning, olycksförebyggande, stöd till räddningsinsatser, tillsyn och internationell verksamhet. Det är viktigt att ha ett öga
på hur mycket personal och pengar vi satsar på kärnverksamheterna i förhållande till stödprocesserna. Jag
vill att kärnverksamheten ökar på bekostnad av stödverksamheten. Och jag vill minska planeringsarbetet
till förmån för uppföljning.
n Vilken är den allra viktigaste kärnverksamheten?
– Jag vill inte göra någon sådan gradering, de är de-
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ehov ska styra oss
Namn: Göran Gunnarsson
Yrke: Generaldirektör i
Räddningsverket sedan 1
mars 2006.

Räddningstjänsterna
måste ta ny terräng

Född: 8 mars 1950.
Familj: Hustrun Christel,
barnen Johanna och
Caroline.
Bor: Lägenhet på Söder-

n Du har flaggat för ett strategiprojekt som ska
lägga ett perspektiv på räddningstjänsten om tio
år. Vad är syftet, hur ska det drivas och av vilka?
– Vi drar igång första kvartalet 2007 och ambitionen
är att ha en mycket bred uppslutning från tunga aktörer. Vi ska analysera hur samhället kan se ut 2015,
vilka risker och vilka krav på säkerhet som finns där?
Samhället förändras hela tiden och ska vi få grepp om
trender som ska leda till resultat 2015 måste arbetet
påbörjas nu.
– Vi måste komma ur en diskussion som nästan bara
handlar om närtida frågor. Skärsläckare och Bas 5 är
exempel på frågor vi talar mycket om i dag. Det är
inte fel, men vi måste också diskutera de långsiktiga,
strategiska frågorna.

n Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket ska slås samman. Vilket är viktigaste budskapet
du skickat till utredaren Mats Sjöstrand?
– Framför allt har jag betonat vår syn på att ha bredd
i säkerhetsarbetet, att det gäller att ha en säkerhetsmyndighet som jobbar i det breda perspektivet från
olyckor i vardagen, till stora olyckor och extraordinära
händelser. Att man jobbar i de olika skedena från förebyggande till återuppbyggnad. Det är
viktigt att ha ett helhetsperspektiv.
n Ska den nya myndigheten också vara
krisledande myndighet med ett operativt ansvar vid kriser?
– Planerna på en krisledande myndighet är spännande. Samtidigt får man inte
glömma att frågan kan lösas myndigheter
emellan med samverkan. Man kan nå väldigt långt med samverkan och detta får
inte falla bort i diskussionen.
n Så egentligen vill du inte ha någon
krisledande myndighet med operativt
ansvar?
– Att skapa en krisledande myndighet
är en mycket omfattande fråga, som kräver stora förändringar av de bestämmelser som gäller i dag. Ansvarsförhållandet
mellan den myndigheten och andra aktörer måste vara fullständigt entydigt och
det går troligen inte att åstadkomma utan

Yrkesbakgrund: Pensionerades 2004 som generallöjtnant efter mer än
30 år i Försvarsmakten.
Fritidsintressen: Båtliv
(i egna motorbåten) och
barnbarnet Max.

schen för att få in fler kvinnor inom svensk räddningstjänst?
– Först måste vi städa framför egen dörr och föregå
med gott exempel. Jag har flera konkreta åtgärder på
gång. Nästa steg blir att ge rejält utrymme åt dessa
frågor i utbildningen på våra skolor av blivande räddningstjänstpersonal.

lar i helheten att jobba för ett säkrare samhälle. Jag
är dock tveksam till en strategi där man säger att förebyggande alltid ska prioriteras. Vi ska prioritera de
åtgärder som ger bäst effekt.

n Räddningsverket har legat lågt några år med teknikutveckling. Du verkar vara mer offensiv på det
området, eller?
– Ja och även här ska kundens behov styra. Den
största frekventa olyckstypen som lagts fram för mej är
bussolyckor och då är det självklart att vi måste jobba
med att utveckla taktik, metod och teknik för att blir
bättre på att hantera sådana olyckor.

malm, Stockholm. Veckopendlar till Karlstad.

n ”Ni kan mycket mer än ni tror”, sa du till företrädarna för räddningstjänsterna på Glesbygdskonferensen. Tänker du på något speciellt?
– Räddningstjänsternas förmåga och flexibilitet att
lösa svåra situationer är unik. Jag ser räddningstjänsten som den framtida tunga aktören i krishanteringssystemet. Här handlar det om säkerhet i en vidare bemärkelse och det är viktigt att räddningstjänsterna,
om jag får använda ett militärt uttryck, tar terräng.
Den faktiska krishanteringen sker ju där krisen finns,
ute i kommunerna.

– Det är viktigt att den nya myndighet som utreds får
arbeta med ett helhetsperspektiv på olyckor och kriser, säger Räddningsverkets chef Göran Gunnarsson.
ändringar i lag och författning. Därför ska man noga
överväga om en ökad samverkan myndigheter emellan inte kan ge samma resultat.
n Är det viktigt att Räddningsverkets skolor blir
en del av den nya myndigheten?
– Ja, jag tycker det. Vi ska leverera till kunderna vad
kunderna behöver och begär. Skolorna är en mycket
viktig del av vår leveransorganisation. Det är bara att
peka på den omfattande utbildning som bedrivs där,
SMO, räddningsinsats och så vidare.
n Så du är motståndare till att skolorna blir fristående utanför det nya verket eller rentav
bildar ett bolag?
– Den smarta idén med att ha skolorna
inom myndigheten är att den kompetens
som finns i hela verket också kan förmedlas via skolorna. Kompetensutveckling
inom myndigheten och kontakten mellan avdelningarna är en viktig grund för
skolornas verksamhet. En skola utanför
myndigheten, hur ska den kompetensförsörjas?

Vi ska inte
bara göra
saker rätt,
utan
också
göra rätt
saker

n Är det för mycket fokus på så kallade
extra ordinära händelser och katastrofer? Finns det inte en risk att vi glömmer
bort vardagsolyckorna?
– Jo och därför är en säkerhetsmyndighets
stora uppgift att se till att man håller tillräcklig bredd. Det får inte bara vara det ena
eller det andra. Jag förutsätter att den nya
myndigheten får i uppgift att jobba brett.
n Varför går inte Räddningsverket i brä-

n Ska Räddningsverket syssla med tjänsteexport?
I så fall varför och hur mycket?
– Ja, absolut. Den kompetens som finns i Räddningsverket och räddningstjänsten är efterfrågad utomlands. Det ska vi vara stolta över. Vi har i dagarna fått
flera nya utbildningsuppdrag. Jag ser en potential för
en ökad tjänsteexport framöver, både inom EU och i
avlägsna länder som Sydafrika och Kina.
n Ska Räddningsverket samarbeta med industrin
och privata företag för att utveckla nya metoder
och ny teknik?
– Självklart ska vi det, vi kompletterar ju varandra.
Där har du definitionen på en vinna-vinna-situation.
Exempelvis ett system som JAS hade varit en omöjligt
att utveckla om du inte haft ett bra och givande samarbete mellan industrin, Försvarsmakten och Försvarets
Materielverk. Detsamma gäller för oss.
n Har du själv råkat ut för någon olycka?
– Nej, inte så att jag behövt bli omhändertagen.
Däremot ingrep jag och min bror på 1970-talet vid
en brand. Vi räddade 40 kvigor ur en lada. Brorsan
och jag var där för att plocka mask när ett åskväder
antände ladan. Vi lyckades få ut djuren innan hela
ladan brunnit ner.
– Vi trodde att vi skulle få någon slags medalj för
vår insats. Efter ett halvår ringde Djurens Vänner och
ville belöna oss. De frågade vad vi gjorde vid ladan.
Vi skulle ju plocka mask och då blev nästa fråga vad
vi skulle göra med den. Jo, självklart ut och meta och
då sa representanten för Djurens Vänner att det är
tveksamt om de kan belöna de här två unga männen.
Men 100 kronor fick vi.
Utfrågare:
STIG DAHLEN
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Skövde efter
pyromandåden
SKÖVDE. Det brann, och det brann igen.
Byggnaderna var drömmen för en pyroman, träfasader och inget brandlarm.
Förskolebränderna i Skövde visade
sårbarheten, prövade både samhälle och
människor.
– Hur brandskyddet skulle förbättras på
både skolor och förskolor var färdigprojekterat innan den första branden, säger säkerhetssamordnare Ola Persson.
Pyromanen eller pyromanerna hann före.
Men förberedelserna hade ändå det goda
med sig att Persson dagen efter första förskolebranden kunde plocka ut 500 000 kronor
för att börja förbättra skyddet.
När Solrosen drabbades av andra anlagda
branden hade fastigheten försetts med rökdetektorer på vinden. Larmet kom snabbt
och en väktare som fanns i närheten larmades och släckte branden med pulversläckare.
Det kan man kalla ”Happy Fire”. Men innan
dess hade tre förskolor blivit närmast totalförstörda. Skövde var omskakat. Kommunalrådet pratade om att kalla på militär för att
vakta förskolorna.
– Det tyder på att pressen på kommunen
var hård, säger Roger Almgren, brandingenjör på räddningstjänsten.
Mest utsatta var sannolikt förskolelärar-

na som jobbade mitt
i denna verklighet. De
var inte rädda för barnens eller sin egen säkerhet, men det gick så
långt att de inte tog för
givet att arbetsplatsen
stod kvar nästa dag.
– Jag gick upp fyra på
natten och sökte information på datorn om
Roger Almgren
det brunnit någonstans. Man var inte direkt trygg, säger Åsa
Bergström.

Hade precis flyttat...

Hon och Elisabeth Carlström jobbar i den
provisoriska byggnad som rests 100 meter
från där en flygel av Fjärilens förskola står
kvar. Fjärilen var den första branden. En engångsföreteelse trodde Åsa vars arbetsplats
fick flytta in på Flugan, en annan förskola.
– Vi var så lyckliga över att ha fått nya lokaler. De grejer som fanns kvar efter branden
packade vi ner och fick med oss. När nästan
allt var på plats, då brann Flugan.
Efter det levde förskolelärarna med otryggheten, skulle trixa och fixa för att få verksamheten att fungera, svara på frågor från
oroliga föräldrar samtidigt som de själva
kanske mådde ännu sämre.

– Dessutom har vi haft mängder av besök.
Det har varit i all välmening, folk som varit här och pratat. Men för oss blev det bara
ytterligare en belastning. Vi skulle behövt
någon som tog hand om dem, och kanske
någon som tog hand om oss, säger Elisabeth
Carlström.

Litar på säkerheten

Förskolelärarna är lite rädda för vad som
händer dem själva under julhelgen när de
förhoppningsvis orkar koppla av. Kommer
reaktionen då?
Men de känner inte längre någon rädsla för
nya bränder. Den provisoriska byggnaden i
en dunge på Södra Ryd innebär att förskolan är tillbaka i sin rätta miljö, nära hem för
barnen. Åsa Bergström är med och tittar på
ritningar för den nya förskola som ska byggas. Och att brandskyddet blir bra, det litar
hon på.
– De som jobbar med säkerhet har varit här
och berättat om hur det ska bli. Vi kan vårt,
de kan sitt. Jag litar på dem.
PER LARSSON
Fotnot: ”Happy Fire är en brand där man
tack vare tidig upptäckt kan minimera skadorna och rädda stora värden.

”Vi ser anlagda bränder som en tilltaga
SKÖVDE. Rökdetektorer på
vinden, strålkastare som lyser
upp skumma ytor.
– Tidig upptäckt och små
skador, jag känner en trygghet
i det system vi skaffat, säger
säkerhetssamordnare Ola
Persson.
De förskolor som brann i Skövde
var nästan samtliga av samma
byggnadstyp, okomplicerade
träbyggnader från 70-80-tal.
De hade inbrottslarm, men inget
brandlarm.
För att tidigt upptäcka brand
har närmare 30 förskolor nu försetts med rökdetektorer på vindarna. Tänder någon på utvändigt sugs röken upp via takfoten
och detektorerna löser ut.
– De larmar inom ungefär en
minut.
Ola Persson kallar sig själv
teknikfreak när det gäller larm.
Han vet vad man kan göra och
vad som är effektivt.
Värmedetekterande kabel har
exempelvis diskuterats för place-

ring mot takfoten.
– Den kan göra nytta på några
förskolor och har placerats på
enstaka objekt. Men rökdetektorn är både snabbare och mer
tillförlitlig och dessutom mer
kostnadseffektiv.
Om en rökdetektor löser ut går
brandlarmet till Securitas som
skickar larmet vidare till SOS och
därifrån till räddningstjänsten.
– Vi förlorar ungefär en och en
halvminut. När vi får överföring

via nätverk kommer larmet att
gå direkt till SOS. Det kommer
dessutom att minska våra larmöverföringskostnader med cirka
300 000 kronor om året.
Räddningstjänsten har krävt
att larmet ska gå direkt till SOS
och vill ha det åtgärdat senast
2008.
– I Hjo kommun vet jag att
Trygg Hansa krävt den larmrutinen, det skulle jag också göra
om jag hade försäkringsbolag,

säger brandingenjör Roger Almgren.
Länsförsäkringar har inte ställt
samma krav i Skövde. Men när
nuvarande treåriga avtal går
ut kan förändringar ske, tror
affärsområdeschef Jan-Olof
Sandberg.
– Med tiden kommer ökade
krav och vi ser anlagda bränder
som en tilltagande risk. Men
försäkringsbranschen reagerar
långsamt, det tog tid innan vi
ställde krav på utbildning i heta
arbeten.

Sprinkler inte aktuellt

Ola Persson tycker att förskolorna nu fått ett fullgott brandskydd.

Om det skulle börja brinna under dagtid när det finns barn och
lärare i förskolorna är skyddet
brandvarnare och utrymningslarm. Sprinkler inomhus har inte
diskuterats i befintliga verksamheter, däremot vid nybygge.
– Byggnader av större ekonomiskt värde är redan försedda
med sprinkler. Och när det byggs
nya äldreboenden diskuteras
sprinkler. Men inte för försko-

lor. Naturligtvis vill jag gärna ha
mer skydd, kanske rökdetektor
i varje rum. Men jag anser att vi
nu är så nära tryggt och säkert
skydd vi kan komma.
Eftersom tre förskolor närmast
totalförstördes projekterar kommunen nybyggen.
– Det kommer att bli fasader
som är svårantändliga. I de skolor som brann fanns brandsektioner som fungerade mer eller
mindre. Det kommer vi att titta
noggrannare på.
En del av förskolorna ligger
lite avsides i bostadsområdena,
i anslutning till grönområden.
Det innebär utrymmen där en
pyroman kan verka utan större
risk att synas. På sådana ställen
placeras strålkastare.
– Kameraövervakning har diskuterats i vissa fall.
Vilka krav skulle då Roger Almgren på räddningstjänsten vilja ställa för ökad säkerhet?
– Vi vill ha larmet direkt hit,
obrännbara fasader och att vindarna sektionernas. Här har det
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Domen från S:t Sigfrids
överklagas



Foto: Räddning

stjänsten

Simon och Christer leker
på Fjärilens förskola, om än i
en tillfälligt byggd paviljong.
Bilden upptill är från branden
på Flugans förskola, det såg
ungefär likadant ut när Fjärilen
eldhärjades.

Fakta

ande risk”
varit öppna vindar. Det krävs
bara lite reglar, gipsskivor och
isolering för att dämpa brandspridningen.
På Roger Almgrens önskelista
finns också en annan sak: brandutbildning för skolelever. Utbildningar i årskurs två och fem, på
högstadiet och gymnasiet genomförs i många kommuner.



Foto: Per Larsson

– Men inte i våra sju kommuner i räddningstjänstförbundet.
Det finns tydligen inte pengar
till det. Jag säger inte att det
skulle minska antalet bränder,
men det hjälper alla som får utbildningen att själv kunna hantera en brand.
PER LARSSON

Skövdes förskolebränder
Under en dryg månad brann
det på fem förskolor i Skövde,
på en av dem två gånger.
n 20 augusti Fjärilens förskola.
Större delen totalförstörd.
n 9 september Karstorps förskola. Större delen totalförstörd.
n 11 september Ekens och
Solrosens förskolor brann med
mindre än en timmes mellanrum. Båda bränderna släcktes
tidigt. Mindre skador.
n 13 september Flugans förskola. Större delen totalförstörd.
Förskolorna saknade
brandlarm, inga brandceller
eller andra begränsningar på
vindarna.
n 10 oktober brann det åter på
Solrosen som nu fått brandlarm. Branden släcktes med
pulversläckare av en väktare.
Samtliga närmare 30 förskolor i Skövde förses nu med
brandlarm, rökdetektorer på
vindarna. Vissa skolor som
har dolda ytor lyses upp med
strålkastare.
Värden för 50 miljoner
beräknas ha gått upp i rök i
samband med bränderna. Att
utrusta samtliga förskolor i
kommunen med brandlarm
kostar cirka 1 miljon kronor.
Pyromanen eller pyromanerna i Skövde är fortfarande
på fri fot.

Förskolebränder – minst 35 procent anlagda
Brandorsak
Anlagd med uppsåt
Annan
Barns lek med eld
Glömd spis
Orsak ej angiven
Tekniskt fel
Värmeöverföring
Totalt

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
13
9
16
13
16
23
20
11
31
31
5
9
9
4
2
7
4
2
9
9
2
4
2
3
2
0
1
5
4
2
2
2
6
2
4
4
3
3
4
4
20
10
11
8
15
9
15
13
15
10
8
11
7
10
6
7
5
12
3
11
0
1
2
0
0
4
2
5
0
0
50
46
51
40
45
54
50
51
66
67

Den senaste tio åren är 520 bränder på förskolor rapporterade, minst 183 av dem var anlagda. Det
innebär minst 35 procent. Men det kan vara fler, i kolumnerna ”annan” och ”orsak ej angiven” kan
anlagda bränder dölja sig.

Åklagarna överklagar den friande domen efter branden på S:t
Sigfrids sjukhus i Växjö 2003.
De anser att det haft betydelse för utgången om personalen
varit brandskyddsutbildad och att även patienter omfattas av
arbetsmiljölagen.
Dessutom har de begärt en kompletterande förundersökning.
– Under rättegången framkom det vittnesuppgifter som varken
vi eller försvaret hade en susning om, berättar kammaråklagare
Jan Andersson.
De båda åtalade landstingscheferna friades med motiveringen
att patienter inte omfattas av arbetsmiljölagen samt att det inte
ansågs visat att bättre utbildade skötare skulle förhindrat den
tragiska utgången.
Vid branden omkom två patienter.

Brand under kraftledningsnät
– bryt strömmen
I somras inträffade två bränder under kraftledningsnät som räddningstjänsten släckte utan att strömmen i ledningarna bröts.
– Normalt ska kontakt tas mellan räddningstjänst och vår driftorganisation. Ledningen ska kopplas ur innan släckning påbörjas
för att eliminera riskerna för elektriska överslag, säger Sture Larsson, Svenska kraftnät.
Det är framförallt räddningstjänstpersonalen som riskerar skador om ett överslag ner till marken skulle inträffa.
Ingvar Hansson, Räddningsverket, konstaterar att räddningstjänsterna vet vem de ska kontakta i dylika fall. Samtidigt håller
Räddningsverket, genom skolan i Skövde, just nu på att ta fram
ny information för att belysa elrisk och elsäkerhet.
– Det är en uppdatering av kunskaper som ska presenteras på
vår hemsida och användas i utbildningen. Arbetet ska vara klart
under första halvåret 2007, säger Hansson.

Första fysledarutbildningen för räddningstjänsten genomfördes i Skövde. Från vänster: Kerstin Gustafsson, lärare Skövde,
Rickard Ståhl, Ljungby, Lasse Carlsson kursansvarig Revinge,
Marcus Aronsson, Gislaved, Andreas Persson, Karlskoga, Stefhan
Martinsson, Gislaved, Tommy Hedesund, Karlskoga, Peter Olofsson, Strängnäs och Peter Schnee, Arlanda. Foto: Thomas Johansson

Fysledarutbildning i Skövde
Den första fysledarutbildningen har genomförts på Räddningsverket i Skövde.
– Syftet är att ge stöd och tips. En svaghet att vi inte haft utbildningen tidigare, men nu hoppas vi genomföra två kurser om året,
säger Lasse Carlsson, kursansvarig och fyslärare i Revinge.
Under tre dagar ledde han och Kerstin Gustafsson, fyslärare i
Skövde, kursen som lockat sju deltagare från olika räddningstjänster.
Man vände sig framförallt till fysansvariga på skiftlaget. Teori
varvades med praktik. Syftet med kursen är bland annat att informera om allsidig och skadeförebyggande träning för brandmän.
Deltagarna fick inblick i studien ”Brandmannens fysiska förmåga”, i ergonomi och hur man ger instruktioner för att träningen
ska bli funktionell.
Nästa kurs genomförs i Revinge i slutet av mars. Ambitionen är
att genomföra två kurser om året.

Frismöte i Jönköping
Internutbildning, förstainsatsperson, nytänkande i Alingsås och
erfarenheter med skärsläckaren – det är några av programpunkterna när Fris (Föreningen räddningstjänster i samverkan) kallar
till möte i Jönköping 22-23 januari.
Mer information: Mats Kumblad 070-421 03 48 eller Karsten
Erichs 070-247 23 00.
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Känsligt utreda insatser

”Räddningstjänsten var snabbt på
plats” ger 2 690 träffar på Google.
– Det står ju så i tidningarna, men är vi
så duktiga?
Sandra Danielsson anser att fler
insatser bör utvärderas.
Utökad olycksundersökning

Brandingenjörerna Sandra Danielsson
och Mats Renning är två av fem personer
som arbetar med olycksundersökningar
vid Södertörns brandförsvarsförbund.
Hittills har ett tiotal interna räddningsinsatser utvärderats. Utöver det har Södertörn anlitats som konsulter att undersöka
större räddningsinsatser vid andra räddningstjänster.
– Det handlar inte om att leta syndabockar eller ”hänga någon”, som man
ibland får höra. Utvärderingarna ska
sättas i ett större sammanhang, syftet är
att organisationen ska bli bättre, säger
Sandra Danielsson som bland annat utrett Kemiraolyckan i Helsingborg och den
stora hotellbranden i Gävle.

