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Insats skogsbrand
Räddningstjänsten
kom ut på Pride
Växjö löste krisen
på arbetsplatsen
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Dramatisk sommar
och stormig höst
D

et drar ihop sig till höst efter en dramatisk sommar med extrema väder.
Starka vindar, häftiga regn och dess
motsats med långvarig värme, torka och
skogsbränder. Kraftfulla åskväder har orsakat
stora skador och flera dödsfall i sommar. Det
går inte att säga säkert att de extrema vädren
beror på klimatförändringar, men de ger oss
en föraning om vad vi måste ha beredskap för;
stora skogsbränder, omfattande översvämningar, stormar och åska.
Arbetet för att utreda konsekvenserna av
klimatförändringarna pågår för fullt, och vi
behöver alla bygga en beredskap för att kunna
möta de nya hot det kan innebära.
När detta skrivs har konflikten mellan
Ryssland och Georgien just eskalerat, vilket
påminner oss om nödvändigheten av att ha
beredskap även för allvarliga olyckor, kriser
och oväntade katastrofer. Det kan gälla en
insats för minröjning eller annan experthjälp,
det kan handla om att hjälpa några av de
tiotusentals flyktingar som satt sig i rörelse i
Sydossetien och vilka konsekvenserna blir på
lite sikt är just nu inte möjliga att överblicka.
När vi talar om framtida samhällsskydd och
beredskap så är det just denna bredd vi ska
kunna hantera väl – från vardagsolyckor till
de stora händelserna, från det väntade och
återkommande till det fullkomligt oväntade
och katastrofala.
Samhällsskydd och beredskap handlar både
om att förebygga olyckor och att förbereda sig
och om att kunna göra en aktiv insats när något inträffat och sen att lära av det inträffade.
Jag som skriver detta heter Helena Lindberg
och är Räddningsverkets nya generaldirektör
intill dess Räddningsverket läggs ned sista
december i år. Under Europride i Stockholm
för några veckor sedan avlöste jag symboliskt Göran Gunnarsson på Räddningsverkets arrangemang. Han lämnade då över en
mångfaldsfärgad stafettpinne som jag tagit
emot och kommer att föra vidare på mitt sätt.
Stockholms räddningstjänst deltog i paraden
på ett sätt som gav mycket positiv uppmärksamhet.
Mångfaldsfrågorna tror jag är helt centrala
för att vi ska lyckas med vårt uppdrag nu och
i framtiden, och med mångfald menar jag att

det behövs män och kvinnor, människor med
skilda erfarenheter vare sig det handlar om
religion, etnicitet, sexuell läggning eller ålder
– och det i alla verksamheter på alla nivåer.
Nu under hösten pågår arbetet med att
bygga en ny myndighet, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, för fullt.
Det arbetet följer man enklast genom MSBkommitténs hemsida och blogg. Parallellt
pågår den utredning som ser över skolorna
i Rosersberg respektive Skövde och som ska
lämna sitt förslag till regeringen den första
oktober.
Kanske har någon av Sirenens läsare
uppmärksammat att jag sedan tidigare är
generaldirektör även för Krisberedskapsmyndigheten. Att ha det yttersta ansvaret för
två myndigheter och samtidigt leda arbetet
med att bygga upp en helt ny, sammanhållen
myndighet, är givetvis krävande men underlättar också en del i det praktiska arbetet med
att förbereda MSB. Men i praktiken ägnar jag
större delen av min tid åt kommittéarbetet,
större delen av det vardagliga arbetet svarar
de två överdirektörerna för.
I nästa inledare misstänker jag att jag kommer ha mer att berätta om arbetet med den
nya myndigheten. Nu nöjer jag mig med att
konstatera att kommittén just lämnat över de
första förslagen till regeringen och att tidsplanen förefaller hålla.
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Utreder Skövdes och Rosersbergs framtid

– Inte begåvat lägga ner
Sven Lindgren, landshövding i
Kalmar län, får till den 1 oktober på sig att utreda framtiden för skolorna i Skövde och
Rosersberg.
– Vi vill hitta
någon som
kan ta över
och få ekonomisk lönsamhet i verksamheten, säger
Sven Lindgren.
Sven Lindgren
I maj tillsattes han av regeringen som särskild utredare
för att undersöka möjligheten
att låta privata aktörer ta över
och driva verksamheten vid
räddningsskolorna i Skövde och
Rosersberg.
Men han lämnar inga förhandsbesked om skolornas
framtid.
Under sommaren har Sven
Lindgren läst in sig på utbildningsverksamheten och besökt
skolorna. Han har imponerats
av det han sett.
– Skolorna har bra lokaler, fantastiska faciliteter och övningsfält och en viktig utbildning
som bedrivs för medborgarnas
säkerhet. Det är en nationell tillgång.
– På något sätt måste vi ta
vara på detta. Att rakt av lägga
ner och jämna med marken är
inte så begåvat. Desutom skulle
det innebära stora kostnader för

näringslivet. Och inte minst
räddningstjänster från andra
länder.
– Om det finns intresse hos
skolledning och personal att ta
över, kommer vi att stötta det.
Men de måste göra jobbet själva
och få ekonomisk lönsamhet i
det. Och vara medvetna om vad
ett övertagande innebär.

Utbildningsverksamheten vid skolorna i Skövde och Rosersberg skärskådas av en särskild utredare.
Syftet är att hitta intressenter som kan driva skolorna vidare – med lönsamhet. 
Foto: Per Westergård
sanering.
Samtidigt konstaterar han
att det finns en överkapacitet,
vilket är grunden till att skolorna i Skövde och Rosersberg
inte fick plats i Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
– Nya myndigheten behöver
inte fyra skolor och 50 miljoner
ska därmed sparas på utbildningsverksamheten. Staten kan
inte lägga ut lika mycket pengar
som tidigare, säger Sven Lindgren.