Trampar på öm tå

– Vi måste kunna säga att ”detta var faktiskt inte så bra, nästa gång kanske vi ska
göra så här i stället”.
– Det är känsligt att kritisera insatser,
därför görs det sällan. Jag tror det har
med yrkesstolthet
och lojalitet att göra,
det finns en rädsla och
oro kring det här. En
del sanningar är obehagliga, men finns
det fog för kritiken och den är väl underbyggd, så är det vårt ansvar att vara
raka och ärliga och föra fram detta, anser hon.
Kommentarerna har inte låtit vänta på

– Vi måste kunna granska våra egna insatser, även om en del sanningar är obehagliga att höra, säger Sandra Danielsson,
brandingenjör vid Södertörns brandförsvarsförbund.
sig. ”Man skvallrar inte på en i gänget”.
”Lätt för dem att säga, men de hade väl
inte gjort det bättre själva”.
Valet av räddningsinsatser man vill titta
närmare på, styrs mer av magkänsla än av
strikta kriterier.
Under arbetets gång sker insamling av
fakta och åsikter, som följs av en analys
och en rapport.

Svårt komma in sent

– Svårigheten kan vara när vi kommer
in i ett skede där lång tid redan har gått
sedan olyckan hände. Risken är då att
obekväma sanningar
justerats, att medias
bild blir en sorts sanning och att man ensat bilden av vad som
hände. Det ställer stora
krav på oss som ska intervjua de som var
med, säger Danielsson som menar att
slutsatserna också måste komma organisationen till del.
– En viktig slutsats kan exempelvis vara
att vi kunde ha räddat fler liv eller byggna-

Man skvallrar
inte på en i gänget

der om vi hade genomfört insatsen bättre.
Antag att en byggnad brinner ner som
vi borde ha räddat. Är det vårt fel? Ska vi
tala om det? Det är sådant vi måste börja
våga diskutera.
Att återkoppla till den personal som
var med och arbetade vid insatsen är
nödvändigt.
– Det är den tunga biten, säger
brandingenjör Mats Renning. Vi har genomgång av den färdiga rapporten med
räddningsledaren och skiften. Något som
kan ta tre till fem timmar och det är inte
alltid vi är överens om vad som är sanningen. Vår syn och deras syn kan vara
helt motstridiga och det kan vara svårt att
nå fram om människor inte är mottagliga
för feed-back.

Idiotförklarade

– Vi har blivit idiotförklarade och fått ta
mycket kritik sedan vi började utvärdera
insatserna. Men vi står på oss eftersom vi
trots allt haft längre tid på oss att göra
bedömningar baserade på fakta, djupdiskussioner och analyser.

– Efter våra samtliga genomgångar
med berörd personal har vitill slut
varit överens om
de synpunkter
och åtgärdsförslag
som vi lämnat.
Man tycker att de
har varit riktiga. Mats Renning,
Trots att det hettar till på arbetsplatsen tycker Mats Renning att det är positivt:
– Det här skulle vi ha börjat med för
länge sedan. Att titta inåt på de egna insatserna säkrar kvaliteten på den operativa ledningen, val av metod/teknik och
utförandet av detta. Det kan också vara
ett bra sätt att reda ut eventuella personkonflikter.
– Men vi ska inte glömma bort att vi
också hittar en hel del guldkorn och bra
saker i insatserna. Det ska vi självklart
också föra ut och dra lärdom av.
KATARINA SELLIUS

Många vill skicka in lärdomar till NCO
Hittills har endast ett 50-tal utökade
olycksundersökningar skickats in till
Räddningsverket.
Dessa ska kunna läsas på nätet i
början av nästa år.

kommuner uppgett att de tänker göra
detta. Någon skyldighet att skicka in de
utökade olycksundersökningarna finns
dock inte.

Hur många utökade olycksundersökningar som i år genomförts i landet, vet
inte Tommy Arnesson, projektledare vid
Räddningsverkets nationella centrum för
lärande från olyckor, NCO.
Han uppmanar landets räddningstjänster att skicka in sina utökade undersökningar till NCO.
I en färsk enkätundersökning har 175

– Tanken är att NCO ska hjälpa till med
spridningen av de lärdomar som dras ute i
landet. Just nu håller vi på att reda ut med
juristerna vad vi kan lägga ut med hänsyn
till sekretessen. Det gäller främst uppgifter som kan kopplas till den enskilda personen, säger Tommy Arnesson.
De utökade olycksundersökningarna
ska läggas in i Rib, Räddningsverkets in-

Läggs i databas

tegrerade beslutsstöds, och bli sökbara
från Räddningsverkets webbsida i början
av nästa år.
Succesivt byggs en mer avancerad portal
upp där trender och analyser ska kunna
redovisas. Tanken är att en analysgrupp
vid NCO ska kunna dra slutsatser och hitta
mönster genom att gå igenom inskickade
olycksundersökningar.
– Databasen ska innehålla goda exempel på olycksundersökningar, djupstudier, artiklar och idébank som underlag
till ett säkerhetshöjande arbete.
KATARINA SELLIUS

Fakta
I november genomförde Räddningsverket ett seminarium om olyckundersökningar och brandutredningar med
160 deltagare.
n Räddningstjänsterna hanterar omkring 40 000 räddningsinsatser vid trafikolyckor, bränder, utsläpp etc. varje år.
n Enligt lagen om skydd mot olyckor,
som kom 2004, ska alla räddningsinsatser undersökas.
n För vissa typer av olyckor görs utökade olycksundersökningar.
2005 genomfördes 1 116 sådana.
n
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Peter Dubrefjord blev paff när han
insåg att ingen annan utredde drunkningsolyckan i Gnosjö i vintras.
– Det gav flera viktiga lärdomar,
både för oss och för tredje man, säger
han.
Utökad olycksundersökning

På nyårsafton drunknade två män sedan
deras skoter gått genom isen på Hästhultasjön, sydost om Gnosjö.
När Peter Dubrefjord vid räddningstjänsten i Gislaved/Gnosjö, åkte ut till
sjön dagen därpå kunde han följa skoterspåren mot vaken i isen.
– Spontant kändes det som en sådan
onödig olycka. Vi beslutade oss för att
utreda hur det kunde gå så här illa, säger han.
– Eftersom olycksundersökningar är
nytt för oss vände jag mig till Svenska
livräddningssällskapet (SLS) för att få
vägledning och statistik.
Till svar fick han att SLS inte utreder
drunkningsolyckor. Deras statistik bygger
på uppgifter som saxas ur lokalpressen.

Tunga samtal med anhöriga

– Vi är faktiskt de enda som utreder
drunkningsolyckor. Det var ett uppvaknande för oss när vi insåg att vi banar väg
här och gör något nytt. Vissa olyckor är
det bara vi som utreder. Samtidigt känns
det märkligt att inte SLS undersöker de
här olyckorna närmare.
Utredningsarbetet krävde tunga samtal
med anhöriga samt sökande efter fakta.
Dubrefjord intervjuade räddningspersonalen, polis och SMHI.
Hösten 2005 hade varit mild. Det blev
inte kallt i Gnosjötrakten förrän i mitten
av december då också sjöarna frös. Fyra
dagar före nyår kom ett decimetertjockt
snötäcke.
De både männen åkte ofta iväg tillsammans på jakt- och fisketurer och var vana
att vistas i naturen. De skulle bara ta en
kortare skotertur på nyårsafton. När de
inte kom tillbaka gav sig de anhöriga ut
och letade. Räddningstjänsten larmades
ett halvt dygn senare.

Gav viktiga lärdomar

Varför hände olyckan? Varför hade det
bildats ett stort område med öppet vatten långt ute på sjön, när det i övrigt var
hållbar is? Varför dröjde larmningen så
länge?
Utredningen mynnande i både lärdomar och viktiga åtgärder.
– Som att en sjö kan tvångsfrysa, det vill
säga att ett islager bildas på sjön utan att

Bryter ny mark. Peter Dubrefjord vid räddningstjänsten i Gislaved har genomfört ett tiotal utökade olyckundersökningar i Gnosjö,
Värnamo och Gislaved sedan lagen trädde i kraft.

”Vissa olyckor är det
bara vi som utreder”
vattnet i hela sjön blivit ordentligt nedkylt. Vilket var fallet här.

folk att det är bättre att larma en gång för
mycket än en för lite.

Brister kunde rättas till

Meningslöst utan åtgärd

– Vi fann flera brister hos oss själva.
Överlevnadsdräkterna läckte som såll och
de är utbytta nu. Vi insåg att vi kunde ha
använt vår värmekamera.
Organisationen för vattenlivräddning
hade mer eller mindre gått i stå. Den har
nu fått ett tydligare uppdrag och struktur.
– Ett tidigt larm kunde ha gjort skillnad eftersom man klarar sig längre i kallt
vatten om man är ordentligt klädd. Men
på landsbygden är mentaliteten att man
”sköter sig själv”. Det kan ha varit anledningen till att de anhöriga letade tio timmar innan de larmade oss.
– Vi måste bli tydligare och tala om för

På Räddningsverkets seminarium om
olycksundersökningar framkom flera
goda exempel på hur ny kunskap kan
spridas och följas upp.
– Olycksundersökningarna är ju fullständigt ointressanta om man inte vidtar åtgärder så att framtida olyckor kan
förhindras, betonar Anders Bergkvist,
räddningstjänsten Stockholm.
Räddningstjänsten Syd följer upp varje
utredning.
– Vi skickar olycksrapporten till den
drabbade verksamheten och till räddningspersonal som var med i insatsen,
säger Monica Svensson, brandingenjör
i Malmö.

Genom att skicka tillbaka ett svarskort
bekräftas att de läst och vidtagit föreslagna åtgärder.
– Det tycks fungera bra, svarskorten
kommer in. Jag tror folk är tacksamma
över att vi gör något. Vid större olyckor
går vi ut med pressmeddelande.
I Ängelholm gör olycksutredaren Jan
Klauser personliga besök och ger lämpliga rekommendationer så att olyckan
inte händer igen.
Och de som har turen att stå på Landskrona räddningstjänsts julkortslista kan
räkna med att få en cd med ett knippe
utökade olycksutredningar som julhälsning.
KATARINA SELLIUS

”Inte bara att knäppa med fingrarna”
Många kommuner har fortfarande inte
kommit igång med utökade olycksundersökningar.
Trots att det snart gått tre år sedan
lagkravet infördes.
– Det är inte bara att knäppa med fingrarna och så är man igång. Det här är nya tankar för oss inom räddningstjänsten och
det måste få ta tid. Många brottas dessutom med knappa resurser, säger Stefan
Jidling, räddningstjänsten Stockholm.
Närmare 100 kommuner gjorde inte en
enda utökad olycksundersökning förra
året, 63 rapporterade att de inte hade några rutiner för olycksundersökningar.
Som ett medel att driva på utvecklingen
pågår diskussioner inom Räddningsverket hur man kan hjälpa kommunerna att

komma igång. Bland annat finns planer
på att ta fram ett så kallat allmänt råd för
olycksundersökningar.
Något som Mette Lindahl-Olsson på
olycksförebyggande avdelningen ser
positivt på:
– Då tänker jag mig inte en mall för hur
man ”fyller i rutor”, utan mer som ett övergripande stöd som förklarar bakgrunden
till varför olycksundersökningar ska göras, förslag på kriterier kring vilken typ av
olyckor man bör titta djupare på, vilken
rätt man har att gå in på en olycksplats
och att kommunen behöver fundera över
vilken kompetens som behövs för detta,
säger hon.
– Ett allmänt råd skulle ge tyngd åt frågan.
Hon drar paralleller till det allmänna

rådet om systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) som infördes 2001.
– Det har gjort att SBA-arbetet fått stor
genomslagskraft hos verksamhetsutövarna i kommunerna.
Åsikterna om ett allmänt råd eller ej,
går dock isär.

Ge oss vägledning

– Jag är livrädd för ett allmänt råd, risken är att vi blir inlåsta. Hjälp oss i stället
att skapa kreativitet, ge oss vägledning
och utbildning, föreslår Lars Tapani,
brandingenjör i Umeå.
Tommy Forsberg, brandingenjör i
Sundsvall-Timrå:
– Många har ställt sig frågan, hur ska vi
orka även detta med att utreda olyckor.
Hur ska vi få in det i en redan slimmad

organisation. Men ett allmänt råd är
inte lösningen, risken är att det blir en
begränsning. Det här är nog en nödvändig resa för svensk räddningstjänst. Vi bör
själva hitta formerna för hur undersökningarna ska genomföras.
Marianne Stålheim, Räddningsverket,
poängterar att arbetet inte ska göras
krångligare än vad det är:
– Det ska inte vara svårt att komma
igång. Det var något vi tänkte på när vi tog
fram utbildning i olycksundersökning, att
man kan börja med en enkel metod. Vi vill
att folk ska kunna kavla upp ärmarna och
köra igång. Men räkna sedan med att det
tar ett tag att bli duktig, säger hon.
KATARINA SELLIUS
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Skogsbrandseminarium
Det brann i fyra veckor. Den största skogsbranden i modern tid drabbade Bodträskfors med omnejd under sensommaren.
Ingen människa skadades allvarligt, inga

bostäder brann ner. Men skogsägare fick se
generationers arbete och arv gå upp i rök.
28-29 november hölls ett erfarenhetsseminarium i Boden. Sirenen var där.

Arvet brann
BODEN. Hans arv och sparkapital brann, friluftsområdet likaså.
– Med fler helikoptrar på plats omgående hade
det här slutat helt annorlunda, säger Jens Enberg.
Skogen har Jens ärvt av sin morfar. 300 hektar.
Han står bredvid sin avverkningsmaskin, det klena
snötäcket döljer bara sporadiskt den brända marken.
En gran står kvar här och där.
– Jag har själv varit med och planterat skogen. Nu
är den död.
Den stora skogsbranden norr om Boden tog 1 900
hektar. 270 av dem var Jens Enbergs.
Den var hans ekonomiska säkerhet, men också ofantligt mycket mer. Det är där Jens jagar, familjen åker
skidor och skoter, plockar bär och svamp.
Skogen är en stor del av livet. Den kunde stått kvar,
anser Jens.
– Alla som jobbade under räddningsinsatsen gjorde
sitt bästa. Men jag tror branden kunde varit släckt på ett
dygn om helikopterresurserna nyttjats direkt. När det är
högsta brandrisk måste man kunna rycka in civila helikoptrar, de var dessutom effektiva när de kom med.

Tvingades lämna huset

Jens Enberg har eget skogsföretag. Han var med redan första dagen och röjde brandgator. Totalt körde
han i fyra dygn.
– På lördagen och söndagen, andra och tredje dagen,
eskalerade det. Då brann min skog.
Samtidigt hamnade bostaden i farozonen och familjen, Jens med fru och tre barn, var evakuerad under fem
dagar. Under seminariet i Boden blir påminnelserna om
det som hände mycket påtagliga för Jens. Känslorna tar
över och blicken försvinner ner mot golvet.
– Man sov inget då när huset var hotat.
Jens räknar med att 30-40 procent av skogen föll. Resten står kvar, svedd av branden och kommer att avverkas
till ett pris som tidigare inte fanns i sinnevärlden.
Samtliga som drabbades av branden hade skogen
försäkrad. Jens Enberg räknar med att det för hans del
handlar om ett värde på fyra-sex miljoner kronor
– Jag får ersättning, men ni kan räkna ut vad det innebär i skatt.
Det som skulle vara en ekonomisk trygghet under hela
livet får nu i högst 20 år finnas på ett skadekonto.
Dessutom kostar det att plantera ny skog. Förslag har
funnits att göra området som brann till naturskyddsområde. Det har markägarna närmast känt som en
skymf.
– Vi har ärvt vår mark. Nu ska vi bygga upp skogen.
Jens Enberg vill ha sina skador reglerade så fort som
möjligt, sen kan han börja sätta plantor. Om 100 år är
skogen färdig att avverka.
Jens Enberg planterar för sina barnbarns barn.

Sagt i Boden

PER LARSSON
– Skogsbranden inträffade i brinnande valrörelse. Det var inte många politiker som inte ville
synas här (landshövding Per-Ola Eriksson).
– När Räddningsverkets materiel kom blev vi
tungt utrustade. Och brandmän är bra på att dra
ut grejer. När vi skulle plocka ihop hade tio man
att göra i fem dagar. Vi fyllde fyra långtradare
(Kurt Öberg, materialansvarig räddningstjänsten Boden).
– Den container som Räddningsverket rekvirerat från en privat firma var bara skit. Det kom
inte en droppe ur pumparna som skulle ge 4 000

Skogen är Jens Enbergs liv. Men nu är en stor del av hans skog död. Jens vill komma igång och plantera ny skog så fort
som möjligt, något alternativ finns inte för honom.
Foto: Birger Markusson
liter per minut. Det var inga brandpumpar, de
kunde inte bygga upp tryck. Och 110-slangen
var som att ställa ut sprinkler i skogen (Kaj Nyström, räddningsledare, Boden).
– Det var en chansning att skicka upp motorsprutor som normalt sett används vid översvämningar, men det funkade inte (Fredrik Pettersson, Räddningsverket, svarade)
– Räkna inte alltid med Räddningsverkets stöd.
Vårt budskap är att räddningstjänsterna måste
köpa på sig mer materiel (Pettersson igen)

Fakta
Skogsbranden Bodträskfors
n Branden startade 11 augusti, 8 september avblåstes räddningstjänsten.
n 1 900 hektar brann, det motsvarar cirka 3 000 fotbollsplaner. 2 500 kubikmeter virke höggs ut längs 1,6 mil brandgator.
n Brandmän från hela Norrbotten, men även Stockholm och
Finland, deltog i arbetet. En frivillig resursgrupp hade upp till
30 personer per dygn i gång, hemvärnet lika många.
n Åtta mil slang, 40 motorsprutor, 150 strålrör med mera
användes.
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Det lärde vi oss av
skogsbranden
Bengt Nilsson, räddningschef Boden
– Var inte rädd för att kontakta Räddningsverket, där finns en stor kunskapsbank.
– Bakre ledning är lika viktig som främre.
Vi startade omgående loggbok och det är
viktigt. Annars inträffar snart situationen att
man inte vet vad man gjorde för två dagar
sedan.
– Det är viktigt att ha koll på hur många
människor man har igång. Det hade främre
ledning. Hos den fick alla grupper varje morgon sig tilldelade en ruta i skogen och vilka
uppgifter som skulle utföras.
Jan-Olov Westerberg, länsstyrelsen
– Helikopterresursen var ovärderlig. Utan
den hade branden i Muddus nationalpark
blivit avsevärt större.
Kaj Nyström, räddningsledare Boden
– Försvaret hade problem med sina maskiner. Men de privata skogsmaskinerna
gjorde nytta. Förarna ställde in GPS-en och
sen körde de över berg i natten och gjorde
brandgator.

Helikoptrar arbetade 140 timmar i Bodträskfors-branden. Men diskussionen handlade om att de kunde varit på plats tidigare. Överstelöjtnant Ulf Landgren konstaterar att man inte har som uppdrag att släcka brand, men att militären ställer upp,
till en viss gräns.
Foto: Pelles Photo, Kisa

Helikoptrarna finns
– De ska användas
BODEN. Försvaret köper helikoptrar
för miljarder.
Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson anser att de
mycket väl kan användas vid skogsbränder.
– Resurserna skaffas inte för att stå
i hangar, säger han.
Nästa år finns det 48 militära helikoptrar i landet, några är avsedda för den
snabbinsatsstyrka (Nordic Battlegroup)
inom EU som Sverige ska leda. Styrkan
ska kunna rycka ut inom 600 mils radie
från Bryssel.
Samtidigt kommer det från mars nästa
år inte att finnas någon nationell helikopterberedskap under kvällar och helger. Det betyder dock inte att helikoptrarna inte kan användas.
– Men man kan inte utgå från att få
militär resurs, sade Katarina Ahlberg,
Flygräddningscentralen, ARCC, på konferensen i Boden
Göran Gunnarsson ansåg dock att det
handlar mer om vilja.
– Är man beredd på utflykt 600 mil
från Bryssel, då borde det inte vara
omöjligt att göra tillfällig förflyttning
av helikoptrar inom landet. Försvaret

får 18 nya, tunga helikoptrar. Givetvis
ska de användas. Deltagande i den här
typen av insatser borde också ge värdefulla erfarenheter för ledningspersonal
och besättningar.

ARCC bromsade?