– Frågan är vilket  behov av
utbildning som finns de kommande åren. Och hur mycket av
detta som kan få en ny marknad,
utanför den nya myndigheten.
Nu söker vi intressenter som
kan ta över. I första hand någon
som kan ta ansvar för hela anläggningen.
Han säger sig  fått motta en
mängd intressanta idéer om
hur skolorna ska kunna drivas
vidare. Men än har han och kommittens huvudsekreterare, Su-

sanne Oxenstierna, inte hunnit
summera intryck och underlag.
Den 8 september har de bjudit in
till en diskussion med tänkbara
aktörer. Senast den 1 oktober ska
Lindgren avrapportera sin syn
till regeringen.
– Nya myndigheten kommer
inte ha behov av att lägga ut utbildning på samtliga skolor. Däremot tror jag det finns många
andra interessenter som kan
vara aktuella, som exempelvis
kemiindustrin och andra inom

Han understryker att uppdraget inte handlar om att ordna
nya hyresgäster till lokalerna i
Skövde och Rosersberg, utan att
pröva om verksamhetens innehåll kan föras över på annan huvudman.
– Därför besöker vi även de
två skolor som blir kvar i nya
myndighetens regi, Sandö och
Revinge, för att få en helhetsbild
av hur utbildningen är organiserad.
Han är medveten om att det är
bråttom med besked, om skolorna ska ha en rimlig chans att
drivas vidare efter årsskiftet.
– Vi vill få en bra övergång,
utan hack i den befintliga utbildning som så väl behövs för
exempelvis den kommunala
räddningstjänsten. Det ska helst
slå så lite som möjligt mot de
studerande.
– Men finns det inte tillräckligt
stort intresse så kan det bli så att
hela eller delar av verksamheten
avvecklas. Då övergår mitt uppdrag till avvecklingskommittén,
säger Sven Lindgren.
KATARINA SELLIUS

Vill starta eget – med rätt villkor
Skolchefen i Skövde, MonaLena Beckman, är beredd att
driva skolan vidare i privat
regi.
– Om marknadsmässiga
villkor erbjuds, betonar hon.

tigt för oss om vi ska bli en fristående aktör. Det måste vara lika
villkor för såväl de statliga som
de privata aktörerna, det är helt
avgörande för oss, understryker
Mona-Lena Beckman.

Sven Lindgren, den särskilde
utredaren, som nu har skolornas framtid i sin hand, besökte
Räddningsverkets bägge nedläggningshotade skolor i Skövde
och Rosersberg i början av sommaren.
Ett mycket positivt besök, enligt Mona-Lena Beckman.
– Jag har stort förtroende för
Sven Lindgren och huvudsekreteraren Susanne Oxenstierna.
De har ett ekonomiskt tänkande
som utgår från marknadsmässiga villkor.

I början av augusti  överlämnade skolcheferna i Rosersberg
och Skövde förslag till hur skolledningen – eller någon annan
intressent – skulle kunna överta
den nuvarande verksamheten
vid respektive skola från 2009.
Ett uppdrag de fått från den
särskilda utredaren.
– Jag har haft kontakt med
en handfull olika företag och
intressenter som är villiga att
samarbeta med oss och driva
skolan vidare.
– Jag är fullt beredd att ta
över och driva skolan i privat
regi om marknadsmässiga villkor erbjuds, tillsammans med
personalen som är själva förutsättningen för den här verksamheten. Däremot är det bråttom

– Min tolkning är att nya myndigheten kommer skapa en oberoende beställarfunktion som
lägger ut utbildning på den som
är billigast och bäst. Det är vik-

för oss att få besked. Det är svårt
att skriva avtal inför 2009 och en
tom orderbok är inget att starta
företag med, konstaterar MonaLena Beckman, som önskat att
skolan getts mer tid att planera
för en omställning.
Hon förtydligar att det inte
handlar om ett personalkollektiv som ska ta över. Hur företagsformen och ägandet ska se ut, får
göras upp under hösten, om det
blir aktuellt.
Nyligen skrev skolan i Skövde
en avsiktsförklaring med Försvarsmakten i Skaraborg och
Högskolan i Skövde.
– Vi har haft samverkansavtal sedan länge, men nu vill vi
hitta ännu fler möjligheter till
samverkan inom utbildning och
övning.
– Tanken är att vi ska öppna
ännu fler dörrar när vi blir privata. Jag ser stora möjligheter
för skolan att finnas kvar i någon form även 2009.

Kennie Thörn, skolchef, Räddningsverket Rosersberg:
– Vårt förslag är att någon eller några i privat regi driver vidare verksamheten inom tre huvudområden. Det är ubildning
inom området krishantering och
räddningstjänst, övningsfält och
utrustning samt hotell- och restaurangrörelse. Men det handlar om verksamhet i en betydligt
mindre skala än tidigare, i volym
kanske 40-50 procent av vad vi
har i dag.
Han förslår även att sotningsverksamheten, i form av en rikstäckande utbildning, ska ingå i
ett sådant företag.
– Jag fick ett positivt intryck av
Lindgren. Jag upplever att han
verkligen har uppdraget att försöka hitta en lösning och att det
innebär att hitta någon annan
som kan ta över, säger Kennie
Thörn.
Är skolledningen i Rosersberg beredd att driva skolan
privat?