Helikoptern som brandsläckare skapade störst debatt vid skogsbrandseminariet i Boden. Markägare ansåg att det inte
blivit mycket till brand om helikoptrar
omgående kallats in, och varför då inte
civila som fanns i närheten. Räddningstjänsten hade synpunkter på att det var
lång väntan på försvarets helikoptrar.
– Det tog fyra-fem timmar innan vi
kunde få besked om när helikoptern
kunde lyfta, sade räddningsledaren
Kaj Nyström.
Han begärde helikopterstöd klockan
ett första branddagen, halvsju på kvällen
smattrade den in över brandområdet.
Nyström berättar att han tidigare blivit
uppringd av Armétaktiska kommandot
(ATK) som ifrågasatte om helikoptern
verkligen var nödvändig.
– Jag upplevde det som att ARCC bromsade.
Katarina Ahlberg konstaterade att
när det inte finns militära resurser till-

gängliga på stört brukar hon fråga den
räddningstjänst som ringer upp om de
kollat civila resurser.
– Ofta får man nej till svar, med til�lägget att det inte finns ekonomiskt
utrymme. Men om man inte är beredd
att betala, då kan jag fundera över hur
viktig resursen egentligen är.
Den synpunkten köpte inte Göran
Gunnarsson:
– Om helikopter behövs ska det inte
överprövas av någon annan. Det är räddningsledaren och ingen annan som ska
bedöma det.
Flera representanter från räddningstjänst såg som det största bekymret att
man måste jaga runt på telefon för att
få tag i helikopterresurser.
– Vi ska bara behöva ringa ett samtal för att larma helikopter, oavsett om
det blir en militär eller civil helikopter,
ansåg Bengt Nilsson, räddningschef i
Boden.
Räddningsverkets generaldirektör tog
till sig kravet.
– Det måste finnas entydiga rutiner
och en kontaktpunkt för räddningsledaren. Det är något för oss att titta på,
sade Gunnarsson.
PER LARSSON

Henry Magnusson, kommunchef Boden
– Vi hade utbildning kring extraordinära
händelser för ett halvår sedan. Tack vare den
insåg vi att detta var en räddningsinsats. Om
vi använt lagen om extraordinära händelser
och börjat bygga upp ledningssystem hade
det bara blivit tungrott.
– Det var ovärderligt att Räddningsverket
kom hit och gav råd. Det hjälpte oss att ta bra
beslut.
Kurt Öberg, materialansvarig Boden
– Skapa tidig kontakt med Räddningsverket. Det tar några dagar innan grejerna är
framme. Det krävs materialansvarig som har
koll på leveranser och vad som ska skickas till
brandplatsen. Det är också bra med materialansvarig på brandplatsen, annars blir det lätt
huggsexa om materielen.
Jesper Lindström, brandman Södra Roslagen
– Det bör finnas en mall för när man åker
på uppdrag hos andra räddningstjänster. Hur
gör man med arbetstiden? Vilken ersättning
gäller? Det ska vara klart innan man åker.
– Att vi kom hit och hjälpte till berodde på
personliga kontakter mellan cheferna. Jag
önskar att det fanns en personell resursbank
när räddningstjänster behöver förstärkning.
Fredrik Pettersson, Räddningsverket
– Vi ska se över vår beredskap för att snabbare få ut materiel. Vi ska strukturera om våra
förstärkningsresurser efter typolyckor och
ha mer mobila system. Vi ska också fortsätta
med att ha egen koordinator på plats.
Jens Enberg, skogsägare
– Vid sådana här tillfällen borde räddningstjänsten ta in boende i ledningsgruppen, nån
som är involverad i området och har lokalkunskap. Det var lite rörigt i ledningsgruppen
ibland.
– Om man evakuerar folk måste deras hem
bevakas. Första dygnet var bevakningen dålig.

Störst – och även dyrast?

Skogsbrandflyget finns kvar – kostar inte mycket

Skogsbranden i trakterna av Bodträskfors bedöms som den
till ytan största i modern tid.
Det kan också bli den dyraste när det gäller ersättning.
– Den totala ansökan förväntas bli cirka 20 miljoner kronor,
kanske mer, säger Thomas Degeryd, Räddningsverket.
Räddningsverket har redan betalat ut 3,7 miljoner kronor
till Bodens kommun. Eftersom ärendet är stort blir det reglerat i flera omgångar.
Den hittills största ersättning som betalats ut gick till Osby
kommun som fick 20,8 miljoner kronor efter skogsbranden
1992.

Återinför skogsbrandflyget utropas det med jämna
mellanrum.
I Värmland-Dalsland har flyget aldrig försvunnit.
Där finansierar kommunerna och andra intressenter
bevakningen. I år kostade det 19 900 kronor per andel.
– Det är högsta kostnaden sedan staten drog sig ur
2002, säger Bengt Carlsson, räddningschef i Torsby.
Förutom kommunerna är ett försäkringsbolag, ett
skogsbolag och en skogsvårdsförening med och finansierar flyget.
– Räddningschef i beredskap tar dagligen beslut om

flyget ska upp i luften. Besluten grundas på prognoser
för väder och brandrisk från SMHI och Räddningsverket.
Under 2006 gjordes 97 flyguppdrag under 37 dagar.
Brandflyget upptäckte 20 bränder och vägledde vid
41.
Totaltkostnaden för årets brandflyg i de två landskapen blev 435 000 kronor, det är den suveränt högsta
summan sedan staten drog sig ur.
De fyra åren utan statligt stöd har brandflyget totalt
kostat 974 000, eller 40 400 kronor per andel.
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Ny lag gav fler farliga verksamheter

Länsstyrelsen tuffare
i bedömningen
När lagen om skydd mot
olyckor kom fick Sverige 20
procent fler farliga verksamheter.
Förklaringen är att länsstyrelserna är tuffare än kommunerna i sina bedömningar.

likartad bedömning, säger Mikael Eriksson, Räddningsverket.
Samtidigt infördes en begreppsförändring så att det som
tidigare kallats paragraf 43-anläggningar i stället kom att benämnas farlig verksamhet.

Enligt den gamla räddningstjänstlagen var det kommunernas ansvar att avgöra vilka
verksamheter som är särskilt
riskfyllda. I lagen om skydd mot
olyckor som kom 2004 överfördes ansvaret till länsstyrelsen.
– Skälet är att bedömningen
varierat från kommun till kommun och ansvaret lyftes upp på
länsstyrelsenivå för att få en mer

Fördela kostnader

Det rör sig om anläggningar
som kräver förstärkt beredskap
utöver den kommunala grundberedskapen, till exempel stora
kemianläggningar, kärntekniska
anläggningar, vattenkraftdammar och flygplatser.
Grundsyftet är fördelning av
kostnader, det anses inte skäligt
att en kommun ska hålla med en

utökad beredskap för den här typen av anläggningar, utan den
ska företaget stå för.
Fram till 2004 fanns det omkring 550 så kallade paragraf
43-anläggningar. När länsstyrelserna tog över ansvaret ökade
antalet till för närvarande 661.
– Det kan kan vara anläggningar som tidigare inte varit
paragraf 43 men som borde varit det. Samtidigt finns det säkert
exempel som gått åt andra hållet, säger Mikael Eriksson.
Länsstyrelserna fattar sina beslut i samråd med kommunerna
och det är sedan kommunerna
som bestämmer vilken extra beredskap den farliga verksamhe-

ten måste skaffa.
För ett företag innebär det i
regel extrakostnader att få sin
verksamhet klassad som farlig.
Trots det är det hittills bara fyra
som överklagat länsstyrelsens
beslut.
– Att så få överklagat beror
nog på att de flesta inser att de
har en farlig verksamhet som
kräver en viss egen beredskap,
säger Lennart Larsson på Räddningsverket.

Flera lagstiftningar

Vissa anläggningar omfattas
av flera lagstiftningar vilket skapar problem. För dammanläggningar ska kommunen göra till-

syn enligt lagen om skydd mot
olyckor samtidigt som länsstyrelsen har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken.
– Detta har visat sig svårt att
samordna och upplevs som ett
problem av ägarna. Tillsammans
med Svenska kraftnät har vi påbörjat ett arbete för att samordna och underlätta tillsynen. Det
kommer bland annat att resultera i en informationsbroschyr,
säger Lennart Larsson.
– Det är nu viktigt att kommunerna genom sin tillsyn bedömer om olika farliga verksamheter har tillräcklig beredskap,
säger Mikael Eriksson.

Var går gränsen för farlig verksamhet?
Astrid Fiskexport har klassats
som farlig verksamhet.
Det har fått omfattande
konsekvenser för företaget
som använder ammoniak och
ligger nära ett villaområde.
Företaget i Rönnäng på Tjörn
förvarar 6,5 ton ammoniak och
har haft problem med sin anläggning. Eftersom den ligger
75 meter från ett villaområde
och ett äldreboende beslöt länsstyrelsen klassa den som farlig
verksamhet.
Vice vd och exportchef Jonas
Sardal, suckar nästan uppgivet
när ammoniak förs på tal.
– Vi har lagt ner ett hejdlöst
arbete för att vi har ammoniak
och känner oss särbehandlade.
Hade vi legat i Göteborg hade
ingen brytt sig.

Bortom all rimlighet

Han fick beskedet från länsstyrelsen i januari förra året och tog
då kontakt med en kylfirma för
att höra om man kan byta ut ammoniaken.
– Den kan ersättas nästan helt
av koldioxid, men det skulle
innebära en kostnad på 20 miljoner och det är bortom all rimlighet.
Bland de första kommentarerna från firman var hur mycket
ammoniak man tillåts ha utan
att bli klassad som farlig verksamhet.
– Det lät som en självklar
fråga och det trodde jag i min
enfald att jag skulle få svar på
från länsstyrelsen, men där var
det ingen som visste något om
ammoniak.
– Hur kan en myndighet göra
såna bedömningar när man inte

Astrid Fiskeexport är ett litet företag med 15 anställda som använder ammoniak för infrysning av sill. Riskerna med ämnet har vållat
företaget mycket bekymmer och vice vd efterlyser regler för hur mycket ammoniak som får förvaras utan att det klassas som farlig verksamhet.
Foto: Bengt Bendix/GP Kamerareportage
ens kan säga hur mycket ammoniak vi får ha. Som näringsidkare
kan man tycka sånt är anmärkningsvärt. Vi hade kunnat satsa
en kraftig peng på att minska
ammoniaken bara vi fått veta
hur mycket vi får ha utan att bli
klassad som farlig verksamhet.
Jonas Sardal tycker att före-

taget gjort allt man göra. En
riskanalys utförd av en konsult
kom fram till att riskerna, enligt
internationella normer, med god
marginal är tolerabla.
– Jag försökte förmå länsstyrelsen att komma hit och titta på
anläggningen och fick svaret att
de talat med kommunen. Men

hur mycket har man lyft beslutet om de enbart går på kommunens uppgifter.

Hoppas nå en lösning

Länsstyrelsen besökte senare
företaget och efter kontakt med
räddningstjänsten är han trots
allt optimistisk.

– Ammoniaken har tagit mycket kraft, men jag hoppas kunna
sätta ner foten nu. Jag har ett gott
samarbete med kommunen och
goda förhoppningar om att det
ska leda till att vi med rimliga
insatser ska kunna tillfredställa
myndigheterna.
GUNNO IVANSSON
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– Svårt dra
gränsen för
ammoniak
Länsstyrelsen för Västra Götaland har ett 90-tal farliga
verksamheter inom sitt område. Konstisanläggningar i
Skövde och Lidköping (ammoniakrisker) är bland de
nya att bedömas som särskilt
riskfyllda.
– Många gånger har vi förlitat
oss på att kommunerna har en
bra bild över vilka verksamheter som är farliga. Jag är inte
helt säker på att vi lyckats fånga
in alla farliga verksamheter och
vi ska nu en andra gång vända
oss till kommunerna för att få
hjälp med kartläggning, säger
Arne Kroon, på Länsstyrelsen
Västra Götaland.

Diskuterar lantbruk

Den första ”uppsamlingen”
gav ett 90-tal verksamheter och
fler kan det bli.
– Vi har funderingar kring flera anläggningar. Bland annat
gasledningen från Skåne till
Stenungsund och en smörjoljefabrik intill Göta älv. Vi diskuterar även lantbruk som kan ha
stora mängder ammoniak för
gödsling, säger Arne Kroon.
För företagarna innebär det
extra kostnader och Astrid Fiskexport (se artikel intill) krävde
att få veta hur mycket ammoniak företaget får ha utan att
verksamheten ska bli klassad
som farlig.

Såväl länsstyrelsen som Räddningsverket anser i princip att
man borde kunna ge ett sånt
besked, men att det i praktiken
är svårt.
– Det är svårt att dra gränsen
för en viss mängd, det beror
på omständigheterna. För ett
år sedan uppstod läckage i en
anläggning med 500 kilo ammoniak i centrala Borås och
räddningstjänsten tvingades
stänga av hela centrum, säger
Arne Kroon.

Gräns på 600 kilo

Räddningsverket har gett ut
ett par rapporter, bland annat
en som Försvarets forskningsinstitut uförde, Hur farlig är
en ishall? Där kommer man
fram till att en ”gräns” på 600
kilo ammoniak. Den mängden
medför risker för skador endast
inom ett begränsat område utanför ishallen.
– Det är klart att gränsen går
någonstans och i en diskussion
med kommunen, som har tillsynsansvaret, borde det gå att
komma fram till en mängd som
man bedömer inte kräver extra beredskap. Det som avgör
är lokala förhållanden. Man ska
komma ihåg att bestämmelserna gäller inte bara människor i
omgivningen utan även arbetstagare, säger Mikael Eriksson,
Räddningsverket.

Fakta
Farlig verksamhet
I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) från 2004 infördes en
begreppsändring så att §43-anläggningar enligt räddningstjänstlagen i stället benämns farlig verksamhet. Eller 2.4 som de också
kallas (efter kapitel 2.4 i LSO). Samtidigt lyftes beslutet om vad
som är farligt verksamhet från kommunen till länsstyrelsen.
Det handlar om anläggningar där verksamheten innebär fara
för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller
miljö. Krav finns på att analysera riskerna och att hålla eller bekosta beredskap med mera i skälig omfattning. Farlig verksamhet
omfattas även av följdbestämmelser om varning samt underrättelse/information till olika myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka.
De verksamheter som kan omfattas är de som hanterar brandfarliga, explosiva, giftiga/hälsofarliga eller miljöfarliga varor eller
ämnen eller har en annan inneboende fara i verksamheten.
De vanligaste verksamheterna som gjort att länsstyrelserna
beslutat om 2.4 är:
– Tillverkning ca 250
– Lagring ca 100
– Flygplats ca 90
– Depå/terminal ca 80
– Dammanläggning ca 70
– Övriga verksamheter som det finns mellan 2 och 10 beslut
på är hamnverksamhet (eller lagring i hamn), rangerbangård,
verksamheter under mark, kärnteknisk anläggning, rörledningssystem.

Braskaminer skapar trivsel men håller inte måttet för uppvärmning. Test Räddningsverket gjort visar
att de är känsliga för ”övereldning”. – Jag är överraskad av hur snabbt de blir överhettade. Marginalerna är alltför små, säger Peter Nord, Räddningsverket.

Braskaminer en
ökande brandrisk
Braskaminer är mysiga men
tål bara trivseleldning. Redan
efter ett par timmar kan de
orsaka brand om man eldar
för hårt.
Braskaminer har blivit allt populärare och säljs som aldrig
förr. Men det som från början
var tänkt som en mysfaktor får
med ökade energipriser ofta bidra till uppvärmningen.
Peter Nord och hans kollegor
på Räddningsverket har genom
brandutredarprogrammet konstaterat att bränderna i braskaminer ökat. Bränderna har
startat både i bjälklaget kring
skorstenen och väggen bakom
kaminen.

Bara ett par kilo ved

– Vi har sett att braskaminer
är känsliga för hur man eldar.
Många vet inte att man bara får
lägga i ett par kilo ved i timmen
och det är inte mycket. Under
lärarveckan i Rosersberg bad vi
deltagarna lägga upp så mycket ved som de brukar lägga i sin
braskamin. Det var ingen som
lade upp mindre än fyra kilo,
berättar Peter Nord.
Mot bakgrund av detta beslöt
Peter Nord och Håkan Sten att
genomföra ett test vid Räddningsverket i Rosersberg. Man

monterade två kaminer med
skorsten och ett bjälklag byggt
enligt bestämmelserna kring
skorstenen. Den ena uppfördes
enligt monteringsansvisningarna, den andra utan den avbäringsplattta som ska förhindra
att värmen sprider sig upp i
bjälklaget.
– När braskaminen ska placeras i gillestugan och takhöjden
inte räcker till har det hänt att
man struntat i den 20 centimeter
tjocka avbäringsplattan.

Om man eldar fel

Syftet med testet var att se vad
som händer om eldar på fel sätt
och vad en felmontering kan
leda till. Enligt instruktionen
kan de testade kaminerna eldas
med 2,5 – 3 kilo ved i timmen.
Boverkets byggregler säger att
temperaturen inte får överstiga
85 grader på brännbar byggnadsdel. Efter två timmars eldning var bjälklagstemperaturen
130 grader vid den felmonterade
kaminen och 85 vid den korrekt
monterade.
De två följande timmarna ökades vedmängden.
– När vi gick upp till lite drygt
3 kilo ved steg temperaturen
markant. Bjälklaget vid den felmonterade kaminen började
brinna efter tre timmar, då var

bjälklagstemperaturen 240 grader. Det visar att avbäringsplattan är lika viktig som brandväggen bakom braskaminen, säger
Peter Nord.
Testet fortsatte i den andra
kaminen och efter fyra timmars eldning var temperaturen
i bjälklaget uppe i 220 grader.
Då ökades vedmängden ytterligare till lite drygt fyra kilo och
efter totalt fem timmars eldning
började bjälklaget brinna även
vid den korrekt monterade kaminen.
– Testresultatet var inte oväntat. Ändå är jag överraskad av
hur snabbt de blir överhettade.
Marginalerna är alltför små.

Hjälp från branschen

Räddningsverket ska tillsammans med Skorstensfejarmästarnas riksförbund samla tillverkare, leverantörer och försäljare till
ett seminarium om säkerheten
kring braskaminer.
– Vi vill att branschen ska hjälpa till att öka säkerhetsmarginalerna. Målet är att ta fram en broschyr som ska finnas hos försäljarna. Vi vill att folk ska tänka till
innan de köper en braskamin.
Det kommer både samhället och
tillverkarna att tjäna på.
GUNNO IVANSSON
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David ser inga hi
KRISTINEHAMN. Två ögon av plast.
David Sundström är helt blind.
Ett faktum han aldrig upplevt som något problem.
16 år ung vann han OS-guld i utförsåkning. David
Sundström är inte typen det går tretton på dussinet av.
– Man kan inte låta sig slås ner av att man inte ser.
Vissa saker kan jag inte göra lika bra som andra, men
det finns andra saker som jag gör bättre.
När vi på telefon gör upp om en intervju avslutar
jag samtalet med ”vi syns”. Efteråt känner jag mig lite
klumpig.
– Finns ingen anledning. Om jag ska gå på bio, då
kan jag inte säga att jag ska ”gå och höra på bio”, även
om det är vad jag gör. Det skulle bara låta knäppt.
Det är snarare motsatsen som kan irritera David,
att folk behandlar honom annorlunda för att han är
blind.
– Risken är att man blir behandlad som efterbliven.
David är född med grön starr. Som liten kunde han
på några meters avstånd se konturer men inte detaljer.
När han var 18-19 år försvann synen helt. Han har
minnesbilder av hur föremål ser ut, vet skillnaden
mellan färger.
Men han tänker inte på sig själv som blind. David
klarar sig utan synsinnet, känner exempelvis inget
behov av att veta hur andra personer ser ut.
– Visst, jag kan be folk berätta hur de ser ut, men
vilken nytta skulle jag egentligen ha av det?
Han tackar istället föräldrarna som lät honom leva
som alla andra barn, som inte klemade bort honom.
– Många som har den här typen av hinder lever
isolerat, överbeskydd under uppväxten tror jag är förklaringen. Jag har sett blinda 20-åringar som inte kan
knyta skorna. Tror du de får något jobb?

Kastades in i jobbet

David började sitt nya jobb på Räddningsverkets internationella avdelning i Kristinehamn i augusti, och
han stortrivs.

Under en period jobbade David politiskt för miljöpartiet. Han välkomnades med orden: Schyst, vi behöver få
med folk som ser saker med nya friska ögon. Det tyckte
David var kul uttryckt.

– Jag fick tre dagar att lära mig rutinerna, sen kastades jag direkt in att lösa saker. Stor frihet och eget
ansvar, det tycker jag är bra ledarskap.
Det kan också komma sig av att det är en arbetsplats
under utveckling. Personalstyrkan har ökat från 25 till
närmare 80 på mindre än ett år. Det märks i huset på
gamla A9. I vissa rum sitter man på varandra, hurtsar
trängs i korridorerna. Det är rörigt, men också livfullt.
Davids uppgift är att granska innehållet i dokument
som avdelningen lämnar ifrån sig, inte minst språkbehandlingen. Kvalitén på insatsrapporter, remisser,
avtal med mera ska höjas.
Han har både talsyntes och blindskrift i datorn. Den
senare använder han i huvudsak för korrektur. Talsyntes innebär enkelt uttryckt att datorn läser upp det
David markerar, det kan vara en meny i datorn, texten
i ett dokument eller på internet.
För att leva ett självständigt liv har David lärt sig att

strukturera och planera på ett sätt som andra inte klarar, utvecklat andra egenskaper. Och givetvis har han
hjälpmedel, exempelvis en specialpenna som hjälpt
honom att välja kläder på morgonen. Pennan talar om
färger på kläderna.

Memorerar alla vägar

När han flyttade till Kristinehamn fick David under
tre dagar hjälp av landstingets syncentral med att
hitta de två kilometerna till jobbet och de viktigaste
stråken inne i stan.
I en minidator med blindskrift har korsningar,
stolpar och gräskanter skrivits in. Men han använder
inte dator när han traskar till jobbet, han memorerar
hemma och går sedan genom att räkna steg. David vill
inte vara beroende av tekniken, för vad skulle hända
om den fallerade? Han måste klara sig själv. Skulle
David gå fel märker han det snabbt eftersom känne-

Visst, jag kan be folk berätta hur saker ser ut, men
vilken nytta skulle jag egentligen ha av det?
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hinder
Tangentbord och blindskrift. Tangentbordet använder David för talsyntesen och för
att skriva. På det nedre ”tangentbordet” läser David blindskrift med fingrarna, det är
hans motsvarighet till seendes bildskärm.
Fingertopparna är känsliga och rör sig
snabbt över blindskriften. David konstaterar att om han blev av med ett pekfinger så
vore det ett kraftigt handikapp.

Fakta
Namn: David Sundström
Ålder: 28 år
Familj: mamma o pappa i Stockholm, två äldre bröder,
flickvän i Uppsala.
Yrke: Förvaltningshandläggare på Räddningsverkets
internationella avdelning.
Bor: Kristinehamn
Utbildning, arbete: pol mag i statsvetenskap, vice
ordförande i Karlstads studentkår, handläggare utbildningspolitiska frågor vid Uppsala studentkår.
Medlem i: Amnesty.
Längtar till: en solig skiddag i mars.
Stolt över: min målmedvetenhet. Är beredd att jobba
ganska hårt för att nå mitt mål.

Efter OS -98 slutade David Sundström med tävlingsidrotten. Även om det var kul var det också ett slitgöra.
Numera blir det mest motionslöpning, om David hittar
någon ledsagare som klarar tempot. Han träningslöper
milen på 46-47 minuter.


tecknen efter vägen försvunnit.
– Är jag koncentrerad missar jag högst en-två meter
på 100 meter. Det tar mig 20 minuter att gå till jobbet,
går nog förbi de flesta om jag är på det humöret.
Hur blir det när snön kommer, när gräskanter och
andra referenspunkter försvinner?
– Det ska bli småintressant, lite vandrarspänning

chockade när de fick höra att jag cyklade.
För David var det naturligt, han såg ju trots allt
några meter. Att han cyklade omkull var väl inte så
konstigt, det gjorde andra barn också.
David kan i efterhand inse att föräldrarna kanske var
oroliga ibland. Men om alternativet var att sitta still i
ett hörn, då var det inget alternativ.

Provade idrotter

OS-satsningen

Som liten blev David definitivt inte satt i ett vadderat
rum. Han härdades av två äldre bröder, föräldrarna
tog med honom till slalombacken när han var fyra år.
Ganska coolt, kan han tycka i dag. När David var tio år
sökte han sig själv till både basket och hockey.
– Det gick väl inte så bra, men jag var ändå med och
provade. Till baskettränaren sa jag att jag ser i stort
sett inget, men hänger gärna med. Han trodde nog att
jag inte var klok. Pedagoger i synskadesvängen blev

1992 förändrades livet. David och storebror Mikael
satt vid TV:n, det var paralympics. Mikael konstaterade
att brorsan redan åkte lika bra som de tävlande. Satsningen inleddes. Det blev guld i super-G i Lillehammer
1994. Fyra år senare, i Nagano, ledde David Sundström
störtloppet men körde ur tre portar före mål.
– Det kan man vara sur över i flera år. Sätter jag mig
in i känslan kan det vara surt än. Men å andra sidan var
euforin i Lillehammer stor.

Foto: Per Larsson

Under sex år, när David var 15-20 år, tränade
bröderna tillsammans 150 dagar om året. Sista året
nådde satsningen klimax, 6-10 pass i veckan under
barmarkssäsongen, 100 skiddagar. Men det roliga blev
med tiden mer ett slitgöra. Efter Nagano var det slut.
Under tiden gick David ut gymnasiet i Karlstad. Examensdagen på samhällsvetenskaplig linje kom han
ut med MVG i samtliga ämnen. För bröderna Mikael
och Daniel var det naturligt att David skulle köras runt
stående på slalomskidor på bilens takräcke. Mindre
naturligt var måhända att komma på idén att köra så
även de två milen hem till Kil.
David ler åt minnet.
– Det var kanske en sån gång mamma och pappa
borde varit oroliga. Vi testade nog 100 kilometer i timmen. Kanske är det på det viset tre bröder umgås. Kul
var det i alla fall.
PER LARSSON

Till baskettränaren sa jag att jag ser i stort sett inget, men hänger gärna med.
Han trodde nog att jag inte var klok.
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Enheten för brandfarliga och explosiva varor, Bex:

”Vi hinner inte vara bollplan

Högen med ärenden växer.
Kunderna får vänta på sina
tillstånd.
Enheten för brandfarliga
och explosiva varor (Bex) har
svårt att komma i kapp.
Det har varit en turbulent tid
för Räddningsverkets enhet för
brandfarliga och explosiva varor.
För snart två år sedan beslutades att samtliga 20 tjänster vid
Bex skulle flyttas till Karlstad. Orsaken var den omlokalisering av
statliga myndigheter som skulle
skapa ersättningsjobb till följd
av försvarsnedläggningar.

Arbetar parallellt

Sedan dess har verksamheten
successivt byggts upp i Karlstad
och arbetet sker parallellt i Solna
och Karlstad.
Till sommaren stänger Bex–
kontoret i Solna och endast en
medarbetare har valt att flytta
med till Karlstad. Under året
som gått har åtta av 20 anställda
slutat och sökt andra jobb.
Samtidigt har nio personer
nyanställts i Karlstad.
– Entusiastiska och duktiga
personer, men vi kan inte förne-

ka att det är ett stort problem att
den gamla erfarenheten försvinner med folk som slutar. Vi har
tappat oerhört mycket kompetens, säger Lars Synnerholm, ansvarig för området brandfarliga
gaser och en av dem som varit
med sedan gamla Sprängämnesinspektionens (SÄI) tid.

Erfarenhet går förlorad

2001 slogs SÄI och Räddningsverket ihop, men verksamheten
stannade då kvar i SÄI:s gamla
lokaler i Solna.
– Ett bekymmer är att mycket
erfarenhet och kunskap inte
finns på papper, utan försvinner med folk som slutar.
Ett annat problem är att högarna med ärenden växer. Det
är visserligen inget nytt problem, handläggningstiderna har
släpat efter under flera års tid.
Men enligt Kjell Brobäck som
är ansvarig för hanteringen av
explosiva varor, är det värre än
någonsin:

På väg vända trenden

– Vi var på väg att vända trenden när beslutet om flytten till
Karlstad kom. Folk blev väldigt
missmodiga och vi tappade far-

Bråda dagar på Bex. Lars Synnerholm, enheten för brandfarliga gaser, i samråd med Ingemar Malmström, ställföreträdande avdelningschef vid Bex. Man får förmoda att Lars sällan hinner plocka ner
hockeyspelet från väggen.
ten i verksamheten. I dag är ärendehögarna större än på många
år, säger han.
– Vi har ett nära samarbete
med industrin och de är klart

oroliga och irriterade. Vår målsättning är just nu att bara hinna
med det viktigaste – att ge nödvändiga tillstånd för att industrin ska kunna upprätthålla

sina verksamheter.

Tar det mest akuta

Just nu tvingas man prioritera
bland ärendena och ta det som

Schlegel ny chef för Bex
Torkel Schlegel, 41, blir ny
chef för Räddningsverkets
enhet för brandfarliga och
explosiva varor (Bex).
Han kommer närmast från
verkets rättssekretariat där
han varit anställd i sju år.

Som jurist har Torkel Schlegel
de senaste åren jobbat intensivt
med just frågor inom området
brandfarliga och explosiva varor. Bland annat som expert i
utredningen om en ny lag och
förordning om brandfarliga och
explosiva varor. Schlegel har också arbetat mycket med det förebyggande arbetet enligt lagen
om skydd mot olyckor och med
frågor om farligt gods. Från och
med årskiftet tillträder han som
ny chef vid Bex.
Vad blir din första uppgift?
– Att fortsätta bygga upp en
ny fungerande enhet på Rädd-

rådet brandfarliga och explosiva varor. Målet är att bättre föra
ihop kompetenser som ligger
nära varandra inom det olycksförebyggande området.

Stötta kommunerna

Torkel Schlegel
ningsverket som mer än tidigare
ska verka som en del av verkets
olycksförebyggande verksamhet.

Levt sitt eget liv

Tidigare har Bex levt sitt eget
liv och varit nischade inom om-

– Det ska bli roligt att jobba
med de här frågorna i ett större
sammanhang. Det är viktigt att
vi stöttar kommunerna i både
lagen om skydd mot olyckor
(LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i
ett ”paket”.
– En av de viktigaste uppgifterna blir att sprida information
om den nya lagstiftningen, det
är viktigt att förbättra stödet till
kommunerna när det gäller tillståndsgivning och tillsyn.
Bex är en verksamhet som
omorganiserats flera gånger.
Sedan det för ett och ett halvt
år sedan beslutades att Bex flyt-

tar från Solna till Karlstad, har
stämningen varit ganska uppgiven. Hur vänder du det?
– Jag vill inte närma mig Bex
med ett dystert förhållningssätt. Personalen har haft en tuff
tid och det har jag förståelse
för. Men för verksamheten som
sådan – med nya entusiastiska
medarbetare och viktiga arbetsuppgifter – ser det ljust ut. Jag
upplever att det finns en positiv
anda i korridorerna i Karlstad.
Knappt någon av personalen
följer med till Karlstad. Mycket
kompetens går förlorad, hur
påverkas verksamheten av
det?
– Det har anställts ett nytt gäng
som har stora förväntningar på
den nya verksamheten. De nya
har inte samma erfarenhet, men
de har gedigen kunskap och
kompetens inom området.
– Det är möjligt att vi kom-

mer arbeta på ett annorlunda
sätt. Bex genomgår en radikal
förändring. Man byter arbetsort
samtidigt som nästan all personal byts ut. Det ligger i sakens
natur att det då skapas nya rutiner och nya sätt att arbeta.
Vad ska du göra åt de växande ärendehögarna?
– Vi ska titta närmare på vad
våra uppgifter egentligen är.
Det är möjligt att arbetet går
att rationalisera och vi kanske
inte måste borra så djupt i vissa
frågor.
Hur blir det att byta jobb?
– Det ska bli roligt att jobba
med de här frågorna ur ett annat perspektiv än det strikt juridiska.
KATARINA SELLIUS
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nk till industrin”
hinna med, säger han.
Han är dock mer oroad över att
Bex håller på att tappa det gamla
sättet att jobba på.
– Vi har alltid haft ett intimt
samarbete med industrin, vi har
varit ett viktigt bollplank för
dem och har löpande diskuterat
olika frågor. Nu finns inte den tiden och risken är att det leder till
att vi får en osäkrare värld.
Kjell Brobäck pendlar till
Karlstad några gånger i månaden och har inga planer på att
flytta med till Karlstad. Han har
dessutom bara året kvar till pensionen.

Positiv nybyggaranda

är mest akut.
– Allt annat blir liggande.
Skulle våra långa handläggningstider orsaka stopp i produktionen skulle det naturligtvis få förödande konsekvenser
för företagen. Men än så länge
är det ingen som behövt stänga
på grund av att vi haft svårt att

– Det är ingen drömsits att
driva verksamhet på två ställen.
Man missar kamratskapet vid fikat och tappar många tillfällen
att diskutera jobbet mer informellt. Det är tråkigt, tycker Kjell
Brobäck.
Men samtidigt finns en nyby
ggaranda på enheten i Karlstad.
– Vi har visserligen nya duktiga
medarbetare i Karlstad, men det
tar tid att bygga upp erfarenhet.
Vi har haft en lång period där vi
satsat på utbildning av nya personalen så att de ska ha en grund
att stå på.
KATARINA SELLIUS

Fakta
n Tillstånds- , tillsyns- och
föreskrivande myndighet för
hantering av brandfarliga och
explosiva varor. Det övergripande målet är att förebygga
så personer och egendom inte
kommer till skada.
n Verksamheten berör stora
delar av samhället. Exempel
är raffinaderier, färg- och läkemedelsindustri, lackeringsanläggningar, bensinstationer,
oljedepåer, tryckerier, sjukhus,
försäljningsställen och skolor.
n Verksamheten finansieras
med avgifter. Räddningsverket
tar ut avgift av den som tillverkar eller importerar explosiva
eller brandfarliga varor.
n Explosiva varor delas in i
krut, sprängämnen, ammunition. tändmedel och fyrverkerier
n Varje år skadas minst 300
personer av fyrverkeripjäser.
Ofta pojkar och unga män.
Mellan 30 och 40 personer
får så allvarliga skador att de
måste uppsöka sjukhus. Vanligast är skador i ansiktet och på
händerna.
n Personer under 18 år får varken köpa eller använda fyrverkerier.
n Smällare får inte längre säljas
i Sverige. Det innebär att fyrverkeripjäser som har knall som huvudsaklig effekt är förbjudna.

Samverkan vid kris
En funktion för att ta fram
tvärsektoriella lägesbilder
vid stora kriser bör fortsätta
utvecklas i Stockholm.
Det är en slutsats i en rapport
från den grupp som har regeringens uppdrag att skapa en
lägesbildsfunktion för stora
kriser.
– Skälet är framförallt att funktionen ska samarbeta nära med
regeringskansliets lägesbildsfunktion. Samtidigt behövs en
lägesbildsfunktion till stöd för
räddningstjänst och internationella insatser och den ska
fortsätta utvecklas i Karlstadsområdet, säger Torkel Schlegel,
Räddningsverket, som deltar i
utredningen.
Utredningen konstaterar att
båda myndigheterna var för
sig redan i dag har vissa resur-

ser för krisledning, men det
krävs att någon tar initiativet.
Utredningen föreslår därför att
regeringen utser en av myndigheterna att leda samordningen
vid en stor kris.

”Mjuk” ledning

– Båda myndigheterna har bra
grundförutsättningar, bristen
är att ingen fått uppgiften att ta
initiativ till samverkan och det
kan i ett inledningsskede leda
till fördröjningar.
Torkel Schlegel talar om en
”mjuk” ledning.
– Det handlar inte om att leda
andra myndigheter utan om att
när hela samhället drabbas, ta
initiativ till att samverkan sker.
Redan nu finns mycket att
vinna på samverkan.
– Vägen att förbättra den
nationella krisledningen ge-

nom samarbete är oprövad. På
handläggarnivå är vi eniga om
att bättre samverkan är en stor
vinst för krishanteringen.
Genom regeringsuppdraget
har samverkan redan inletts.
Bland annat har det tagits beslut om hur Räddningsverkets
vakthavande tjänsteman och
Krisberedskapsmyndighetens
vakthavande befäl ska kommunicera, kontakt ska till exempel
tas vid avlösning.

75 personer dog i 73 bränder under årets elva första månader.
27 av dem vistades i flerfamiljshus, 25 i villa, fem i servicehus/äldreboende.
15 dog i bränder utanför bostaden: Nio i personbil, två i annan
byggnad än bostad och tre i samband med gräsbrand.
En märkbar förbättring har skett i dödsbrandstatistiken de
senaste åren. Årssiffran 2005 var 104 omkomna, 2004 var den 65
(den lägsta som noterats). Åren dessförinnan låg snittet på 137.
– Kurvan pekar åt rätt håll. Allt fler har brandvarnare, räddningstjänsterna jobbar bättre förebyggande och brandskyddet
har över huvud taget kommit mer i fokus, säger Räddningsverkets Ulf Erlandsson.

Nytt nummer av 90 sekunder
Under konflikten i Libanon spreds upp till en miljon klusterbomber. I årets sista utgåva av Räddningsverkets videoserie 90
sekunder finns ett reportage om den svenska styrka som arbetar
med att oskadliggöra bomberna.
Ur innehållet i övrigt:
• Begreppet återkondensering är välkänt. Nu talas det också om
inpaktering. Reportage från övning när räddningstjänsten i Helsingborg övade inpaktering i skarp miljö på en kemisk industri.
• Besök i Peking på den asiastiska motsvarigheten till mässan
Rote Hahn.
• Reportage från seminarium om skogsbranden i Bodträskfors.
Videon kan beställas på VHS eller DVD direkt från: 90-Sekunder
Räddningsverket 651 80 Karlstad eller via e.post: rib@srv.se

Nytt system tömmer gasoltank
När gasoltankar ska tömmas måste oftast rester i tankarna eldas
bort, så kallad fackling. Shell har byggt en mobil trailer som helt
tömmer tanken utan att fackling behöver ske. I första hand används det vid besiktning av tankar.
– Systemet är även användbart när man i samband med en
olycka inte får ut allt ur tankarna. Om det funnits i samband med
olyckan i Borlänge för några år sedan kunde tömningstiden ha
kortats ner, säger Lars–Erik Andersson på Gasakuten.
Systemet bygger på att man först forslar över den gasol som
är i vätskefas till annan tank. Resterande gasol som är i gasfas
kondenseras till vätska och vid nolltryck läggs nitrogen i tanken
som ersätter gasolen i tanken. När gashalten i nitrogenen inte är
brännbar i blandning med luft ventileras tanken.

Nya farligt gods-föreskrifter
börjar gälla i januari
Vid årsskiftet respektive 15 januari börjar flera föreskrifter från
Räddningsverket att gälla. I huvudsak rör det sig om uppdateringar av tidigare föreskrifter:
Nya ADR-S som rör transporter av farligt gods på väg och i
terräng börjar gälla 15 januari. Samma gäller nya föreskriften
för transport av farligt gods på järnväg, RID-S. I båda fallen får
de upphävda föreskrifterna helt eller delvis tillämpas fram till
halvårsskiftet.
Från 1 januari gäller nya föreskrifter också ifråga om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Likaså har Räddningsverket beslutat om två nya föreskrifter om explosiva varor, en om
förvaring och en om förpackning och märkning. Bland annat
justeras reglerna för förvaringsmängden i bostad från 2 till 20
kilo. Båda författningarna träder i kraft den 1 januari 2007. För
mer information, se Räddningsverkets hemsida: www.raddningsverket.se

Ny säsong av Livräddarna

I januari sänds andra säsongen av SVT:s ”Livräddarna”. Denna
gång får tittarna följa brandpersonal på brandstationen i Solna.
TV-teamet har följt brandmännen dygnet runt och tittarna får
uppleva både brandsläckning och sjukvårdsuppdrag. Första avsnittet sänds 2 januari i SVT2.

Samarbetsrutiner

Ett annat exempel är samarbetsrutiner och vid tsunamilarmet i Japan i november kom
man överens att det skulle bevakas av Räddningsverket med
sina internationella erfarenheter
och kontakter.
GUNNO IVANSSON

Livräddarna. Jan ” Zingo” Zingmark, Richard Holmberg, Gunnar ”Bonetti” Norström, Lasse Sönnergren och Anders ”Mora”
Eriksson. 
Foto: Jan Rus
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Svettig i samhällets
REVINGE. Vad har en mjölkbonde, en brevbärare och en
handläggare på länsstyrelsen
gemensamt en bister höstdag
på Räddningsverkets övningsfält?

Näst sista veckan

Eleverna gör sin näst sista
vecka på utbildningen. Efter
godkänt examensprov blir de
färdiga deltidsbrandmän – och
eftertraktad resurs. I dag finns
cirka 10 500 deltidsanställda
brandmän som landets räddningstjänster är beroende av.
Luften är nästan slut för Åsa
Hallström och hennes rökdykarkompis och de blir avlösta
av nästa rökdykargrupp. En
skyddsgrupp på två man sitter
beredda om något skulle gå fel
där inne.
Kjell Nilsson beordrar vila och
vatten.
– Inte ens nåt småprat, men
käka gärna en macka. Snabb
återhämtning och nytt luftpaket,
sen ska ni in igen, säger han

En sorts samhällstjänst

Åsa jobbar egentligen som
handläggare på länsstyrelsen
i Växjö, Kronobergs län. Ett av
de län som drabbades värst av
stormen Gudrun. Hon bor i Moheda och är sedan ett år tillbaka
anställd som deltidbrandman i
Värends räddningstjänst.
– För mig är det här ett sätt att
bidra med något till samhället,
jag ser det som en sorts samhällstjänst, säger hon.
Av samma skäl blev Mikael
Sturesson deltidsbrandman.
Han jobbar som mjölkbonde
hemma i Degerhamn på södra
Öland.
– Det var kåren hemma som
frågade om det fanns några fri-

Fredrik Johansson
villiga på orten, det är väldigt
ont om brandmän där hemma.
Jag gick på ett informationsmöte i våras och tyckte det verkade
bra.
– Utbildningen här på skolan
har varit bra. Det är mycket praktiska övningar, som rökdykning
och trafikolyckor, och det är sånt
jag behöver.
– Svårast var de två veckorna
på distans när vi skulle studera
hemmavid. Jag är inte så mycket för datorer om man säger
så, men nu har jag lärt mig det
också.

Tar tiden med äggklockan

I dag är hans uppgift att vara
rökdykarkontrollant. Klasskompisen Fredrik Johansson lämnar
sin namnbricka till Mikael som
sätter äggklockan och håller koll
på tiden och luften hos rökdykarna.
Till vardags är Fredrik Johansson brevbärare i Eslöv och kör
bland annat ut posten till brandstationen.
– Det fungerar utmärkt, jag har
cykeldistriktet som ligger i krokarna kring brandstationen och
har inga problem att hinna in på
larm. Jag är sällan längre bort än
en minut, säger han.
– Det vi gör just i dag är det
klart bästa med den här utbildningen, att öva skarpt. Det ger
mest.
Under utbildningsveckorna
har han regelbunden kontakt
med sin styrkechef hemma, som
ringer och kollar av läget.
– Det känns bra, de vill givetvis
ha koll på vad vi får lära oss här
på skolan.
KATARINA SELLIUS

Svar: De är alla deltidsbrandmän.

Man undrar om någon har koll
på alla brandslangar. Röran är
total utanför ”gröna huset” på
övningsfältet.
– Under kontroll, säger Kjell
Nilsson, lärare och lugnet
självt.
– Där inne är det desto jävligare, säger han lite nöjd.
Det brinner i en industrilokal och kvar därinne finns både
personer och eventuellt farliga
ämnen. Det är lektion i förhöjd
risk och nödläge på utbildningen Räddningsinsats. En till synes
”vanlig” insats blir plötsligt större och byggs på.

Åsa Hallström från Moheda utbildar sig till deltidsbrandman. Till
vardags är hon handläggare på länsstyrelsen i Växjö.