– Nej, steget att öppna eget
har vi inte tagit än. Vi har inte
alla korten på bordet, vi vet inte
vilka förutsättningarna är. Då
kan vi inte heller hitta en tydlig
affärsidé.
Ett dilemma är att det är bråttom.
– Vi har knappt haft någon tid
alls på oss att jobba fram nya förslag för hur skolan ska kunna
drivas vidare. Att starta nytt företag tar tid, det är inte bara att
dra igång och tro att det går att
överleva. Det krävs att förutsättningarna är rätt.
– Vi behöver exempelvis garantier från nya myndigheten att
det under flera år framåt finns
behov av utbildning inom räddningstjänstområdet.
– Men skolan i Rosersberg ska
inte leva för sin egen skull, den
ska finnas för att den ur ett kundperspektiv behövs i Stockholmsområdet och Mälardalen.
KATARINA SELLIUS
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Jan Wisén,
brandchef i
Stockholm, en av
få inom räddningstjänsten
som är öppet
homosexuell. Nu
vill han vara en
förebild för andra
att våga komma
ut.
– Att delta i Pride
är inget jippo, det
är starten på ett
målmedvetet och
långsiktigt arbete
för mångfald.
– Vi räknar med
att vara med i
Pride även i fortsättningen. 
Foto: Katarina Sellius

Chefen frontfigur
STOCKHOLM. Brandchef Jan Wisén
gick i fronten på årets Pridefestival.
Han är öppet homosexuell och redo
att stå som förebild för andra.
Chefen vill ta krafttag mot attityderna och skapa en ny syn på mångfald
inom räddningstjänsten.
Pridefestivalen

– Om en enda brandman vågar komma ut,
så är det värt varenda timme och varenda
krona vi lägger ner, säger han.
Att arbeta i räddningstjänsten och samtidigt vara öppen med sin sexuella läggning är svårt.
– Tills för bara ett halvår sedan var det
inget som diskuterades på jobbet över huvud taget, men sedan det blev klart att vi
skulle medverka i Pridefestivalen har det
pratats hbt-frågor kring fikaborden på
brandstationerna, berättar Jan Wisén.
Brandchefen har gjort klart att mångfaldsarbetet har hög prioritet. Att räddningstjänsten i Stockholm för första
gången någonsin deltar i Pridefestivalen,
är en tydlig signal.
– Det här är inget jippo, det är starten
på ett målmedvetet arbete för mångfald,
säger Jan Wisén, som själv deltog i flera
aktiviteter.
Förutom att tala på seminariet ”Räddningstjänst för alla – eller?”, diskuterade
han hbt-frågor med besökare i festivaltältet och gick i paraden.
– De allra flesta i personalen är positiva
till mångfald och många tycker det är kul
att vi är med på Pride. Men det finns alltid
de som ifrågasätter.
Attityder till homosexualitet som hörs
är: ”Det är inget problem här, vi har ju
ingen hos oss”.
Av 400 brandmän i Stockholm finns

ingen öppet homosexuell.
– Men självklart finns det homosexuella brandmän och beror det på interna
attityder att de inte vågar vara öppna, är
det i allra högsta grad ett arbetsmiljöproblem. Det har jag som chef både ett ansvar och en möjlighet att påverka, säger
Jan Wisén.
– Av egen erfarenhet har jag full respekt
och förståelse för de brandmän som inte
vågar ta steget och komma ut på arbetsplatsen. Jag har själv varit i den situationen, säger han.
I början av karriären arbetade han tio år
som brandman, i ett klimat där det definitivt inte var okej att träda fram och vara
öppen med sin läggning.
– Det är alldeles uppenbart att vi inte
kommit längre i dag och det är ett stort
problem.
Som chef har han däremot aldrig haft
problem med att vara öppet homosexuell.
Han har aldrig gjort någon stor sak av det.
Det har skett gradvis och de närmaste arbetskamraterna har känt till det i 20 år.
– Som chef utgör jag inget hot i gruppen
på skiftet. Jag har en annan och mer privilegierad situation än en vanlig brandman.
Man sätts lite på piedestal som chef, samtidigt pratas det alltid om chefen. Men jag
hoppas verkligen att jag ska kunna vara
en förebild för andra och att de som vill
ska kliva fram och våga vara öppna med
sin läggning. Men det är ett eget val.
Jan Wisén är självkritisk till att organisationen inte kommit längre, trots att
man jobbat med mångfaldsfrågor i 15 år.
Han anser att det är en trovärdighetsfråga
att räddningstjänsten så gott som enbart
består av vita, heterosexuella män.
– Jag tror inte morgondagens medarbetare kommer att acceptera att det ser
ut så. Vi måste visa att vi är en humanitär

organisation som är till för alla och öppen
för alla. Vi är finansierade av samhället
och måste också spegla samhället.
– Vi ska kunna föra ut vårt budskap
om förebyggande och kommunicera
med människor, oavsett kön, kultur och
läggning. Det finns en helt annan dynamik i en organisation som består av båda
könen och personer från andra kulturer
som tänker, tycker och lever annorlunda.
Där alla inte är stöpta i samma form, säger han.

I vintras gjorde Stockholm en stor rekrytering där man hoppades få in kvinnliga
brandmän.
– Då beklagade jag enormt att vi inte
klarade det. Men det kanske var lika bra,
risken hade varit att de slutat efter ett
halvår. Vi är en organisation som ännu
inte är mogen att ta emot dem. Därför
jobbar vi nu med interna attityder och
kulturfrågor, bland annat genom utbildning och diskussioner ute på skiften.
Samtidigt poängterar han att räddningstjänsten är en professionell organisation.
– De som jobbar hos oss i dag gör ett
mycket bra jobb. Men vi kan bli ännu
bättre. Nu har vi tagit ställning, allas
lika värde är en viktig värdegrund som
vi står för.
Wisén hoppas att hans heterosexuella
kollegor ska våga ge sig in i mångfaldsdebatten, som draghjälp.
Senaste året har han besökt räddningstjänsten i London ett par gånger och där
hämtat inspiration och erfarenheter.
– Räddningstjänsten i London har arbetat mycket aktivt med mångfaldsfrågor och har de fem senaste åren deltagit i
pride-sammanhang. De har ett rejält försprång till svensk räddningstjänst.

När Jan Wisén i London fick frågan om
hur det såg ut i hans egen räddningstjänst, blev han först inte trodd. Svaret var
ju: noll kvinnliga brandmän, en handfull
brandmän med annan etnisk bakgrund,
ingen öppen hbt-person.
– De kunde inte tro att det var möjligt
i ett så frigjort och öppet land som Sverige.
Det viktigaste han lärt i London är att
chefen måste vara med. Frågan om mångfald kan inte delegeras. Det måste diskuteras öga mot öga med de anställda.
– Chefen måste handgripligt vara med
och stå där och ta ställning.
Säger han i vimlet och solgasset i Pride
Park.
KATARINA SELLIUS

Nytt nätverk

Nyligen startade ett nätverk för hbtpersoner som arbetar inom räddningstjänstområdet.
Nätverket, öppet för såväl män som
kvinnor, har än så länge bara sju medlemmar i Stockholmsområdet.
– Syftet är att stötta och peppa varandra. Det är fortfarande svårt att komma
ut och vara öppen med sin läggning inom
den här branschen. I nätverket får man
möjlighet att träffa andra och ta del av
andras erfarenheter, säger Stefan Anering, kommunikationsstrateg vid räddningstjänsten i Stockholms.
Han välkomnar fler medlemmar till
nätverket.
Vill du komma i kontakt med nätverket,
mejla till stefan.anering@brand.stockholm.se
Fotnot: Hbt-personer: Samlingsbegrepp
för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

mångfald 5

Sirenen Nr 5 • Augusti 2008

– Äntligen är ni här!
Uppskattad debut för Räddningsverket på Pridefestivalen
STOCKHOLM. ”Va kul att ni är här. Det
var på tiden!”
En ström av nyfikna Pride-besökare
drogs till Räddningsverkets och Stockholms räddningstjänsts festivaltält i
Pride Park i Tantolunden.
Pridefestivalen

De gick därifrån med Stockholms Brandförsvar tatuerat på armar och kropp. Eller
med en klubba i munnen och en broschyr
om SMO-utbildningen. Kanske fick de en
åtråvärd höghöjdstur med stegbilen, tävla
i att rulla slang eller testa att hoppa i larmstället på 90 sekunder.
Det blev kort sagt en succéartad debut
för Räddningsverket och räddningstjänsten på Pridefestivalen.
– Många spännande möten och viktiga diskussioner, och en härlig stämning,
konstaterar Stefan Lundqvist, en av 20-talet räddningsverkare som medverkade
under Pridefestivalens fem dagar.
– Många är nyfikna på oss, undrar hur
man blir brandman. Men det viktigaste
är ändå att vi är här för att lära oss nytt,
att synas och ta ställning. Hur kan vi förändra SMO-utbildningen för att bidra till
att mångfalden inom räddningstjänsten
utvecklas?
Det ställdes även frågor om hur det är
att vara brandman och gay?
– Då får vi säga att det nog inte är så
lätt. Det finns knappt någon brandman
som är öppet homo i dag, säger Anders
Axelsson, Räddningsverket.

Möttes av jubel. För första gången deltog räddningstjänsten och Räddningsverket i Pride och det blev ett varmt mottagande av de
450 000 som stod längs Stockholms gator. Henrik Ifvarsson, Västra Sörmlands räddningstjänst och Lotta Eriksson, Räddningsverket,
gick tillsammans med ett 30-tal kollegor från räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, London och Katrineholm. 


Foto: Karin Albinson Hedström

Visar vägen.
Rulla slang var en
populär aktivitet i
Tantolunden. Här
är det brandingenjör Henry Linnsén som testar
rätta knycken.
Dagen till ära
passade han på
att komma ut. 
Foto: Katarina Sellius

Räddningschef Cecilia Uneram
och brandman Nettan Selin,
Katrineholm, deltog i paraden.
– Vi måste gå från ord till handling och ta ställning. Ledarskap
och förebilder är viktigt. Nu kör
vi och utvärderar sen, konstaterar Uneram. 


Hårt anlitad tatuerare . Håkan Axelsson, chef för Räddningsverkets avdelning för stöd till
räddningsinsatser, hjälper Arne Sjögren med att få taueringen på plats i festivaltältet. – Att
medverka på Pride innebär att vi tar ställning, dessutom är det oerhört roligt, säger Håkan
Axelsson. 
Foto: Katarina Sellius

Foto: Karin Albinson Hedström

Pådrivare gånger två.
Göran Gunnarsson,
Räddningsverkets förre GD,
är den som på allvar lyft
hbt-frågorna inom räddningstjänsten. Han menar
att uttrycket ”komma ut ur
garderoben” är problematiskt. – Det är vi som står
utanför som ska öppna
dörrarna. 