En sån härva. Rökdykningsövning i förhöjd risk för eleverna på utbildningen i räddningsinsats.

utbildning Revinge 25

Sirenen Nr 8 december 2006

tjänst

Mer jordnära
utbildning
för deltidarna
”prepareras” på hemmaplan. Utbildningen inleds därför med en
två veckor lång, obligatorisk preparandkurs vid den egna räddningstjänsten.
– Tidigare var det ett problem
att eleverna kom till skolan med
för dåliga kunskaper. Numera
finns en lägsta-nivå på kunskaperna, de ska exempelvis kunna vissa praktiska saker som att
hantera strålrör och luftpaket.
Det underlättar om alla elever
kommer in på rätt nivå, säger
Kjell Nilsson.

Conny Johansson
REVINGE. När nya utbildningen för deltidsbrandmän
infördes 2004 fick den kritik
för att vara för svår och för
ryckig.
Nu körs utbildningen i ny
tappning – med gott resultat.
I Revinge har de 27 första eleverna nyligen tagit examen.
– Utbildningen har blivit mer
jordnära och det har upplevts
som klart positivt, konstaterar
Kjell Nilsson, lärare och kursansvarig.
– Vi har mer praktiska övningar och förebyggande-ämnet har lagts på en enklare nivå
än tidigare. Kraven på eleverna
har blivit mer realistiska. Inom
förebyggande kan det handla
om att planera en lektion om
brandsäkerhet i hemmet för en
skolklass.

Nio veckor i stället för tio
Foto: GUNNO IVANSSON

I nya upplägget är utbildningen nio veckor i stället för tio. Den
skolförlagda undervisningen är
mer sammanhållen, samtidigt
som en av distansperioderna
tagits bort.
– För eleverna är det bättre att
vara på skolan under en längre
sammanhängande period. De
hinner lära känna både oss lärare och varandra, och jag tror
arbetsgivarna vill ha eleverna
klara så fort som möjligt här på
skolan, säger Conny Johansson,
lärare och kursansvarig.
Innan deltidsbrandmannen
åker till Räddningsverkets skolor
för utbildning, ska hon eller han

Problembaserat lärande

Arbetssättet på skolan är problembaserat lärande och genom
att utgå från olika händelser –
som villabranden, trafikolyckan
eller kemolyckan – samlar man
på sig frågeställningar och kunskap kring problemet.
– Ett effektivt lärande, alla är
delaktiga i samarbetet samtidigt som man tvingas tänka själv
och ta eget ansvar. Det ger också
bonuskunskaper eftersom eleverna lär av varandras arbetssätt.
Räddningstjänsterna är i dag
olika organiserade och arbetar
enligt olika metoder, en del med
mindre enheter, säger Conny Johansson.
Utbildningen tar också upp
småolyckor, vardagslarmen och
praktisk sjukvård i form av IVPA
(i väntan på ambulans).
– För oss lärare är det inspirerande att jobba med deltidsbrandmän, de är alltid på hugget och vill lära sig allt.
KATARINA SELLIUS

Fakta
Utbildning
Räddningsinsats för deltidsanställda brandmän
l Grundutbildning 9 veckor/
studiepoäng
l Inleds med två veckor preparandkurs vid egna räddningstjänsten
l Grundkursen är uppdelad i
tre delar. Två veckor på skola,
åtta veckor distans på hemmaplan, tre veckor på skola.

Ta en macka. Läraren Kjell Nilsson beordrar vatten och vila. Snabb
återhämtning, sen ska ni in igen. Mikael Sturesson (till höger) håller
koll på tiden som rökdykarna är inne.
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Tillbakavisar kritik

Eleverna är vältränade
Hur vältränade är de som i
dag utbildar sig till brandmän?
– De är bra tränade, säger
Lasse Carlsson, fyslärare i
Revinge.
Av och till kommer det fram
synpunkter om att de som läser
utbildningen skydd mot olyckor
(SMO) är för dåligt tränade.
Lasse Carlsson har tröttnat på
kritiken.
– Jag blir lite besviken, de som
kritiserar sitter inte inne med facit.
För några år sedan började
det gå rykten om att framtidens
brandmän kommer att sänka
fyskvalitén inom yrket.
Lasse Carlsson beslutade sig
för att kontrollera om det stämde. Det gjorde det inte.

Testade 150 elever

I Revinge och Skövde testades
2004 150 elever från den gamla
brandmannautbildningen och
lika många från SMO – utbildningen. Båda elevkategorierna
fick 7,0 på en tiogradig skala.
SMO-eleverna hade något bättre kondition, brandmännen
från gamla utbildningen något
bättre styrka. Mjölksyretåligheten var likvärdig.
Nu har SMO-elevernas fysstatus åter kritiserats, bland annat
på Sirenens insändarsidor.
– Jag upplever att klagomålen kommer från Rosersbergs
upptagningsområde. Man har
ingen fast anställd fyslärare på
Rosersberg, vilket givetvis försvagar det så viktiga ämnet hälsa
och livsstil.

Kraven ökat

Lasse Carlsson kan inte längre
jämföra SMO-eleverna med de
som gått gamla utbildningen, eftersom de senare inte finns på
skolan i någon större omfattning. Men han jämför dagens
SMO-elever med de som testades för två år sedan.
– Där upplever vi ingen försämring. Snarare har vi ökat på
konditionskraven.
Rapporten ”Brandmannens
fysiska förmåga” har blivit styrande för fystester. Den ligger
till grund för de så kallade storstadskraven som Stockholm, Göteborg och Malmö enats om.
– Jag bedömer att hälften av
eleverna här i Revinge klarar
storstadskraven redan när de
börjar skolan, fler än tre fjärdedelar gör det när de går ur. Och
det är inte alla på SMO som tänker blir brandmän.

SMO – eleverna på skolan testas, och fysläraren Lasse Carlsson kan konstatera att de har bra fysik. Han har tröttnat på kritiken om att de
Foto: PER LARSSON
som läser för att bli brandmän är dåligt tränade.
Kritiken har också gått ut på
att eleverna inte är insatta i vilka
tester som väntar när de söker
jobb som brandmän. Om det
stämmer tycker Carlsson att
kritiken är befogad
– Räddningsverket har tagit
fram testerna. Då borde eleverna på våra skolor få veta hur
det går till. I Revinge och Skövde
får eleverna redan första terminen prova testerna och testas
sedan varje termin för att få en
personlig upplevelse av hur de
ligger till.

Teoretiska kunskaper

Godkänd eller inte godkänd i
fysämnet har dock inte med kondition eller styrka att göra. Det
lärarna på skolorna examinerar
elever i är teoretiska kunskaper
som kost, träningslära, ergonomi och träningsplanering.
– Vi har fått kritik för att elever
inte får träna på skoltid. Men det
är inte meningen. På skoltid ska
eleverna utbildas, träningen får
de ta eget ansvar för under sin
fritid.
I Revinge skriver eleverna sina
egna träningsplaneringar och
utvärderar dem. De flesta följer

planeringen och tränar enligt
Carlsson fyra-sex gånger i veckan. Det man noterat är att de

som är inackorderade på skolan,
ungefär hälften, tränar mer än
övriga elever. Kanske för att de

har mer ledig tid att slå ihjäl.
PER LARSSON

Sirenen frågade tre elever som går fjärde och sista terminen i utbildningen Skydd mot olyckor i Revinge. Är SMO-elever bra tränade?
Christian Fridsta, Linköping
– 75 procent av eleverna här
är mycket
vältränade. Men
jag tycker
det vore
bättre
med
hårdare
intagning,
att man
Christian Fridsta
ska klara
5,6 kilometer i timmen på rullbandet
redan vid antagning, och inte
4,5. Jag tränar fem dagar i veckan, det är tillräckligt för att bli
brandman. Sen är det väl bra
att inte alla har samma fysiska
status, det hjälper räddningstjänsterna att göra urval när de
ska rekrytera.

John Steenson, Göteborg
– Man kommer aldrig att kunna ställa
kravet att
alla ska
klara 5,6
kilometer i
timmen på
rullbandet
när de tar
examen. I
så fall får
man döpa John Steenson
om utbildningen, då är det inte SMO
längre. Det är inte alla som ska
bli brandmän, men däremot
ska vi som tänker bli det vara
vältränade. Jag har klarat de
tester jag vill klara.

Markus Blåder, Karlshamn
– Även om yrket är både och i
dag, både
operativt och
förebyggande, så
tycker jag
det skulle
kunna
vara krav
på 5,6 på
rullbandet Markus Blåder
för att bli
godkänd från utbildningen. Jag
har klarat rullbandstestet, men
konditionen kan bli bättre.
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Rakel-demo
försenas
ytterligare
Demokommunen för Rakel
på Räddningsverket i Revinge
försenas ytterligare. Först till
våren hoppas man ha testsytemet i gång.
Skälen är flera, men det mesta
har varit mer komplicerat än vad
både Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten, KBM,
föreställde sig.
– Vi har haft mycket nybörjarproblem. För det första var
inomhustäckningen för dålig
och vi tvingades bygga en ny
basstation. Det gjorde att projektet tappade fart. Rakel är nytt
för alla, även leverantörerna och
rutinerna saknas. Det dyker upp
saker som man tror enkla, men
som visar sig vara allt annat, säger Nils Svartz, Rakel-ansvarig
på KBM.
Mikael Nyberg är Räddningsverkets ansvarige i Revinge.
– Det har tagit längre tid är
beräknat att bestämma vad
systemet ska klara av. Startdatumet var för optimistiskt satt
från början.

Rigorösa säkerhetskrav

En faktor som gör att saker
drar ut på tiden är de rigorösa
säkerhetskraven. Allt som ska
göras i Rakel måste valideras av
KBM vilket kräver tillgång till dokumentation från leverantören.

Bara att få fram dokumentationen har tagit mycket tid.
– Demokommunen på Revinge
är en del av det skarpa Rakel-nätet och av säkerhetsskäl måste
vi veta hur olika applikationer
uppför sig innan vi släpper in
dem på nätet, säger Nils Svartz.

Godkännas av KBM

En orsak till fördröjningar
är att alla ändringar av utrustningen ska godkännas och utföras av KBM. När handenheterna
ska omprogrammeras måste de
skickas till KBM i Sollefteå.
– Ett problem är att de saknar
basstation i Sollefteå och inte
kan testa ändringarna. Den senaste programmeringen blev
inte rätt, så nu måste vi skicka
upp dem igen, berättar Tord
Borgström, lärare i Revinge och
tillsammans med Mikael Nyberg
riksinstruktör på Rakel.
I början av december genomfördes en övning där man testade enbart tal och då fungerade
allt perfekt. De applikationer
man närmast väntar på ska bli
validerade är kartstöd och positionering.
– Och det är just de funktionerna alla är intresserade av, säger
Tord Borgström.
Under vintern/våren hoppas
man ha anläggningen igång.
GUNNO IVANSSON

Snart fullbokat i kurstablån för 2007. Det kan Hans-Olof Uhlmann (till vänster) och Bengt-Arne
Albertsson på Revinge glädja sig åt.

Fullt drag – tack
vare holländare
REVINGE. Holländska brandmän och poliser invaderar
Revinge.
80 procent av skolans resurser för 2007 är redan inbokade. Något liknande har skolan
aldrig upplevt och det beror i
hög grad på holländarna.
I november brukar Räddningsverket i Revinge ha intecknat
50 procent av påföljande års
kurser.
– Skolan går för högtryck. De
tre senaste åren har vi trots en
slimmad organisation varje år
ökat vår omsättning med 20 procent, säger Hans-Olof Uhlmann,
utbildningschef i Revinge.

Klarar inte utbilda alla

I Revinge bygger Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten
en testanläggning för att kommunerna ska få möjlighet att se hur
Rakel fungerar. Arbetet har inte gått som planerat och allt är kraftigt försenat. – Startdatumet var för optimistiskt satt från början,
säger Mikael Nyberg, Räddningsverket i Revinge.

Runt millennieskiftet dök holländare för första gången upp
på Revinge. Brandmän och befäl kom från region Twente för
att under en vecka köra egen utbildning och övning. Ryktet om
Revinge har spridit sig till fem
räddningstjänster i fem andra
regioner i Holland och även till
polisen.
– Holländarna svarar i år för 20
procent av vår totala omsättning
räknat i utbildningsdagar. Det
är naturligtvis ett stort tillskott,
säger verksamhetskoordinatorn
Bengt-Arne Albertsson.
Holländska polisens intresse
för utbildning i Revinge har ökat
kraftigt och står 2007 för 40 procent av de holländska bokningarna.
– För 2008 har vi redan förfrågningar på 80 kursveckor från holländsk polis. Det klarar vi inte att
leverera, därför kommer ungefär
hälften av de kurserna, ett 40-tal,
att köras fördelat på Revinge och

skolan i Rosersberg, säger HansOlof Uhlmann.

Övar gisslan och terror

Det finns en rad skäl till att
holländska räddningstjänster
och poliser väljer att åka till
Sverige.
– Vi kan erbjuda utbildningsanordningar som passar deras
syften och en hel del brandövningar kan de inte köra på hemmaplan. De saknar utbildningsanordningar. Mycket handlar
också om teambuilding och då är
det viktigt att åka bort en vecka.
Dessutom är vi prisvärda. Tidigare åkte holländarna till England,
men föredrar nu oss trots längre
resor, säger Uhlmann.
Poliserna övar en rad situationer på Revinge, allt från insats
vid vanliga trafikolyckor, kemikalieolyckor, brand i varuhus till
gisslandrama och terrorhandlingar.
Andra halvan av veckan kommer specialister från holländska
polismyndigheten till Revinge
för att examinera kursdeltagarna. Kraven är tuffa och en hel del
poliser får, som holländarna själva kallar det, rött kort.
Inte bara holländare finns
bland de internationella kunderna på Revinge. Andra nationer som i år genomfört kurser
på skolan är Frankrike, Israel,
Island och Danmark. Därutöver
EU-kurser och kurser inom området Partnerskap för fred samt
åt FNs livsmedelsprogram.

Måste sälja mer

Trots alla internationella inslag
är förstås huvuddelen av eleverna
svenskar, framför allt den tvååriga eftergymnasiala utbildningen

i skydd mot olyckor samt kurser
för befäl i kommunal räddningstjänst.
Skolans ekonomi byggde tidigare mycket på utbildning finansierad med anslag från staten.
– Anslagsfinansieringen har
halverats senaste fem åren.
2001 svarade den för cirka 75
procent av omsättningen, i dag
är cirka hälften av utbildningen
anslagsfinansierad, säger HansOlof Uhlmann.
Det betyder att skolan, för att
inte behöva dra ner på verksamheten, måste sälja betydligt mer
utbildning än tidigare.
– I år når vi målsättningen för
säljutbildningen, cirka 26 miljoner kronor. Därav hamnar cirka
18 miljoner på utbildning av utländska kunder.

Ingen lärarflykt

Räddningsverket Revinge har
40 fast anställda lärare. För att
klara alla kurser måste skolan
hyra in lärare på timtid från
räddningstjänsterna.
Förslaget om att lägga ner en
eller två av Räddningsverkets
skolor har förstås satt sina spår
också i Revinge.
– Visst är det oroligt, men hittills har enbart tre-fyra lärare
begärt tjänstledigt för att pröva
annan anställning, säger utbildningschef Uhlmann.
STIG DAHLÉN

28

sirenens räddningsskola

Foto: Håkan Humla, Sundsvalls tidning

Den drabbade i centrum. Bussolycka Norafors, Kovland Sundsvall i november 2006. 7-årige William Hallin var helt oskadd, men det kändes ändå bra att bli ompysslad av
brandmännen. Sirenens Räddningsskola uppmanar till fullt fokus på patienten. Det är den drabbade som i första hand ska räddas – inte bussen. Planera för en uppsamlingsplats
i form av en inkallad extrabuss eller tält. Vid en busskrasch finns ofta många chockade eller lindrigt skadade människor som också behöver tas om hand.

Snabb evakuering räddar
liv vid busskrascher
Arboga, januari 2006. Ängelsberg,
januari 2003.
De två svåra busskrascherna krävde
15 människoliv.
En ny modell där räddningstjänst
och ambulans arbetar sida vid sida
– med den drabbade i centrum – kan
rädda fler liv.
Med effektiv samträning och snabbare
losstagning vinner vi dyrbar tid.
De senaste tio åren har en svår busskrasch
med dödsfall i genomsnitt inträffat varje
år.
Det är kanske inte så ofta, men när
olyckan väl händer krävs mycket omfattande resurser. Vid busskraschen i Arboga
deltog 34 ambulanser och ett flertal räddningstjänster i insatsen.
Busstrafiken ökar och därmed också
riskerna för busskatastrofer.

Snabbare omhändertagande

Vid en svår busskrasch är det ofta
många svårt skadade vilket ställer stora
krav på omhändertagandet.
Den gyllene timmen är ett ledord i
räddningsarbetet vid busskrascher och
vi måste hela tiden utgå från den drabbade. Den gyllene timmen innebär att

en svårt skadad människa ska vara omhändertagen på sjukhus senast en timme
efter det att olyckan inträffat. Något som
starkt påverkar chansen att överleva. Vid
Arboga-kraschen tog det tre och en halv
timme innan den siste överlevande hade
tagits ur bussen.
Målet måste vara att vinna tid och att
föra de drabbade snabbare till sjukhus.
Detta kräver en effektiv samverkan mellan pre-hospital sjukvård och räddningstjänst.

Få loss fastklämda

Vi måste våga ifrågasätta gamla metoder.
Räddningstjänsten utför i dag losstagning vid krascher med buss efter bästa
förmåga, men ofta med improviserade
tekniker och metoder.
Insatsen ska styras utifrån ett enda givet mål: den drabbade i centrum. Teknik
och omhändertagande sker parallellt,
räddningstjänst och sjukvårdare samarbetar hela tiden med de skadades bästa
för ögonen.
Räddningstjänstens viktigaste uppgift
är att snabbt få loss de skadade och fastklämda.
Att förstå varandras arbetsmetoder är

oerhört viktigt. Genom att öva tillsammans kan tiden för losstagning och evakuering minskas rejält.

Nya metoder

Räddningsverket har i samarbete med
Vägverket och Socialstyrelsen (Akut- och
katastrofmedicinskt centrum i Umeå)
drivit ett projekt i räddningsarbete vid
busskrasch. Hittills har man utvecklat
metoder för samträning, säkring och stabilisering av buss samt evakuering för tre
typer av busskrascher:
n buss vid dikeskörning, liggande på höger sida
n buss liggande på tak
n kollision med mötande tungt fordon
Vid de första testerna tog det 50 minuter att evakuera 22 personer som behövde
bårtransport ur en kraschad buss. Efter ett
antal tester var man nere i nio minuter!

Farligast på höger sida

Statistiskt sett är buss ett av de säkrare
färdsätten. Att åka buss är generellt sett
tio gånger säkrare än att färdas i personbil.
De flesta bussolyckor sker på vinterväglag i glesbygd. En vanlig orsak är avåkning
på grund av halka eller kraftiga sidvindar

i kombination med vinterväglag.
Det vanligaste scenariot är att bussen
går av vägen på höger sida, välter och landar på höger sida. Passagerarna löper då
stor risk att skadas, särskilt om rutorna
krossas.

Kastas ut ur bussen

Om bussen glider över marken kan passagerare kastas ut och klämmas fast under bussen med stor risk för svåra eller
dödliga skador. De personer som sitter
på höger sida av bussen löper den största
risken att skadas.
Säkerhetsbältet ger bra skydd för de
flesta passagerarna – men sämre för de
som har platserna på den sida som slår
i marken.

Fakta
I en genomsnittlig svår busskrasch
kan man räkna med:
n

Cirka fem döda

n

10-20 svårt skadade

n

10-20 oskadda/lindrigt skadade
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Foto: Rolf Nordh

Men en vanlig cirkelsåg med multi- eller specialklinga tas ett avlångt hål upp i taket
på en buss som hamnat på sidan. I vissa situationer kan det vara det snabbaste sättet
att skapa tillträde till de skadade passagerarna som inte själva kan ta sig ut ur bussen.

Foto: Rolf Nordh

Målet fär Räddningstjänsten är att bedöma läget, säkra, stabilisera och lyfta bussen
så att det så snabbt som möjligt går att komma åt de skadade i och under bussen.
Detta för att sjukvården ska kunna föra de skadade till sjukhus så fort som möjligt.

Busskraschen

Extremt svår arbetsmiljö
Det första ledet i omhändertagandet
av skadade är att ”läsa kraschen”.
Kan det finnas fastklämda?
Observera olycksplatsen och skaffa en
överblick för att kunna göra en bedömning av vilka resurser som behövs: vilka
krafter har varit verksamma, hur deformerad är bussen, har föremål trängt in?
Var är de svårast skadade? Kan det finnas fastklämda? Man kanske måste lyfta
bussen för att se. Dela eventuellt in skadeplatsen i sektorer.
Dödförklara inte fastklämda som inte är
helt synliga. I en av de busskrascher man
studerat såg man endast fötterna på en
ung man som låg fastklämd under bussen. På grund av trycket från bussen hade
han drabbats av syrebrist och svimmat.
När räddningspersonalen började lyfta
bussen kunde han återigen andas. Han
överlevde – i stort sett oskadd.

Skydd mot vind och kyla

Planera för en uppsamlingsplats i form
av en inkallad extrabuss eller tält. Vid en
busskrasch finns ofta många chockade
eller lindrigt skadade människor som
också behöver tas om hand. Dessutom
behöver de skydd mot vid och kyla. Avdela resurser för detta, annars är risken
att folk irrar runt.
Man bör vara förberedd på att hantera
situationen med mobiltelefoner som

ringer i fickorna på skadade eller döda
passagerare.
Vid en busskrasch är arbetsmiljön extremt svår, räddningsarbetet är både fysiskt och psykiskt krävande. Ofta också
farligt för den egna säkerheten.

Prioriteringar

Det är trångt, krossat glas överallt och
besvärligt att ta sig fram till de skadade.
Skadade kan ligga på varandra och dörrar
och takluckor går ofta inte att använda.
Att prioritera de drabbade kan vara
svårt, något som avgörs av sjukvårdsledningen och den medicinskt ansvarige.
Detta måste beslutas från fall till fall, beroende på situationen.
Målet för räddningstjänstens personal
är att bedöma läget, säkra, stabilisera och
lyfta bussen så att det så snabbt som möjligt går att komma åt de skadade i och
under bussen.