Foto: Alexandra Johansson

Populär gnuggtatuering. RFA - Räddningstjänst för alla – självklart!
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Henry kom ut på Pride
STOCKHOLM. ”Jag har en bekännelse.
Jag är inte hetero”.
Brandingenjör Henry Linnsén passade på att komma ut under Pridefestivalen.
P ridefestivalen

– Hade det inte varit för årets satsning på
Pride hade jag inte stått framför er i dag.
Nu är det slut på 13 års undanhållande
av vem jag egentligen är, sa han med ett
brett leende på det fullsatta seminariet
”Räddningstjänst för alla – eller?” som
genomfördes av Räddningsverket och
räddningstjänsten i Stockholm på Pride
House.
Henry Linnsén är brandingenjör i Stockholms brandförsvar. Dessförinnan har
han jobbat på länsstyrelsen och i Norrtälje räddningstjänst.
– När jag fått frågor om vad jag gjort i
helgen har jag varit tvungen att frisera
sanningen, väja eller helt enkelt ljuga.
Rädd för att avslöja något om sitt privatliv, har han fått hålla kollegorna på
armslängd avstånd. Jargongen och bögskämten på arbetsplatsen har gjort att
han inte kunnat visa vem han är.
Han berättar att det har hänt att han
duschat ensam efter fysövningar, för att
han varit rädd att det skulle komma ut
att han gillade killar.
Under alla år har han bevarat sin hemlighet, rädd för vad som skulle ske om
hans läggning avslöjades på jobbet.
Däremot har han länge varit öppen för
familj och vänner.
Största rädslan har varit oron för att bli
utesluten ur gemenskapen, att kollegor
skulle bli annorlunda och ta avstånd om
de visste.
– Jag trodde i min enfald att min kompetens som brandingenjör skulle ifrågasättas, säger Henry Linnsén.
För honom har det varit en sorg att
inte kunna dela med sig av sin vardag,
att alltid vara rädd för att säga fel saker,
att ”avslöja sig”.
– Jag tillät mig själv att bli ett offer,
av rädsla för vad andra skulle tycka om

Klev ur garderoben. Brandingenjören Henry Linnsén passade på att komma ut på Pride. Här assisterar han Ellen Müller, butikschef
på Glitter, och en av många besökare i festivaltältet på Pride som ville prova larmställ. 
Foto: Katarina Sellius
mig.
Henry Linnsén gav råd till heterosexuella inom räddningstjänsten som vill vara
ett stöd för hbt-personer: våga vara nyfiken, våga fråga och skaffa kunskap, våga
se olikheter som en tillgång och våga ta
ställning i diskussionen.
Göran Gunnarsson, Räddningsverkets
förre generaldirektör, deltog också på
seminariet. Han har varit en viktig pådrivare av mångfaldsfrågan och har själv
personlig erfarenhet av varför det är så
viktigt att öppna ögonen. När han för sex
år sedan fick veta att en tidigare kollega
från Försvarsmakten sedan 30 år, var homosexuell, blev det en väckarklocka.
– Det blev för mig en enorm känsla av
ledsamhet. Jag förstod då att han fått spela ett spel i så många år. Han hade inte

tillåtits vara den han är.
Göran Gunnarsson menar att uttrycket
”komma ut ur garderoben” är problematiskt.
– Det är vi som står utanför garderoberna som ska öppna dörrarna. Att komma
ut är individens val, men att öppna dörrarna är gruppens ansvar.
Gunnarsson passade på att överlämna
stafettpinnen till sin efterträdare Helena
Lindberg, tillika generaldirektör i den nya
myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
– Självklart ska mångfaldsfrågorna få
en viktig plats också i nya myndigheten.
Det är inte bara en trovärdighetsfråga,
utan också en framgångsfaktor för att vi
ska lyckas med vårt uppdrag, sa Helena
Lindberg.

Räddningschefen Cecilia Uneram, Västra
Sörmlands räddningstjänst, talade också
på seminariet. Hon tycker att det är märkligt att hon efter alla år fortfarande får frågan hur det är att vara kvinna och jobba
inom räddningstjänsten.
– Så visst går det trögt med attitydförändring. Det handlar om att inte fastna
i tanken, utan kunna se saker på andra
sätt, sa hon och tog sin 7-åriga dotter som
exempel.
När de passerade Nyköping i bilen fick
dottern förklarat för sig att det är där
mamma ibland jobbar ihop med räddningschefen.
– Jaha, utbrast dottern, vad heter hon
då?
KATARINA SELLIUS

Svårt vara gay och brandman
STOCKHOLM. Kalle är brandman och
gay.
Men han har inte berättat det på
jobbet.

Kalle är 28 år, jobbar som brandman i
Stockholm och har pojkvän. Han är öppen för sin familj och för sina vänner, men
har ännu inte kommit ut på arbetsplatsen.
Därför vill han vara anonym.
– Fast jag tror att det är en tidsfråga
innan det läcker ut. Jag vet att det redan
spekulerats en del kring mig.
Är du orolig att det ska komma ut att
du är gay?
– Egentligen inte, jag är ganska trygg.
Min största farhåga är att folk ska bli annorlunda mot mig bara för att jag är bög,
eller att de ska ta avstånd. Men förmodligen blir det inte så.
Några av de närmsta kollegorna vet
redan.
– Jag har fått frågan på jobbet om jag
är bög, och då har jag varit ärlig och sagt

som det är. Men det är till personer som
också blivit nära vänner. De är såpass lojala att de låter mig bestämma när jag ska
berätta.
Varför är det så svårt att komma ut
inom räddningstjänsten?
– Det är en traditionsbunden arbetsplats som inte hängt med i samhällsutvecklingen. Gamla värderingar lever kvar,
man plockar in folk av samma sort som
man formgjuter. När man får samma typ
av människor, lever problemen kvar.
– Men för den stora massan, särskilt den
yngre generationen, spelar det ingen roll
vilken läggning man har, men de tystas
tyvärr ner. Det finns kollegor med en gammal syn på homosexualitet och de som
hörs är ofta de som drar bögskämten.
Han hoppas att hbt-frågan inte bara ska
diskuteras en vecka om året, utan att debatten ska leva vidare vid fikaborden.
– Det är viktigt att fler heterosexuella
kollegor vågar ta diskussionen, det skulle

göra det enklare för oss som ännu inte
kommit ut på arbetsplatsen.
Är det svårt att hålla privatlivet hemligt?
– Jo, visst blir det krångligt att prata om
min vardag. Om sambon och hunden och
vad vi gjort i helgen, på ett naturligt sätt.
Men det är inte så att jag vantrivs på jobbet, jag trivs trots allt väldigt bra.
Känner du andra brandmän som är
gay?
– Ja, jag känner en kille till. Men jag hoppas det dyker upp fler, för de finns.
Kalle kom ut vid 24 års ålder. Ganska
sent enligt honom själv. Han hade förnekat sina känslor, hade tänkt sig en framtid
med fru och barn som de flesta andra.
– Men nu blev det så här. Jag har aldrig
haft problem med att komma ut för någon, det har alltid varit positivt.
När han började som brandman för sex
år sedan hade han den gamla synen på
räddningstjänsten.

– Att man spelade innebandy och åkte
på larm. Egentligen skulle jag bli framgångsrik företagsledare, brandman var
ett tillfälligt inhopp.
Sedan dess har han läst SMO och fått en
annan syn på yrket.
– Jag upptäckte möjligheterna att jobba med förebyggande och utbildning,
att man kan engagera sig och utvecklas
inom yrket.
Vill du komma ut på jobbet?
– Absolut, det skulle vara mycket enklare om jag kunde vara mig själv fullt ut.
Jag är egentligen en social person som
gillar att berätta och dela med mig av
min vardag.
– Det viktiga är att mina kollegor förstår att jag är samma medarbetare och
den läggning jag har inte har någon som
helst påverkan på mitt yrkesmässiga eller
sociala liv på jobbet.
KATARINA SELLIUS
Fotnot: Kalle heter egentligen nåt annat.
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Rykte om
tvång att
delta i
Pride

Brandskyddet dåligt
– råd för säkrare hotell

Redan dagarna efter Pridefestivalen cirkulerade ryktet att
brandmännen i Stockholm
tvingats gå i Prideparaden. Att
de betalats dubbel övertidsersättning för att delta.t

Brandsäkerheten på svenska
hotell, pensionat och vandrarhem är inte tillräckligt bra.
Räddningsverket har nu beslutat om ett nytt allmänt råd
för att komma till rätta med
det dåliga brandskyddet.

Pridefestivalen

Brandskydd

Peter Sandberg, brandman i Kista, var en av dem som gick med i
Prideparaden.
Fick du övertidsersättning?
– Nej, naturligtvis inte. Att gå
med i paraden bygger helt på
frivillighet.
– Vi har haft vettiga och balanserade diskussioner om hbt-frågor på jobbet, och det är absolut
ingen som krävt eller tryckt på
för att man ska delta i paraden.
Vad fick dig att gå?
– Jag tyckte det var en bra sak
att göra. Förut har jag tittat på
med familjen. Att gå med själv
var en häftig upplevelse och vi
fick enormt positiv respons från
publiken när vi tågade förbi.
– Kan jag bara hjälpa en enda
person att våga komma ut, genom att gå tre timmar i paraden
och visa mitt stöd, så tycker jag
det är värt det.

Det nya allmänna rådet riktar sig
till den som äger eller driver hotell, pensionat eller vandrarhem
med minst nio gäster eller minst
fem uthyrningsrum.
– Största problemet verkar
vara att många inte tror att
brandskyddet är deras ansvar.
Många gånger är det små brister som med relativt enkla och
billiga medel kan rättas till, säger Mette Lindahl-Olsson, Räddningsverket.
En kedja av små brister kan
dock leda till katastrof. Det visade inte minst branden på Hotell
Borgholm påskhelgen 2004 då
två unga människor omkom.

Ett 30-tal anställda vid räddningstjänsterna i Stockholm,
Göteborg och Katrineholm deltog för första gången i årets Prideparad.
Även Peter Karlsson, distriktschef i Kista, deltog.
– Jag ville visa solidaritet och
jag tror på en öppen organisation där vi välkomnar alla.
– Det gäller inte bara hbt-frågan. Här i Kista har vi exempelvis
en mycket stor andel invandrare,
vi är beroende av att få in människor med annan kulturell bakgrund.
Varför tror du ryktet uppstått?
– Det här är laddat. Inom vår
bransch är vi stöpta i samma
form, gamla värderingar lever
kvar.
– ”Brandkårsryktet” är ett välkänt fenomen. Viskas nåt i Malmö eller Kiruna, hörs det snart i
resten av landet. Och hade det
varit dubbel övertidspeng hade
det nog lockat betydligt fler till
paraden, ha, ha.
– Allvarligt talat är jag glad
att vi inte kan beordra folk ut
på gatorna.
– Jag tror och hoppas vi blir
många fler i paraden nästa år.
Bland oss finns naturligtvis hbtpersoner som vi inte vet om. Det
är grymt att behöva leva sitt liv i
skymundan.
KATARINA SELLIUS

Efter Borgholmsbranden genomförde Räddningsverket en
kartläggning av brandskyddet
i hotellbranschen. Det nedslående resultatet – och att lagens
intentioner inte efterlevs – motiverade ett nytt allmänt råd.
Med hjälp av räddningstjänsten granskades 117 hotell, pensionat och vandrarhem i tolv
kommuner.
– Vi visste att det fanns brister,
men vi trodde nog aldrig att det
var så dåligt som det var.
Bara tio av 117 klarade sig utan
anmärkningar.
– Oftast är det fel på larmen.
Det kan tyckas konstigt att man
investerar dyra pengar i fina
larmanordningar och sedan inte
underhåller dessa, säger hon.
Vidare visade granskningen att
nästan vartannat rum saknade
rökdetektor. Vid nästan hälften
av de undersökta objekten saknades utbildning och rutiner
för brandskyddet. I 40 procent
av fallen fanns brister i utrymningsvägarna och det byggnadstekniska brandskyddet
fick underkänt i nästan hälften
av fallen.
21 hade inte lämnat skriftlig
redogörelse över sitt brand-

En kartläggning av standarden på hotellens brandskydd avslöjade stora brister. Räddningsverket har
nu gett ut ett allmänt råd som ska vara en tydligare vägledning för dem som driver hotell.
skydd och 14 hade brister i sina
redogörelser.

dan men det går så trögt att vi
bestämde oss för att inte avvakta
med svenska regler. I stället erbjuder vi EU-kommissionen att
använda det svenska allmänna
rådet som underlag till reviderad EU-rekommendation.