Stabilisering och dellyft

Innan personal får gå in i bussen måste
den säkras. Det är stora risker involverade,
en buss kan väga upp till 20 ton.
Det är viktigt att känna till bussens konstruktion. Den är som starkast i kantlinjerna fram och bak, över dörrarna, och i
vissa fall runt takluckorna. Fäst minst två
stöttor vid lämpliga punkter. Stabilisera
med vajer från brandbil eller bärgare till
buss. Bussen kan lyftas med hjälp av lyft-

Fakta
Dessa resurser behövs vid en svår busskrasch:
n

25-30 ambulanser

n

Sjukvårdsgrupp

n Räddningstjänst med adekvat utrustning

Uppvärmd uppsamlingsplats för skadade och oskadade, särskilt vid krascher med
långa transportavstånd
n

n

Polis

n

Tung bärgare, speciellt när bussen vält

kuddar. (För mer detaljerad information
om hur tunga fordon säkras, stabiliseras
och lyfts, läs Sirenens räddningsskola nr
1 2005.)
I situationer då bussen ligger på sidan
kan det ibland fungera att ta sig in via
fram- och bakrutan. Ibland finns ingen
bakruta, då en del bussar har ett godsutrymme monterat bak på bussen.
Att få ut de skadade på bårar via takluckorna är svårt och går långsamt.
Effektivast är att såga upp ett avlångt
hål i bussen tak. Stort nog för att ta ut
skadade liggandes på bårar. Det görs
snabbast med en vanlig cirkelsåg med
multi- eller specialklinga som kan såga
både trä och metall.

Utbildning

Såga mellan hatthyllorna

Bostadsort: Umeå

I tester har detta tagit mindre än två minuter att genomföra (storlek två meter
gånger 60 centimeter). Enklast och snabbast är att såga i mitten av taket, mellan
hatthyllorna, eftersom det oftast är tunnaste delen på bussen. En bonuseffekt är
att det bildas en kant man kan använda
som avlastning och vila båren på när de
skadade tas ut.
Fakta: YVONNE NÄSMAN OCH PONTUS
ALBERTSSON

I början av nästa år planerar Räddningsverket och Socialstyrelsen en
gemensam pilotkurs för instruktörer i
räddningsarbete vid busskrascher. Målgrupperna är främst räddningstjänstens
personal, ambulanspersonal, sjuksköterskor och läkare.
Pilotkursen ges vid Räddningsverket
Sandö.

Läraren
Namn: Pontus
Albertsson, 48
Yrkesbakgrund:
Lärare och ämneskoordinator
inom räddning vid
Räddningsverket Sandö. Ambulanssjukvårdare i 17 år, disputerade 2005 vid
enheten för kirurgi, Umeå universitet,
i busskrascher, då knuten till Akut- och
katastrofmedicinskt centrum i Umeå.
Fritid: Familjen, löpning, fotboll, skidåkning, fjällen och fiske

Text: KATARINA SELLIUS

Läraren
Läs mer

Mer information om busskrascher och
tung räddning finns på www.raddningsverket.se/buss
n Kontakta oss för mer information:
Yvonne Näsman 0612-82 223
yvonne.nasman@srv.se
n

Rolf Nordh 0612-82 185
rolf.nordh@srv.se
Pontus Albertsson 0612-82 226
pontus.albertsson@srv.se

Namn: Yvonne
Näsman, 45
Bostadsort: Härnösand
Yrkesbakgrund:
IVA/Anestesi sjuksköterska. Har arbetat
som lärare på Räddningsverket Sandö i sju år. Arbetar nu
med utveckling.
Fritid: Hästar, löpning och att laga god
mat till familjen.
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Gjorde allt rätt
– men saknade
vattendykare
En bil kör över kajkanten.
Vittnen finns och larmet går
direkt. Det blir en kamp mot tiden
som räddningstjänsten förlorar.
Vid 23-tiden en sommarkväll ser vittnen hur en personbil sakta kör längs
med en kajkant. Bilen stannar och en
man stiger ut från passagerarplatsen
och tänder en cigarett.
Bilen fortsätter sakta framåt medan mannen promenerar bakom. När
bilen är cirka 50 meter längre fram
svänger den sakta ut mot kajkanten.
Vittnen hör hur motorn går upp i
varv och ser hur bilen ökar i fart och
kör över kajkanten.
Det närmaste vittnet ser baklyktorna och hur bilen sjunker utåt i hamnen. Mannen som tidigare stigit ut ur
bilen skriker förtvivlat: Rädda min
fru! Rädda min fru! Den hjälpande
mannen hoppar i vattnet och dyker
efter fordonet. När han kommer upp
för att ta få luft och lokalisera sig kan
han inte längre se bilen. Han dyker
ner en liten bit men kan inte se något
i mörkret.

Inga vattendykare

Räddningstjänsten på orten har
inte beredskap med vattendykare.
Det har man däremot i grannkommunen, knappt 20 minuters körväg
därifrån. Dessa larmades genast.
Under tiden hoppade två ytlivräddare i vattnet. De försökte lokalisera
den försvunna bilen. Men på grund
av mörkret och vattnets beskaffenhet
fann de den inte förrän efter cirka 10
minuter. En hävare med belysning i
korgen kördes ut över platsen. Djupet var cirka åtta meter och fridykarna hade ingen möjlighet att ta sig in
i fordonet.
Polisen spärrade av området och
förberedde för vattendykarnas ankomst och personal från två ambu-

lanser och två läkarbilar upprättade
en sjukvårdsplats. Dessutom beställdes en bärgningsbil om det skulle
behövas i räddningssyfte.
När vattendykarna från grannkommunen anlände var allt förberett. De kunde direkt gå i vattnet och
inom fyra minuter var kvinnan uppe
på kajen. Läkargruppen startade genast avancerad återupplivning. Men
tyvärr var det redan för sent. Kvinnan dödförklarades senare på sjukhuset.

Utvärdering av insats

Den första genomgången av händelsen skedde genast vid hemkomst
till brandstationen. Vattendykarna
från grannkommunen var då med.
Under dessa diskussioner kom det
fram att personalen faktiskt gjort allt
helt rätt. En räddningstjänst som inte
har egen beredskap med vattendykare kan inte förväntas ta upp folk från
havsbottnen. Under samtalen med
dykarna kom det fram att bilen låg
på taket på åtta meters djup och cirka
15 meter ut från kajkanten. Den döda

kvinnan låg och flöt i baksätet. För att
få ut henne var dykarna tvungna att
använda en fönsterkross.
Att utföra en sådan räddningsinsats i mörker och med endast fridykning är praktiskt taget omöjligt.

Olycksorsak

Kvinnan saknade körkort och övningskörde på hamnområdet med
sin man trots att där fanns förbudsskyltar mot all privat trafik. Förmodligen tappade hon kontrollen över
bilen när hon försökte göra en Usväng. Det verkar som om hon missade bromsen och i stället gasade på
ännu mera så att svängen blev för stor
och bilen kom över kajkanten.
Räddningstjänsten kontaktade efteråt tekniska kontoret och kommunen satte upp så kallade ”suggor” för
att förhindra trafik på området
Artikeln bygger på en olycksundersökning av Tommy Nilsson, Landskrona räddningstjänst.

Erfarenheter
drunkning
n Räddningstjänstens rutiner fungerade helt efter gällande standardrutiner.
n Att använda belysningen i toppen av en maskinstege eller hävare för att

lysa ner i det mörka vattnet är en bra metod. Med negativ lutning kan höjdfordonen också vara till hjälp för att ta upp en livlös människa ur vattnet.
n Det är psykiskt påfrestande att stå hjälplös och vänta på förstärkning. Utnyttja tiden till att förbereda den fortsatta insatsen så mycket som möjligt.
n Förstärkande personal från annan kommun kan behöva vägvisning för att
hitta. Möt om möjligt med eget utryckningsfordon som kan lotsa.
n Det är viktigt med en snabb genomgång med alla inblandade parter närvarande så att alla fakta kommer fram.
n Även vittnen och andra utomstående kan ha behov av debriefing och kamratstöd.
n Tillträdesskyddet bör skärpas till hamnområden och andra farliga platser
där övningskörning ofta förekommer. Så har också skett på den aktuella
platsen.

Sjukhuspersonal stoppade anlagd brand
D

et automatiska brandlarmet på en sluten och låst psykavdelning på ett sjukhus utlöste en fredagskväll. Flera ur personalen rusade genast iväg till det berörda
rummet.
Det brann då i en kudde och några handdukar som låg på en stol och röken var redan
kraftig. Mannen som bodde i rummet låg i
sin säng.
Personalen fick ut honom ur rummet och
stängde dörren. Medan några påbörjade
utrymning av avdelningen drog någon ut
slangen till en inomhusbrandpost som satt
längre ner i korridoren.
Tyvärr var en anslutningsklämma inte tillräckligt åtdragen och slangen lossnade från

rullen. Vattnet sprutade ut på golvet.
I stället hämtade personalen genast en
handbrandsläckare med skum och bekämpade branden.
Sjukhuset består av flera olika huskroppar
om vardera fyra våningsplan. De är skyddade med automatiskt brandlarm kopplat
till räddningstjänsten och SOS Alarm. Insatstiden för räddningstjänsten är cirka fem
minuter.
När räddningstjänsten anlände var branden släckt, avdelningen utrymd och situationen under kontroll.
Branden berodde på att en förvirrad patient anlagt den med avsikt.

Artikeln bygger på en brandutredning av
Dan-Ola Sandén räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.

Slangen lossnade från rullen när en klämma inte var åtdragen.  Foto: Dan-Ola Sandén

Erfarenheter
egen insats
n Denna händelse visar att fortlöpande brandutbildning för
personalen är mycket viktig.
n Sjukhuset har varit väldigt
noga med att skicka personal
på brandutbildning. Detta gäller även sommarvikarier.
n Utrymningsövningar har flera
gånger genomförts genom att
bemanna sommarstängda avdelningar med figuranter.
n Att ett brandredskap inte
fungerar som det ska är naturligtvis en allvarlig brist som
visar att den rutinmässiga
kontrollen inte varit tillräckligt
omfattande.
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Ny olycka med
ammoniak-kylskåp
V

i har flera gånger tidigare
berättat om hur så kal�lade absorptionskylskåp har
börjat läcka och släppt ut obehaglig ammoniak.
Sådana kylskåp är vanliga servicehus och andra små lägenheter utan avskilt kök.
Orsaken är att de till skillnad
från vanliga kompressordrivna
kylskåp drivs av en värmepatron och därför är nästan helt
ljudlösa. Nackdelen är att de
drar mycket energi.
Dessutom innehåller de ett
par hundra gram ammoniak
som är löst i vatten. Om det
blir ett läckage frigörs en del
av ammoniaken och det blir
en mycket obehaglig lukt.
Vid 20-tiden en kväll i våras
hörde personalen på ett äldreboende i Uppsala en dov smäll
från ett patientrum längre bort
i korridoren.
Annika Runsvik, en i personalen, gick för att se vad som stod
på. När hon öppnade dörren till
ett patientrum möttes hon av
en skarp lukt av ammoniak:
– Lukten var outhärdlig, jag
kunde inte andas. Efter två
misslyckade försök att ta mig in
i rummet tog jag min arbetsrock
och vek ihop den över munnen.
Det lindrade obehaget och jag
kunde äntligen komma in, berättar Annika Runsvik.

Dörren för smal

Bilen bärgades efter att kvinnan plockats ur vattnet. Det tog
vattendykarna fyra minuter att
få upp henne ur vattnet, tyvärr
för sent.  Foto: TOMMY NILSSON
Ulf Erlandsson,
brandingenjör vid
Räddningsverket, leder verkets
brandutredarprogram. Erlandsson medverkar
i Sirenen med sammanfatt
ningar av rapporter ur brand
utredarprogrammet 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

Kvinnan som bodde på rummet låg på sin säng.
–Hon är handikappad och
kan inte stå på egna ben. Jag
kastade upp alla fönster på vid
gavel och sprang ut ur rummet
för att hämta min arbetskamrat. Hon hade ringt 112 men
kom nu och hjälpte mig att få
ut kvinnan ur rummet. Eftersom dörren är för smal går det
inte att rulla ut hela sängen. Vi
var tvungna att först lyfta över
kvinnan till en rullstol innan vi
kunde få ut henne.
Räddningstjänstens utredning visar att ammoniaklukten kom från ett absorptionskylskåp av märke Electrolux,

modell EA3200, som satt i ett
kompaktkök av märke Trinett.
Kylskåpet, som var tillverkat
1993, innehåller totalt mindre än en liter 30-procentig
ammoniaklösning. Av någon
anledning blev trycket i systemet alltför högt och ett rör
rämnade. Hela mängden ammoniaklösning sprutade ut och
förångades omedelbart.
Ammoniaklukten blev naturligtvis ytterst obehaglig. Däremot blir inte koncentrationen
livshotande i ett rum av denna
storlek.

Egen undersökning

Företaget Dometic, som numera saluför kompaktkök med
denna typ av kylskåp, har undersökt det havererade skåpet.
Deras rapport kan du läsa i sin
helhet här till höger.
Kvinnan som bodde i lägenheten fördes naturligtvis genast till sjukhus. Hur hennes
hälsotillstånd utvecklades kan
vi av sekretesskäl inte informera om. Men så här berättar Annika Runsvik om hur hon kände
sig efter olyckan:
– Genast efter händelsen
hade jag problem med andningen och ambulanspersonalen tyckte att jag skull följa
med till sjukhuset. Där blev jag
uppkopplad med ett EKG samt
fick syrgas och några tabletter.
Vid 22-tiden tyckte läkaren att
mina värden var så bra att jag
fick gå hem.
– Dagen efter mådde jag dåligt. Som om jag var bakfull, alldeles groggy, hade yrsel och ont
i alla leder. På kvällen hade jag
tryck över bröstkorgen och ont
i andningsvägarna.
– I flera veckor efter olyckan
hade jag ordentligt ont i luftvägar och lungor och kände en
onaturlig trötthet. Jag fick inte
någon riktig ork förrän i slutet
av sommaren.
Artikeln bygger på en olycksundersökning av Svante Pettersson, Uppsala Brandförsvar.

Erfarenheter
ammoniak-kylskåp
n Att vakna av att rummet är fyllt av ammoniakgas måste vara en

skrämmande upplevelse. Särskilt om man är sängbunden och inte
kan ta sig ut ur rummet på egna ben.
n Orsaken till att ett ammoniakkylskåp går sönder på detta sätt
är att det inte längre kyler som det ska. Om ingen upptäcker den
bristande kylfunktionen stiger temperaturen och trycket i systemet och ett rör kan brista.
n Ett absorptionskylskåp som slutat fungera måste stängas av
Kontrollera därför kylfunktionen regelbundet.
n Enligt uppgift har Dometic för ett antal år sedan infört så kal�lat överhettningsskydd på sina nya kylskåp som standard. Detta
bryter strömmen till kylapparatens värmepatron om fel uppstår.
Överhettning på det sätt som beskrives här är med överhettningsskydd inte möjligt.

Röret som hade rämnat när trycket i kylskåpet blev för högt.
Rören innehöll bland annat 30-procentig ammoniaklösning och
lukten blev obehaglig.
Foto: Svante Pettersson

Företagets egen
undersökning

”

Nyligen uppstod läckag
e på ett kylskåp av typen
EA3200. Detta ledde till
oro bland personal och
boende och räddningstjänst
en tillkallades.
Kylskåpet har efter hän
delsen hämtats till Dome
tics
huvudkontor i Solna, som
gjort en undersökning.
Det förefaller som att ors
aken till läckaget är att
kylskåpet under ansenlig tid var
it inkopplat trots att kyl
funktionen upphört. Detta har
uppenbarligen inte upptä
ckts
utan man kan anta att kyl
skåpet inte fungerat elle
r möjligen kylt dåligt. Full effe
kt har kontinuerligt och
under lång
tid tillförts apparaten. För
höjd temperatur har ors
akat intern korrosion som i det
ta fall på grund av den lån
ga tiden
lett till materialbrott och
läckage av köldmedium
.
Kylapparaten arbetar un
der ett tryck på cirka 25
bar
och innehåller en lösnin
g som består av cirka 70
procent
vatten och cirka 30 pro
cent ammoniaklösning.
Om materialet brister, något som
är mycket ovanligt, strö
mmar
denna vätska ut i ett exp
losionsliknande förlopp.
Mängden ammoniak ger inte
upphov till några farliga
koncentrationer, men väl stark
lukt och kraftig irritation
i ögon
och luftvägar. I ett sådant
fall skall kylskåpet avlägs
nas och
rummet ventileras. Detta
gjordes på äldreboendet
, vilket
var helt korrekt.
Det finns åtgärder som
kan vidtas för att förhin
dra överhettning med läckage som
följd. Vår installationsb
eskrivning säger att kylskåpet
alltid skall placeras och
installeras
i väl ventilerade utrymme
n, med luftintag i under
- och
överkant på minst 200
kvadratcentimeter. Kyl
skåp som
slutat fungera skall stänga
s av genom att stickprop
pen
dras ur. Ett fungerande
kylskåp utsätts inte för
någon
förhöjd temperatur och
kommer således att fun
gera som
vanligt. Med tanke på de
aktuella kylskåpens åld
er skulle
vi vilja rekommendera
att man åtminstone har
en rutinmässig kontroll av kylfun
ktionen. Någon gång i vec
kan
kan man lämpligen kon
trollera att det verkligen
blir kallt.
Dometic har för ett ant
al år sedan infört ett så
kallat
överhettningsskydd på
nya kylskåp som standard
. Detta
bryter strömmen till kyl
apparatens värmepatron
om
fel uppstår. Överhettnin
g på ovan beskrivet sätt
är med
överhettningskydd inte
möjlig. Utbyte till sådana
kylskåp
är den absolut bästa lös
ningen för det aktuella
användningssättet.”

32

ordet fritt

Sirenen Nr 8 december 2006

Viktigt strategiskt beslut
att utveckla mångfalden
A

ntalet heltidsanställda kvinnor och personer med utländsk
bakgrund inom svensk räddningstjänst som i dag verkar operativt
ligger någonstans mellan promille och
procent. Detta faktum är ett problem!
Om svensk räddningstjänst ska upprätthålla sitt goda rykte, ställning och
trovärdighet i samhället måste sammansättningen av personalen spegla
detta samhälle i form av värderingar,
kompetens, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, kön, med mera. Det är alla
överens om. Men varför händer det då
inte mer än vad det gör?
Valet att åtgärda en sned personalfördelning är ett viktigt strategiskt beslut
för en organisation. Det har bland
annat polisen och försvarsmakten
insett. I dessa organisationer har man
(delvis framgångsrikt) arbetat med att
utjämna skillnader. Inte allt för sällan
när en radiobil passerar ser man första
eller andra generationen invandrare
som poliser.
Varför är räddningstjänsten inte med
på det tåget? Det är numer ganska
vanligt med kvinnor inom polisen och
försvaret. I den årliga Prideparaden
deltar det gott om både hbt-poliser och
militärer. Det är inga eller slående få
brandmän med i dessa tåg?

Manlig utformning av annonser

Lokalt förekommer försök att rekrytera underrepresenterade grupper till
räddningstjänsten, vissa lyckas få in en
eller ett par personer från dessa grupper, andra misslyckas helt. Orsakerna
till den begränsade framgången kan
vara många; begränsat rekryteringsunderlag, ”manlig” utformning av annonser eller annonsering i medier som
till största del konsumeras av män eller
tester vid rekrytering som ofta baseras
på gammal befintlig norm, där en vit
heterosexuell fysiskt stark man är överordnad, för att räkna upp några.
Ett vanligt problem som uppstår när
en kvinna rekryteras in till en uteslutande manlig krets är att kvinnan som

Foto: STIG DAHLÉN

Män med annan etnisk bakgrund och kvinnor i samma skift. Det som tycks omöjligt i
brand-Sverige är verklighet på kårer i Europa, som på den här i Birmingham i England.
blir invald i kretsen måste ställa upp på
vissa oskrivna regler.

Hon får rollen som ”gatekeeper”

I stället för att coacha och stötta
andra kvinnor som också vill ta sig in,
får hon rollen som ”gatekeeper” och
blir ett hinder. Det finns bara plats för
en kvinna. Hon måste också prestera
på topp precis hela tiden för att inte
bli utsatt för ”vad var det jag sa – det
går ju inte att ha en kvinna på den här
tjänsten”.
Ett misstag och hon är ute ur leken.
Allt detta vet kvinnorna och det vet
männen. Hon blir ett kvinnligt alibi

Var med och påverka!
Visst har du som läser Sirenens Ordet frittsidor också åsikter. För eller emot det som
andra skriver och säkerligen har du själv
åsikter också i andra ämnen.
Skriv ner ditt tyckande och skicka till
Sirenen! Då kan du vara med och påverka
utvecklingen av räddningstjänsten och
skyddet mot olyckor.
Sirenens insändarsidor läses av beslutsfattare och tjänstemän på hög nivå. Inte
bara chefer i Räddningsverket och på
försvarsdepartementet, utan också riksdagsmän, politiker i räddningsnämnder,
räddningschefer och många andra.
Så tyck till – och var med och påverka!
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 1/07 är 22 januari.
Välkommen!

– ”vi har minsann en kvinna hos oss så vi
kan luta oss tillbaka” – och det gör inte
saken bättre.
Motsvarande gäller även för andra
underrepresenterade grupper. Inom
räddningstjänsten uppstår dessutom
alltid diskussionen om att organisationen måste anpassa utrustning, lokaler,
metoder med mera för att kunna ta
emot kvinnor.
Marianne Nivert (före detta vd på
Telia) sa vid ett tillfälle att ”vi är jämställda först den dagen då jag träffar på
lika många korkade kvinnor som jag i
dag träffar på korkade män i styrelserummen”.

Analogt med
detta resonemang
kan man inom
räddningstjänsten
prata om fysisk
styrka. Det finns
ju män som inte
presterar på fysisk
toppnivå inom
räddningstjänsten.
Marcus Cato
Självklart ska alla
arbeten och arbetsuppgifter utföras av
den som har rätt kompetens. Men vad
är rätt kompetens och är den gamla inkörda definitionen verkligen objektiv?
Och har dagens befintliga arbetstagare
rätt kompetens eller är de inkvoterade
för att de är vita och män?
Min personliga uppfattning är att ansvaret för att förändra rådande mångfaldsobalans delas av alla inblandande
parter:
- hos kollektivet där en positiv attitydförändring måste fortsätta,
- hos de fackliga organisationerna
som måste inse nödvändigheten av och
mobilisera förändringsvilja,
- hos arbetsgivarna som måste ägna
mångfaldsfrågan än mer energi och
uppmärksamhet,
- hos centrala myndigheter att se över
bland annat kompetensförsörjning och
teknikutveckling,
- hos lagstiftande organ som behöver
utreda och utvärdera befintliga normativa spelregler.
Det krävs att alla tar sin del av ansvaret för att resultatet ska bli märkbart
och bestående. Om inte denna resa
påbörjas ganska snart finns risk att vår
omvärld tröttnar och börjar ställa krav
på räddningstjänsten som ingen tidigare kunnat drömma om.
Marcus Cato
Stockholm

Diskrimineras också
manliga brandmän?

D

et har under en längre
tid pratats mycket om
jämställdhet och positiv särbehandling inom räddningstjänst-Sverige, vissa personer anser att det behövs fler
kvinnliga brandmän och andra
tycker kvinnor är mindre
lämpliga för yrket.
Det som jag tycker är konstigt med debatten är att
räddningstjänstens kunders/
skattebetalarnas åsikter inte
diskuteras. Vad tycker de?
Räddningstjänstens uppdrag
är ju att hjälpa samhället med
skydd mot olyckor och jag är
övertygad om att kunderna/

skattebetalarna vill att den
person som är bäst lämpad för
tjänsten ska få den och att kön
är oviktigt i samanhanget.

Fixerade vid tjejer

Min känsla är att många
räddningstjänster är fixerade
vid att få in tjejer och att man
glömmer bort eller tonar ner
vad en brandman ska klara av
och att bästa brandmansämnet ska få tjänsten.
Även om jag är övertygad om
att det många gånger är just
en tjej som är mest lämplig för
en brandmanstjänst, så är jag
tveksam till att det alltid är så

när en tjej blir anställd.
Kan det vara så att killar
ibland blir diskriminerade vid
anställningstillfällen?
Man hör med jämna mellanrum att politiker och chefer
ska ha uttryckt att ”nästa
brandman bör vara tjej”.
Är detta sant? Om detta inte
är en myt så är det en skrämmande utveckling. Jag vill höra
”nästa brandman ska vara den
som är bäst lämpad för yrket”!
Vad säger Jämo om var gränsen för manlig diskriminering
går?
SMO-elev
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”Arbetsledare” tydliggör
ansvarsfrågorna

Hänger ni med CRS?

Arbetsledare ges enligt
remissen en tydligare uppgift
vilket kommer att påverka de
organisatoriska förhållandena
på ett positivt sätt. Dock innebär detta krav på att utbildningssidan hänger med.
Jag vet inte om Räddningsverkets Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning (CRS)
uppfattat detta nya grepp.
Därför vill jag här ge en mycket tydlig vink om att hänga med
samt kunna erbjuda utbildningar som i alla sammanhang
väver in detta nya tänk.
Detta jobb är sannolikt

mycket omfattande eftersom
arbetsmiljö/ansvar hittills inte
getts den tyngdpunkt i utbildningen som krävs.
Det har även hörts kritik från
branschfolk att det är dags att
gå från detaljregleringen i en
ny föreskrift. Jag är också vän
av detta synsätt, men inte i
detta fall.
Jag tror inte det är dags att ta
ett sådant steg i detta fall ännu.
Om man lyssnat på Tommy Eriksson Wikén när han framhållit att ”rök- och kemdykning är
den farligaste arbetsuppgiften
som Arbetsmiljöverket kan
tänka sig att tillåta” och tar till
sig detta synsätt plus det nya
greppet med Arbetsledare,
anser åtminstone jag att det
behövs en detaljreglering ett
tag till, innan man släpper
taget och låter denna metod
inordnas under till exempel
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
I den bästa av världar har CRS
fört in detta nya grepp i samtliga yrkesutbildningar samt
infört arbetsledarutbildning,
samtidigt som föreskriften
trätt i kraft.
Kenneth Ericson
Chef Riskhanteringsenheten
Öckerö kommun

Foto:THOMAS JOHANSSON

D

et är med glädje jag ser
att Arbetsmiljöverket
håller fast vid att föra in
begreppet ARBETSLEDARE i sin
remissutgåva av ny föreskrift
för rök- och kemdykning. Förhoppningsvis kommer detta
även återfinnas efter remissrundan.
Vad innebär då detta? Jo
enligt mitt förmenade kommer detta äntligen att medföra
att ansvarsfrågorna får ett
tydligare inslag i vår yrkesutbildning än vad som varit fallet
sedan länge, då fokus mer lagts
på ”rättighetsfrågor för räddningsledare”.

Detaljreglering är inte bra, men behövs i nya föreskriften för rök- och kemdykning, tycker Kenneth Ericson. Han förordar begreppet ”arbetsledare” och hoppas att Räddningsverket snart erbjuder utbildning.

Kommunerna uppskattar inte
kvalificerat förebyggande arbete
I

Sirenen nummer 5/06 efterlyste jag mer kvalificerat
förebyggande arbete vid
våra brandmyndigheter, det
vill säga räddningstjänsterna.
Brandingenjör Johan Rönmarks hade i numret därpå
synpunkter på mitt inlägg och
jag känner att jag nu vill kommentera det Rönmark skrev:
Jag håller med Rönmark att
det krävs en god grund (utbildning) och sedan möjlighet
att få växa genom erfarenhet,
för att bli en god yrkesperson
inom förebyggande verksamhet.
I insändaren bekräftar Rönmark tyvärr mina farhågor om
hur mycket (läs lite) förebyggande som ingår i dagens
brandingenjörsutbildning.
I dag får eleverna sju veckors
studier + tre veckors praktik i
förebyggande åtgärder.
Förr (på Statens Brandnämnds tid) fick vi, om jag
minns rätt, cirka 15 veckors
studier om förebyggande
åtgärder/tillsyn + hade tio

veckors praktik. För de flesta
av oss handlade praktiken om
förebyggande arbete till 75
procent eller mer. För egen del
till närmare 100 procent .
Summa summarum alltså
dubbelt så mycket utbildning
och tre gånger så mycket förebyggande praktik än i dagens
system. Vad var det jag sa…

Paragrafrytteri?

Eva-Marie Abrahamsson blev
snudd på rikskänd när hon
ställde krav på brandvarnare i
Malmö. Naturligtvis ett mycket
gott initiativ som i dag borde
gälla i hela Sverige, eller hur?
Man kan undra varför så inte
är fallet?
För min egen del ställdes
samma krav i Stenungsunds
kommun redan före 1995
– dock utan någon som helst
massmedial uppmärksamhet.
All medial uppmärksamhet
gavs i stället åt att dåvarande
kommundirektörer i Stenungsund gick på porrklubb i Bryssel med kommunens konto-

kort och för det fick sparken
från sitt jobb.
I kölvattnet på detta
tvingades kommunen till stora
neddragningar efter påtryckningar från bankerna som
var oroliga över kommunens
säkerhet eftersom man lånat ut
mycket kapital för bostäder till
den unga och växande kommunen.
Detta ledde så småningom
till att undertecknad då, precis
som Eva-Marie Abrahamsson
nu senast i Helsingborg, mer
eller mindre tvingades att
lämna räddningstjänsten.
Skälen enligt vad som angivits i Sirenen var måhända
olika, men kanske ändå inte?
Kan det vara så illa att kommunerna i verkligheten inte
uppskattar kvalificerat förebyggande arbete? Arbete som
ofta uppfattas som ”paragrafrytteri”? Jag bara ställer frågan
rakt ut.
Själv påstår jag tyvärr att det
är precis så det är, trots att man
hävdar motsatsen. Det syns

inte minst fortfarande på rekryteringen till räddningschefer. I Eva-Maries Abrahamssons
fall ställer jag mig frågan:
Vilket stöd fick hon som tidigare mycket god och framåt
förebyggare i den nya rollen
som räddningschef?

Myndigheter bryr sig inte

Ett annat färskt exempel
(förutom tillsättningen av
räddningstjänst i Ljungby som
jag skrev om tidigare) inträffade nyligen då en mycket
erfaren brandingenjör/förebyggare med över 20 års tjänst
varav de flesta dessutom som
ställföreträdande chef i en stor
organisation i före detta Älvsborgs län inte ens blev kallad
till intervju när jobbet som
räddningschef blev ledig i två
kommuner.
Båda tjänsterna tillsattes
med personer som hade
begränsad eller i varje fall betydligt mindre förebyggande
kompetens än min förebyggande och erfarna kollega.

Även om honom finns tyvärr
ett rykte som ”paragrafryttare”, så kom inte och påstå att
myndigheterna fokuserar på
förebyggande arbete ett dugg.
Dagens tillsynsmyndigheter bryr sig inte om att man
tillsätter brandmästare som
räddningschefer i tidigare
”brandingenjörskommuner”,
däremot prövar man om en
före detta polisintendent
i Norra Älvsborg kan vara
räddningschef/räddningsledare operativt. Men förebyggandekompetensen bryr man
sig inte om.
Lennart Jonsson
arbetsmiljöinspektör
(brandingenjör), Göteborg
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Sirenen nummer 7/06 läste
jag att IVPA (I väntan på
ambulans) skulle vara en
skattefinansierad resurs som
skulle kunna hjälpa till i hela
landet. Vidare går det att läsa,
att det är på tiden att en lösning sker.
Vad räddningstjänsten glömmer bort ibland är att det inte
bara går att hoppa in i en verksamhet och verka där. Sjukvården lyder under sina lagar
(hälso- och sjukvårdslagen)
och räddningstjänsten under
sina (skydd mot olyckor).
Vi verkar och producerar
under olika organisationer.
Utbildningen mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten skiljer sig också
markant. För att få anställning
inom ambulansen krävs i de
flesta fall fyra års högskoleutbildning med praktisk erfarenhet från sjukvården.

Begränsad utbildning

Inom räddningstjänsten
finns Skydd mot olyckor, fem
veckors eller 15 veckors utbildning hos brandmännen.
Detta tror jag ligger till
grund för att landstingen
inte släpper den prehospitala
sjukvården hur som helst. Så
uppfattar jag de åsikter som
kommer från läkare och chefer.
Precis som politiker tar be-

slut hur sjukvårdens resurser
ska fördelas, likadana beslut
tar de hur den kommunala
räddningstjänstens resurser
ska fördelas. Exempel på detta
är när deltidstationer läggs ner
eller blir till brandvärn. Det är
inte till gagn för allmänheten.
Har själv varit i kontakt med
IVPA-brandmän i glesbygden
som tycker det bara har varit
positivt. Har dock aldrig hört
dem säga att de ser sig som en
spjutspetsresurs.

Så lätt är det inte

Ska vi inom sjukvården se oss
som en spjutspetsresurs krävs
gedigen utbildning med stor
praktisk erfarenhet.
I en tidigare Sirenen uttryckte sig någon att man skulle
släppa prestigen, men riktigt
så lätt är det inte. Det ligger
mer bakom för att alla brandmän ska åka på IVPA larm.
Till sist tycker jag att landstingen har ett eget ansvar att
städa utanför sin egen dörr
innan de går till någon annan.
Upplever att det finns ett behov att se över hur ambulansresurserna utnyttjas i dag.
Det skulle vara till gagn för
allmänheten då de behöver oss
vid akuta tillfällen.
Sjuksköterska

Tunnlar inget
för Göteborg
F

örra numret av Sirenen
med temat om Klimathotet
var ovanligt intressant. Enligt
många nyhetstelegram kommer växthuseffekten att orsaka
en höjning av havsnivån på
fem-sex meter eller mer.
Hur kan Göteborg då satsa
på ett antal tunnlar?
Befintliga:
- Tingstadstunneln under
Göta Älv.
- Biltunneln nära kajen mellan Järntorget och Operan.
Planerade:
- En ny tunnel under älven.

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 1/07 är
22 januari. Välkommen!

- En järnvägstunnel från
Centralstationen under stadens centrum till Mölndal och
söder ut.
Dessutom gör man mycket
reklam för en omfattande ny
bebyggelse på ”Norra älvstranden” och ”Södra Älvstranden”.
Båda områdena ligger bara
några meter över nuvarande
havsnivå. Redan nu skvalpar
vattnet över kajkanten vid
Stenpiren när det blåser västlig
eller sydvästlig storm.

Borde titta på New Orleans
Stadsplanerarna i Göteborg
borde ta sig en titt på bilderna
från översvämningen i New
Orleans innan de gör upp sina
nya planer.
Själv är jag gammal göteborgaren, men bor nu i Alingsås,
cirka 60 meter över den nuvarande havsnivån.
Jag kan därmed känna mig
betydligt tryggare än många i
min gamla hemstad Göteborg.

Henry Carlsson

Foto: JOHAN EKLUND

IVPA kräver
kunskaper
Det krävs fler fysiska tester än ”mattan” för att klara ut om den sökande är lämplig, skriver Benjamin.

Praktik borde
värderas högre

V

arför är det ingen större
merit att ha jobbat som
brandman när man söker in till utbildningen skydd
mot olyckor (SMO)?
Detta borde självklart vara
en rätt tung merit, jämfört
med de som nyss avslutat sina
studier och ägnat de senaste
tre åren till att få ”bra betyg”.
Den personen har i regel inte
mycket till livserfarenhet.
En som arbetat som brandman har däremot värdefulla
kunskaper och erfarenheter
av att praktiskt hantera olika
situationer.

Praktisk erfarenhet

Jag hamnade på en gymnasielinje där rätta motivation
inte infann sig. Samtidigt var
jag skoltrött. Betygen blev
därefter. Detta har jag kämpat
med på bland annat Komvux.
Har försökt läsa upp gamla
betyg från gymnasiet, men
ännu inte har kommit upp till
en tillräcklig hög nivå för att
kunna komma in på SMO.
Samtidigt jobbar jag som
deltidsbrandman och drömmer om att bli heltidare. Jag
tycker att praktisk erfarenhet
från brandmannajobbet, om

än bara på deltid, skulle värderas högre och kompensera
att man inte har den formella
gymnasiekompetensen.

Rullbandstestet ett skämt

När det gäller fysiska kraven
tycker jag rullbandstestet är
ett skämt. Brandmannayrket
är till viss del fysiskt krävande,
oavsett om det är en man eller
kvinna som finns innanför
dräkten. Visst, alla ska ha en
chans oavsett kön, men arbetsförhållandena ändras inte
bara för att det är en tjej som
jobbar. Testerna får inte vara
alltför simpla bara för att få in
fler tjejer. Det krävs fler tester
än ”mattan”.
Jag vet att man kan träna upp
sig under de två åren man går
utbildningen, men om man
jämför med polisen är deras
tester mer krävande.
En annan viktig skillnad är
att nästan alla som kommer
in på polisutbildningen också
blir poliser. Det finns jobb
för alla. SMO-utbildningen
pumpar ut ett överskott av nya
brandmän. Varför inte skärpa
fyskraven så att färre kommer in och efter utbildningen
också får jobb.

Jag menar inte att man ska
ta in alla som lyfter 200 kilo i
bänkpress 20 gånger, men att
man har något minimigräns,
exempelvis 30X30 kilo.
Varför inte titta på polisens
fyskrav, deras hinderbana och
löpning och lägg på styrka och
”mattan”.

Kunna bemöta drabbade

Varför inte genomföra
samtal med de som ska tas in
till SMO-utbildningen? Kolla
deras syn på saker och ting.
Kanske samtal med psykolog.
Brandmän ska klara psykiskt
påfrestande situationer. De ska
kunna bemöta drabbade och
anhöriga på rätt sätt. Därför
är det viktigt att förmågan att
klara också sådana situationer
vägs in vid uttagningen till
SMO-utbildningen.
Jag vet att SMO-arna ska
kunna förberedas också för
andra yrken än brandman,
men om jag förstått rätt väljer
nio av tio utbildningen för att
bli just brandman (och inte säkerhetsperson på företag eller
liknande).
Benjamin

Vi har alla ett ansvar

V

i är 16 anställda och
väldigt många förtroendevalda i ett pastorat med tre
församlingar. Jag har fått förtroendet att bli brandskyddsansvarig. Ett mycket intressant
och givande ansvar.
Som brandskyddsansvarig
får man insikt i hur lite man
tänkt på brandskydd i församlingarna under tiden som gått.
Flera gånger har jag fått höra:
”Det är väl ingen fara” eller ”En
kyrka brinner väl inte”.
En kyrka eller ett församlingshem brinner lika fort som
något annat, det har vi sett
många exempel på. Vad jag vill
komma till är följande:
Varför har de som är ytterst
ansvariga för pastoraten så lite

intresse av att ställa upp när
brandskyddsansvariga ordnar
med övningar?

Bedrövligt dåligt svar

Inte bara den ytterst ansvarige
borde delta i övningar, det borde även ansvariga för respektive
verksamhet inom kyrkan. Exempelvis verksamhet för musik,
barnaktiviteter, kyrkvärdar, värdinnor och inte minst präster.
Vi har alla ett stort ansvar för
våra medmänniskor.
Är vi riktigt medvetna om
detta?
Om man som en förevändning för att inte delta hävdar
att ”jag var ju med förra gången”, så är detta ett bedrövligt
dåligt svar.

Själv skulle jag inte må bra
om jag inte varit med och övat
och det senare skulle bli ett
tillbud och inte vet vad jag ska
göra för att jag inte friskat upp
mina kunskaper. Kunskaper i
brand och deltagande i brandövningar är alltid en färskvara.
Om vi ändå inte lyckas till
hundra procent har vi ändå
gjort vårt bästa.
Jag vill också tacka Sirenenredaktionen för en otroligt givande tidning, en tidning som
jag ofta hämtar inspiration
från till övningar av olika slag.
Rune Velander
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Räddningstjänsten Dala Mitt

är ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Borlänge, Falun och Säter.
Tillsammans omfattar dessa kommuner ett invånarantal av ca 115 000.
Näringslivet är mycket varierande med både tung industri, småindustrier,
tjänstemannaföretag och högskoleverksamhet. Vi har from 2006 en ny
organisation med fyra enheter: olycksförebyggande, förbereda räddningsinsats, förbereda räddningsledning samt undersökning av olyckor
och risker.

Nyutgivet från
Räddningsverket

Räddningsverkets arbete
med naturolyckor
Beskriver Räddningsverkets
arbete för ett säkrare sam-

Rapport
Miljökontorens arbete...
...med olycksberedskap
och deras samverkan med
räddningstjänst i praktiken,
är namnet på denna rapport.
En enkätstudie för att ta reda
på hur miljökontor och räddningstjänster samarbetar.
Best nr: P21-468/06

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
Säker utryckning
Boken tar upp olyckor med
utryckningsfordon inblandade, samt en rad skadförebyggande åtgärder. Risker med
höghastighetskörning och
konsekvenser av kraschvåld

Vi söker

Chef för Enheten förbereda räddningsledning
Chef för Enheten undersökning av olyckor och risker
Vi har behov av en tillsvidareanställning samt ett vikariat pga tjänstledighet (för prov av
annan anställning). Mera information på finner du på www.dalamitt.se
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2007-01-11.
V i S T E R k S
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Målgruppen är räddningstjänstens personal i allmänhet och brandmän och brandförmän i synnerhet. Lärare
på Räddningsverkets skolor medverkar med kunskapsspridning och nyheter inom olika ämnesområden.
Sirenen kommer ut med åtta nummer per år. De åtta
inslagen i ”Sirenens räddningsskola” samlas i särtryck.
Dessa kan gratis beställas från Räddningsverket och
med fördel användas för utdelning till personal på
kårerna.
Nyligen kom särtrycket med de ”räddningsskolor”
som publicerades i Sirenen 2005. I lager finns även särtryck från åren 2003 och 2004.