Det nya allmänna rådet innehåller både tekniska och organisatoriska rekommendationer.
Enligt rekommendationerna
innebär ett bra brandskydd
bland annat att:
n Det finns säkra utrymningsvägar
n Det finns larmsystem som ger
tidig upptäckt av brand och som
varnar gästerna
n Information ges till hotellgäster om hur de ska bete sig om
det brinner
n Personalen är utbildad
n Det finns släckutrustning
n Dekorationer och lös inredning inte ökar brandbelastningen
n Att larm och utrustning för
brandskydd underhålls
– Vi rekommenderar också
att funktionshindrade som har
behov av hjälp för att ta sig ut,
erbjuds rum som är lättare att
utrymma, säger Mette LindahlOlsson.
Arbete kring revidering av
EU-rekommendationen om
brandskydd i befintliga hotell
från 1986 pågår också sedan
flera år.
– Vi hade förväntningar på
att EU-arbetet där vi också deltar skulle vara klart för länge se-

Förra året stängde räddningstjänsten ett hotell i Karlstad med
omedelbar verkan sedan brister
i brandskyddet inte åtgärdats
som de skulle.
– Det blev en väckarklocka för
många. Och det är inte fel att
använda den metoden när det
behövs, anser Mette LindahlOlsson, som gärna ser hårdare
tag från den kommunala tillsynsverksamhetens sida.
– Det är alltid den som driver
verksamheten som har ansvaret
för att verksamheten bedrivs på
ett säkert sätt. Men den kommunala tillsynen måste ställa höga
krav om lagen inte efterlevs.
Branden i Hotell Borgholm var
ett skräckexempel. Man hade

laget har det visat sig att kravet
på en timmes brandmotstånd
mellan lägenheter inte uppfylls
på grund av brandspridning via
vinden. Det meddelar Boverket i
nyligen utgivna Boverket informerar.
Att en brand sprider sig upp
till vinden och vidare till många

andra radhus eller lägenheter är
ett vanligt och välkänt fenomen.
Sirenen belyste problematiken i
nummer 5 2007.
De brister som uppmärksammats är främst:
n branden har snabbt spridits
via takfot till vinden
n takstolar på vinden har förlo-

Också Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) är med
i arbetet för att lyfta brandskyddet i landet.
Tillsammans med Brandskyddsföreningen har man
bland annat tagit fram en norm
för brandskyddscertfiering som
träder i kraft vid årsskiftet.

varken utbildad personal eller
rutiner. Brandskyddet fanns
helt enkelt inte på deras dagordning.
Också Brandskyddsföreningen
är engagerad i frågan. Bland annat har föreningen arbetat fram
konceptet ”Väl brandskyddat
hotell” och hittills har ett tiotal
hotell fått utmärkelsen.
– Jag tror vi kan vänta en förändring. Tidigare har hotellgäster mest tittat på pris och läge.
Men kunderna har blivit mer
vaksamma och efterfrågar i större utsträckning även bra brandskydd och annan säkerhet. Därför är det viktigt för branschen
att också erbjuda säkra hotell,
säger Mette Lindahl-Olsson.
Samtidigt visar Räddningsverkets granskning att bränder inte
sällan orsakas av gästernas slarv
eller oförstånd. Nästan hälften
av gästerna bryr sig inte om den
brandskyddsinformation som
finns.
Vanligt är att det handlar om
glömda levande ljus eller sängrökning. Men det kan också vara
svårt att förutse allt som kan
inträffa. Som när en hotellgäst
försökte värma pizzan i byxpressen.
KATARINA SELLIUS

Boverket varnar för vindsbränder
Boverket uppmanar kommuner, byggare och boende att
se över de brandskyddslösningar som används vid lätta
konstruktioner i radhus och
flerbostadshus.
Vid bränder i byggnader med
lätta konstruktioner i vindsbjälk-