Så här beställer du
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VLT Tryck Decembe

Adress: Räddningsverkets publikationsservice, L 124,
651 80 Karlstad. E-post: publikationsservice@srv.se
Ange vilken eller vilka årgångar du önskar samt antal
exemplar.
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Sirenens räddningsskola från 2005 finns nu samlade
i ett särtryck.
Sirenen har i varje nummer ”Sirenens räddningsskola”.
Utbildningsserien är ett samarbete mellan Sirenen och
Räddningsverkets Centrum för risk- och säkerhetsutbildning.
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Broschyr

hälle och hur man hanterar
naturolyckor. Tar även upp
internationella insatser.
Best nr: I99-135/06.
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Informationsskrift
Forskning för ett säkrare
samhälle
Häfte som presenterar
Räddningsverkets forskningsprogram för 2007-2010, samt
allmänna utgångspunkter för
forskningsarbetet.
Best nr: P20-469/06.
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3TOCKHOLMS LÊNS "RANDSKYDDSFÚRENING ÊR EN IDEELL FÚRENING ANSLUTEN TILL
3VENSKA "RANDSKYDDSFÚRENINGEN 6ÌR GEMENSAMMA VISION ÊR ETT BRANDSÊKRARE
3VERIGE &ÚR ATT VI SKA KUNNA NÌ VÌRA MÌL SAMARBETAR VI MED RÊDDNINGSTJÊNSTER
FÚRETAG OCH ORGANISATIONER I LÊNET

6I SÚKER NU EN (UVUDKONSULENT

Ställföreträdande chef

till internationella avdelningen i Kristinehamn
Räddningsverket är en statlig
myndighet som arbetar för att
minska antalet olyckor och
skador i samhället. Det gör vi
genom rådgivning, föreskrifter, kunskapsspridning och
utbildning inom området
skydd mot olyckor, risk och
säkerhet. Vi har också en hög
beredskap för internationella
hjälpinsatser. Räddningsverket har omkring 800 medarbetare och verksledningen
finns i Karlstad.
Mer information om Räddningsverket finner du på
www.raddningsverket.se

$U SKA
s -ARKNADSFÚRA OCH UTVECKLA FÚRENINGEN
s !NSVARA FÚR UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
s 3JÊLV UTBILDA I BRANDSKYDD
s 'E STÚD OCH RÌD TILL ALLMÊNHET FÚRETAG ORGANISATIONER SÌ ATT DE KAN TA EGET
ANSVAR FÚR SITT BRANDSKYDD
s 2EKRYTERA MEDLEMMAR TILL FÚRENINGEN

Räddningsverkets internationella avdelning är nu etablerad i Kristinehamn.
Avdelningen växer successivt i takt med
nya uppgifter och uppdrag. Inför den
fortsatta uppbyggnaden söker vi en

(AR $U ERFARENHET AV ATT UTBILDA OCH KUNSKAPER I MARKNADSFÚRING TROR VI ATT DET
ÊR BRA ÊR $U BRANDINGENJÚR ELLER BRANDMÊSTARE ÊR DET EN MERIT

Ställföreträdande avdelningschef

6I TROR ATT DU ÊR UTÌTRIKTAD VAN VID ATT TA EGNA INITIATIV OCH ATT ARBETA SJÊLVSTÊN
DIGT $U KOMMER ATT ARBETA TILLSAMMANS MED VÌR ADMINISTRATÚR
6ÌRT KANSLI LIGGER PÌ 4EGELUDDSVÊGEN  I 3TOCKHOLM
!RBETET ÊR FÚRENAT MED RESOR OCH KUNDBESÚK VARFÚR KÚRKORT OCH TILLGÌNG TILL BIL
ERFORDRAS

$ET ÊR MERITERANDE OM DU HAR
s 'ODA KUNSKAPER I BRANDSKYDD
s +OMPETENS FÚR UTBILDNING I (ETA !RBETEN 3YSTEMATISKT "RANDSKYDDSARBETE
OCH BRANDFARLIG VARA BLA

I det interna jämställdhetsarbetet försöker vi på olika sätt att stärka kvinnornas
ställning i Räddningsverket. Vi ser
därför särskilt fram emot att få kvinnliga sökanden som vill anta den här
utmaningen.

6I TILLÊMPAR PROVANSTÊLLNING
6ILL DU VETA MER OM TJÊNSTEN ÊR DU VÊLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED VÌR ORDFÚRANDE
5LF %DLING         ELLER NUVARANDE HUVUDKONSULENT
"O (EDBERG        

Läs mer på

6ÊLKOMMEN MED DIN ANSÚKAN MED MERITFÚRTECKNING TILL
3TOCKHOLMS LÊNS "RANDSKYDDSFÚRENING   34/#+(/,-
$IN ANSÚKAN VILL VI HA SNARAST DOCK SENAST  JANUARI 
-ÊRK KUVERTET MED v(UVUDKONSULENTv

www.raddningsverket.se/jobb

Luleå Räddningstjänst har bland annat följande verksamhetsområden:
• Räddningsenhet som svarar för det operativa inom räddningstjänsten.
• Tillsynsenhet som svarar för myndighetsutövning samt remisshantering.
• Utbildningsenhet som genomför både intern och extern utbildning på vårt utbildningscentra.
• Kommunens säkerhetssamordnare finns hos oss med inriktning att samordna säkerhetsarbetet
i alla förvaltningar och kommunala bolag.
Räddningsenheten består bland annat av en heltidsstation i Luleå och en i Gammelstad samt en deltidsstation i Råneå. Beredskapsstyrkan uppgår till elva personer i Luleå/Gammelstad och fem personer i
Råneå samt en Chef i beredskap (tillsammans med vissa grannkommuner).
Styrkorna rycker ut på ca 1 200 larm per år. Totalt är vi ca 100 personer inom förvaltningen.

www.lulea.se
Sveriges nordliga metropol.
Luleå är en mångsidig stad
med brett näringsliv,
framstående tekniskt
universitet och med ett
stort utbud inom handel
och nöjen. Luleå är en ung
stad som präglas av nytänkande och pionjäranda.
Här utvecklas framtidens
mobiltelefoni och internetteknik. Film är en växande
bransch. Elitlagen i basket
och hockey är stadens kända
stoltheter. Skärgården är en
välbevarad hemlighet.

Räddningstjänsten i Luleå söker

stf Räddningschef
Vi söker dig, kvinna eller man, som vill vara med och utveckla framtidens räddningstjänst
i Luleå. Vi arbetar för att skapa trygghet för dem som vistas i Luleå samt för att utveckla
åtgärder vid och efter olyckor för att på så sätt bli en tryggare och säkrare kommun. Som
stf räddningschef är du förutom räddningschefens ersättare också ansvarig för avdelningen Skydd och räddning där vår kärnverksamhet bedrivs. Du ska vara brandingenjör
med examen och ha Räddningsverkets räddningstjänstutbildning. Du ska ha lägst Bkörkort och kommer att ingå i schemalagd chefsberedskap.
Vi ser gärna att du
• har erfarenhet från kommunal räddningstjänst och då gärna i arbetsledande ställning
• är analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt
• är serviceinriktad med en vilja att stödja den enskilde
• är flexibel och har förmågan att arbeta i grupp
• är öppen och lyhörd
• gillar utmaningar
• är lätt att samarbeta med och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
• tillträder, efter överenskommelse, så snart som möjligt.
Jämställdhet: Vi värdesätter de kvaliteter som kulturell mångfald och en jämn åldersoch könsfördelning tillför verksamheten.
Information: Räddningschef Patrik Bylin 0920-45 39 86, 070-529 39 86
För mer information om Luleå räddningstjänst se www.lulea.se
Fackliga företrädare: CF Mikael Andersson 0920-45 41 42, 070-307 41 42,
SKTF Gunnel Ellert 0920-45 41 43, Ledarna Göran Sundbom 070-253 34 92,
Kommunal Norrbotten Roland Nilsson 070-584 79 33.
Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med refnr 85/06
senast 29 december 2006 till Luleå räddningstjänst, Skomakargatan 35,
972 41 Luleå eller e-post: patrik.bylin@raddn.lulea.se
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Annonsera i Sirenen
– boka senast 22 januari
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 7
februari. För att vi ska hinna få
med din annons vill vi att du
förhandsbokar utrymme senast
22 januari samt lämnar färdig
annons senast 29 januari.

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

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARA-GÖTENE
SÖKER

Vad annonsen kostar räknar du
ut enligt följande: antal spalter
x höjden x millimeterpris.
Den artikel du just nu läser är
2 spalter bred och 113 mm hög.
Priset för en annons i den här
storleken är 3 616 kronor (2 x
113 x 16 kr) för svartvit och färg
4 068 kronor (2 x 113 x 18 kr).

Brandingenjör/Riskingenjör
Då vår nuvarande brandingenjör övergår till annan anställning söker vi hennes
efterträdare. Tjänsten är kommunens centrala funktion för det viktiga och
stimulerande arbete som pågår inom kommunen mot bakgrund av gällande
lagstiftning om kriser och olyckor.
Som brandingenjör/riskingenjör har Du en kommunikativ och konsultativ
kompetens med förmåga att underhålla och utveckla existerande nätverk
både inom kommunen och med kommunerna i f d Skaraborg, samverkande
myndigheter, företag och organisationer. Vi tror också att Du har förmåga att
tolka statistisk data och använda sådana uppgifter som beslutsunderlag när det
gäller att åstadkomma konkret och systematisk riskreducering i kommunen.
En viktig uppgift i Din roll som brandingenjör/riskingenjör är att stödja och leda,
främst kommunala förvaltningar och bolag, i deras risk- och säkerhetsarbete.

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, Katarina Sellius eller
Stig Dahlén. Telefonnummer
och e-postadresser finns på
sidan 2.

Vi söker Dig som har examen från brandingenjörslinjen vid LTH och godkänd
räddningstjänstutbildning vid Revinge. Det är meriterande om du även har
civilingenjörsexamen i Riskhantering. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av
risk- och säkerhetsarbete från näringslivet, försäkringsbranschen, myndighet
eller liknande.
Du kommer att arbeta aktivt inom följande områden:
· Sakkunnig åt miljö- och byggnämnden
· Tillsyn brandfarlig vara
· Skydd mot olyckor
· Krishantering/beredskapsplanering
· Riskekonomi (försäkringsfrågor, kostnads/nytto-analyser)
· Säkerhetsskyddsfrågor

Åstorps kommun söker

Räddningschef Åstorp/Klippan
Ref.nr 123/06

samt samverka med andra närliggande arbetsområden såsom:
· Folkhälsoarbete
· Brottsförebyggande arbete

Låter det intressant?
Välkommen att besöka vår hemsida www.astorp.se
för mer information om tjänsten och om Åstorps Kommun.

Vi vill också att Du aktivt deltar i utvecklingen av kommunens säkerhetsarbete
genom att deltaga som representant i olika risk- och säkerhetsfunktioner,
exempelvis trafiksäkerhet, barn- och ungdomssäkerhet, teknisk säkerhet
för kommunägda fastigheter och verksamheter. Du kommer även att arbeta
aktivt med risk- och sårbarhetsanalyser samt utbilda och öva kommunens
krisledningsorganisation.
Du kommer att ingå i vår schemalagda räddningschefsberedskap.

Sista ansökningsdag 2007-01-09

Vill du vara med och utveckla
utbildningen inom Räddningsverket?
CRS bedriver den utbildningsverksamhet som tillgodoser behov
hos kommuner och statliga myndigheter av kompetens för ut
förande av uppgifter angivna i lagen skydd mot olyckor.

Läs mer på www.raddningsverket.se/jobb

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.

www.skara.se

Nu söker vi en brand eller riskingenjör som ska arbeta med
utbildnings och utvecklingsfrågor. Tjänsten är tillsvidare och
placerad i Karlstad.

Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Vi rekryterar utifrån vår mångfaldsplan och jämställdhetsplan.
Mer information får Du genom att ringa brandingenjör Ingrid Almgren
tfn 0511- 320 82 eller räddningschef Kent Holmberg tfn 0511-324 80.
Kontakt med fackliga organisationer får Du genom kommunens växel
tfn 0511-320 00.
Välkommen med Din ansökan senast den 12 januari 2007 till:
Räddningstjänsten Skara-Götene, 532 88 Skara.

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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Läraren löste krisen – temporärt..?
H

an kallades in för att lösa en temporär kris
när bägge spelmotorerna i handbollslaget H43 var skadade.
Det gjorde Conny Johansson, lärare på
Revinge, galant. Fem mål och seger mot IFK
Ystad. Mot Sävehof satte han segerbollen till
31-30.
Fyra välbehövliga poäng – som försvann.
Johansson var inte spelklar för H43 som
blev av med båda segrarna och fick 0-20 i
målskillnad.
– Men sista ordet är inte sagt, säger Conny.
H43 tänker överklaga Svenska handbollsförbundets dom.
Conny, som till vardags utbildar deltidsbrandmän på Revinge, spelade för några år
sedan i H43. Sedan varvade han ner i div IIlaget Stavsten.
I höst fick H43 skriftligt besked från Stavsten
på att Conny Johansson skulle vara spelklar.
Men föreningen hade missat två matcher
under föregående säsong, även Conny hade
glömt att han spelat dem.
– Jag var knäskadad förra året och kom inte
ihåg att jag var med några matcher.
H43 började serien bra, efter tre raka förluster och skador på speldirigenterna kallades
34-årige Johansson in. Efter de två segrarna
som laget blivit fråntaget poängen har H43
vunnit ytterligare två matcher. Conny Johansson har spelat dem med, men hans insats har

stor handbollsprofil i
landslaget på 70-talet, har just nu bara
brandmannajobbet att
koncentrera sig på.
Han fick nämligen
sparken som tränare
hos IFK Ystad i elitserien.
Det skapade turbulens i handbollsmeteropolen, en av
huvudsponsorerna
förklarade att man inte
vill vara med längre när
Rasmussen sparkats.
n n n En annan brand-

Conny Johansson, lärare med spelsinne.

Foto: Gunno Ivansson

inte haft samma avgörande betydelse.
Laget ligger nia i elitserien, om laget fått
behålla sina segrar hade H43 varit tvåa.
– Målet är slutspel.
Och för din del?

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

n n n Basti Rasmussen,

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

– Jag är med som en gardering och kan på
grund av jobbet inte träna alla fem passen i
veckan.
Ingen nysatsning?
– Nja, men det är roligt.

man som lämnar idrotten är Robert Stridh.
Efter ett år som assisterande tränare i
allsvenska Gefle IF återgår Robert till Gästrike
räddningstjänst.
Skälet är helt enkelt
att tjänstledigheten
tog slut, och då valde
Robert brandstationen
före fotbollen.
Stridh var tidigare
mittback i Gefle innan
han blev tränare.

Brandsläckaren till Växjö

Först öppnade rätta lösningen i förra krysset kom från Växjö. Vi på Sirenen säger
grattis till Gunilla Ursjö och övriga vinnare.
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Gunilla Ursjö,
Växjö.
2–4:e pris (cykelhjälm): N. Harald Ohlsson, Hallstahammar, Christian Wattwil,
Nässjö, Anders Svensson, Transtrand.
5–8:e pris (brandvarnare): Bertil Wretlund, Hägersten, Gerd Berggren, Valdemarsvik, Erling Sandström, Hagfors, Bengt Bolin, Norrköping.
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nytt om namn
Göran Bertilsson har lämnat
räddningstjänsten i Helsingborg
för att jobba inom området
Brand och Räddning hos SOS
Alarm. Bertilsson ska arbeta i
södra Sverige med SOS-centralen i Malmö som utgångspunkt.

ROFFE

Av Ulf Lundkvist
Nisse Larsson

Fredrik Nystedt har efter sex
år på Östersund Safety Advisers
startat egen konsultverksamhet
under namnet ”Wuz risk consultancy”. Verksamheten koncentreras på analytisk dimensionering av brandskydd i byggnader
och riskhänsyn i samhällsplanering.

Lärde ni
er inget,
Fritidsresor?

Lars Wendel har utsett till
informationschef i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Han har tidigare jobbat
med både information och
utbildning.

Säkerhet eller säkerhets?

Lars Andersson blir från
årsskiftet ny räddningschef i
Smedjebackens kommun. Han
är i dag produktionschef på
ett stålkonstruktionsföretag.
Men Andersson har också varit
brandman på deltid i 21 år. Han
ersätter Veikko Koskelainen som
sedan ett drygt halvår är kommunens säkerhetschef.
Ingrid Almgren, brandingenjör och säkerhetssamordnare,
lämnar räddningstjänsten i Skara för att bli ställföreträdande
räddningschef i Falköping. Hon
tillträder 1 februari och ersätter
Lennart Lans som går i pension.
Brandskyddslaget har anställttre nya brandingenjörer. Lasse
Worander jobbar på kontoret
i Falun. Han har tidigare bland
annat varit ställföreträdande
räddningschef på Räddningstjänsten Dala Mitt och har
därefter sju års erfarenhet som
brandskyddskonsult. Erik Midholm är placerad i Stockholm,
han kommer närmast från WSP
Brand- och Riskteknik. Andreas
Lindgren har börjat på kontoret
i Karlstad, kommer närmast från
Öresund Safety Advisers AB i
Malmö.
Kent Naterman är ny räddningschef i Trelleborg. Han har
rekryterats internt och ersätter
Christer Dahlsjö som gått i
pension.
Torkel Schlegel blir 1 januari
ny chef för enheten för brandfarliga och explosiva varor (Bex)
på Räddningsverket. Han jobbar
i dag som jurist på verket.
Stenungsunds kommun har
löst ut räddningschefen Bo
Klette som får 20 månadslöner
i avgångsvederlag. Lars Strandh
är tillförordnad räddningschef.

■ ■ ■ 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 51 06, 13 52 58, eller skicka
e-post: sirenen@srv.se (givetvis
kostar det inget att ”annonserna” denna information).

F

ritidsresor lockar förföriskt med ”Direkt
på den fantastiska stranden, strandnära
bungalower, Khao Lak Resort har ett perfekt läge vid stranden.” De svenska resebyråerna
försöker överträffa varandra för att få oss att
semestra på de stränder där 543 svenskar dödades. Och de lyckas, 200 000 svenskar åker till
Thailand i vinter. Alla tiders rekord.
Annandag jul är det två år sedan katastrofen.
Fritidsresors informationschef Lottie Knutson
kritiserade UD och svenska
myndigheter för saktfärdighet och helgonförklarades
i media. I dag står hotellen
där igen, på samma stränder och väntar på turistinvasionen – och kanske
en ny jätteflodvåg. Inga
säkerhetsavstånd till havet.
Business as usual – som
om inget hänt. Kom igen
Fritidsresor och ni andra!
Lärde ni er inget?

Böter för polis i
brandmannakläder
POLIS?

Poliserna tränades i att använda falsk
identitet, och en fördel var om de kunde
förmå en människa att öppna sin lägenhetsdörr eller bildörr.
En polis drog då på sig brandmannakläder och sade sig utföra brandskyddskontroll.
Det skulle han inte gjort. Polisen dömdes av hovrätten till 30 dagsböter för föregripande av allmän ställning sedan han
blivit insläppt i en lägenhet.

Dåliga odds för Gävle-bocken
Det är stor risk att julbocken i Gävle
brinner innan jul.
Sett till historien ingen häpnadsväckande teori.
Nu är det även spelbart – i USA.
En amerikansk vadslagningssajt
(pinnaclesports.com) ger 1,66 gånger

pengarna på att bocken brinner innan
jul.
Vill du satsa en slant på att bocken
överlever julen. Det ger 2,4 gånger
pengarna.
Jänkarna tror alltså inte på att bocken
överlever julen.

Prästen bad
om nya
batterier
Äntligen stod prästen i predikstolen – och han pratade
om brandvarnare.
– Jag kan tänka mig att göra
det igen, säger Staffan Holmquist, präst i Kronobergs län,
till lokalradion.
Det var Svenska brandskyddsföreningens (SBF) initiativ som fick Holmquist att
prata brandvarnare. SBF har
vädjat till Svenska kyrkans
präster att de ska påminna
om att batterierna i brandvarnaren ska bytas i tid.
Holmquist tyckte det var
en god idé och påminde församlingsborna.

Brandsläckaren syns från skyltfönstret. Men
den är inte till salu. Den är för brandskyddet
i butiken, frågan är om någon kan hitta den
inne i butiken, gömd bakom hyllorna.


Foto: Christina Holm.

2006 drar sista andetagen. Vad hände egentligen?
Här några nedslag ur min verklighet 2006:
n För första gången oro på Räddningsverket.
En eller två räddningsskolor ska läggas ner.
Personalen i Revinge, Skövde, Rosersberg och
Sandö har insett allvaret. De ger järnet och slåss
alla för sin existens. Och Räddningsverket i sin
helhet ska slås ihop med Krisberedskapsmyndigheten. Personalen på centrala förvaltningen
i Karlstad tycks ännu inte medveten om att
många jobb snart försvinner.
n Sopat egna misstag under mattan. Det har de
flesta räddningstjänster gjort i hundra år. 2006 var
inget undantag. I Södertörn har däremot några
fattat galoppen – att räddningstjänsten i kommunen och faktiskt hela landet kan bli bättre om taktiska och andra missar kommer upp till ytan och
kollegor kan lära av dem. Öppenhet i olycksundersökningar skulle göra kårerna skickligare. Fler liv
och stora egendomsvärden skulle räddas!
n Lyssnade nyligen på radion till David Eberhard som skrivit boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Håller samhället med alla råd,
lagstiftningar och annat på att ”säkerhetsihjäla”
oss? Hamnar vi i en falsk trygghet som leder till
handlingsförlamning?
Säkerhet eller säkerhets – var går gränsen? Onekligen en intressant fråga. Jag har Eberhards bok på
min julklappsönskelista.
n Klimathotet har äntligen uppmärksammats, men trots alla alarmerande signaler gasar
vi människor på som vanligt. Regnet vräker
ner och vattnet stiger oroväckande i Vänern, i
Arvika, i Göteborg och många andra
platser. Arvika har erfarenhet från
år 2000 och har jobbat föredömligt med att förebygga riskerna.
Frågan är om det räcker.
n Det varma vädret ger också en
del oväntade effekter här i Sverige.
Andra helgen i december spelade
jag golf på sommargreener i
Karlstad. Långhåriga, men
ändå. Det har aldrig hänt tidigare. Ringde en golfpolare på Räddningsverket
i Skövde och berättade
om denna unika händelse. Hasse kontrade
med: ”Det gjorde jag
också – på Skövdes nyklippta greener!”
n n n Oavsett hur
2006 sett ut önskar vi på
Sirenen att 2007 blir ett
riktigt bra år för dig som
läser det här.

Sista
ordet
från Stig Dahlén

Sirenens chefredaktör
Välkommen med synpunkter!
e-post: stig.dahlen@srv.se

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

Returadress:
L 257
651 80 Karlstad

Posttidning B

Räddningsverkets tidning
Nr 8 december 2006

God Jul
och

Gott Nytt år
önskar Räddningsverket alla vi samarbetat med under 2006.
Vi hoppas på goda relationer också under 2007.
I stället för att köpa julkort och porto sätter vi in 25 000 kronor på Rädda Barnens
postgirokonto.
Göran Gunnarsson
Generaldirektör Räddningsverket

Foto: ANDERS HANSSON