rat bärförmåga och fallit ned
n slarv vid brandcellsavgränsningar på vinden vid genomföringar och ventilation
n brandcellsavgränsning går
inte hela vägen upp till tak eller
saknas på vinden
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Verksamhet
på fyra orter
i stället för nio
Karlskoga: Nationellt centrum
för lärande från olyckor vid Räddningsverket flyttas till Karlstad.
Det betyder att MSB ska bedriva
verksamhet i Stockholmsområdet
och Karlstad samt på de nuvarande utbildningsorterna Revinge
och Sandö. Koncentrationen till
fyra orter kommer att spara cirka
15 miljoner kronor per år.
– Den stora vinsten med färre
Räddningsverket, Krisberedorter är inte pengarna, utan
skapsmyndigheten (KBM) och
att verksamheten kan bedriStyrelsen för psykovas mer samordnat
logiskt försvar läggs
och resurseffektivt.
ned vid årsskiftet.
Det blir lättare att
Huvuddelen av verkleda och styra. Olika
samheterna övergår 1
verksamheter komjanuari till MSB.
mer att kunna lära
Räddningsverkets
av varandra. Likaså
skolor i Skövde och
ökar förutsättningRosersberg kommer
arna för att skapa en
inte att finnas i MSB,
ny, gemensam myndet framgick redan i
dighetskultur, säger
Helena Lindberg
mars av regeringens
Helena Lindberg.
proposition. Likaså
– En viktig roll för
att MSB:s ledning ska finnas i
MSB blir att samordna samhälStockholm.
lets skydd och beredskap. Därför måste MSB gå före och vara
Strax före midsommar lämnade
en samordnad myndighet.
Helena Lindberg förslag till MSB:s
organisation och lokalisering. Av
Den nya myndigheten organiseförslaget framgick att verksamras i fem avdelningar (inom paheten på tre orter flyttas:
rentes anges avdelningschefens
Sollefteå: KBM:s verksamhet
placering):
flyttas till Karlstad och till Rädd• Risk- och sårbarhetsreduceningsverkets skola i Sandö.
rande arbete (Karlstad)
Kristinehamn: Räddningsver• Övning, utbildning och
kets internationella verksamhet
beredskap (Karlstad)
flyttas till Karlstad (frånsett en
• Samordning och insats
del förrådsdrift som blir kvar).
(Stockholm)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
lokaliseras till fyra orter. I dag
finns de tre berörda myndigheterna på nio orter.
– Verksamheten vinner på
att bedrivas på färre orter,
säger Helena Lindberg, ordförande i MSB-kommittén och
den nya myndighetens chef.

• Utvärdering och lärande
(Stockholm)
• Verksamhetsstöd (Karlstad)
Skolorna i Sandö och Revinge
tillhör avdelningen Övning, utbildning och beredskap.
Myndighetens ledning är generaldirektören. MSB-kommitténs
ordförande Helena Lindberg
blir MSB:s generaldirektör (hon
upprätthåller för närvarande den
tjänsten både i Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket).
MSB ska ha en överdirektör
(tjänsten har nyligen utannonserats), som tillika är generaldirektörens ställföreträdare. Som
stöd till generaldirektören ska i
Stockholm även finnas en strategisk ledningsfunktion (utan
personalansvar) – en kommunikationsdirektör, en HR-direktör
(personaldirektör) samt en ekonomi- och planeringsdirektör.
Avdelningarna organiseras
i enheter och kommer attt ha
verksamhet på flera orter.
– Finns avdelningen på mer än
en ort främjar det samordningen
i myndigheten. För en enhet är
dock huvudregeln att den i sin
helhet ska finnas på samma ort,
säger Helena Lindberg.
MSB ska arbeta med hela hotskalan och alla risknivåer, vilket
innebär ansvar för frågor om
samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

– Vägledande för MSB blir också
att vi ska svara upp mot behoven
före, under och efter en olycka eller kris. Vi ska också verka tvärs
över alla sektorgränser. Denna
inriktning ska genomsyra hela
verksamheten, säger Helena
Lindberg.
Den tvärsektoriella inriktningen innebär att MSB ska ha mycket
kontakter och nära samarbete
med andra institutioner i samhället.
– För att få genomslag i samhället och nå ut till enskilda blir vi

delvis beroende av att verka genom andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet.
– Förhållningssättet i myndighetens arbete vilar på en demokratisk värdegrund som kan
sammanfattas på det här sättet:
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska vara en öppen,
kompetent och drivande myndighet med fokus på individen
och samhället.
– Individen i fokus blir en ledstjärna för MSB. Kan vi göra en-

180 miljoner mindre i anslag
Den totala besparingen på
MSB:s förvaltningsanslag blir
180 miljoner kronor 2009,
jämfört med vad dagens tre
myndigheter har för 2008.
Helena Lindberg lämnade 4
augusti förslag till regeringen
om budget, verksamhetsmål
och verksamhetsplan.
Förslagen riktar sig till regeringen och kommer, om de vinner gehör, att bli vägledande för
MSB:s verksamhet 2009-2011.
I regeringens proposition och
direktiv till MSB-kommittén står
att förvaltningsanslaget får uppgå till 930 miljoner kr inklusive
206 miljoner kronor för den fortsatta utbyggnaden av Rakel.
Detta är en total minskning
med cirka 150 miljoner kronor,
jämfört med vad de tre myndigheterna hade beräknats disponera 2009 enligt budgetpropositionen.

MSB-kommittén föreslår för
2009 ett förvaltningsanslag på
1 159 miljoner kronor. Jämfört
med den planeringsförutsättning
som regeringen angett i kommittédirektiven föreslår utredaren
att de 206 miljoner för Rakel
omfördelas till ett särskilt anslag,
samt att 320 miljoner omfördelas från det så kallade krisberedskapsanslaget och slutligen att de
145 miljoner som Räddningsverket disponerat för Internationella avdelningens förvaltning och
beredskap omfördelas till MSB:s
förvaltningsanslag.
Genom att sammanföra finansieringen av uppgifterna till ett
förvaltningsanslag anser Helena
Lindberg att det går att spara 30
miljoner kronor, vilket innebär
att den totala besparingen på
MSB:s förvaltningsanslag blir
150+30 miljoner kronor, alltså
180 miljoner.

Varför går du ännu längre i
besparingarna än de belopp
som regeringen anvisat?
– Jag eftersträvar att integrera de
nuvarande myndigheternas verksamheter i MSB så långt som möjligt. Detta har legat till grund för
hur jag valt att organisera myndigheten, hur jag beskriver målen
för myndighetens verksamhet och
hur jag föreslår att regeringen bör
styra MSB finansiellt, till exempel
med olika anslag.
– Jag är övertygad om att det
går att utveckla verksamheten och förvalta skattemedel
ansvarsfullt genom att integrera
verksamheterna. Jag gör därför
bedömningen att verksamheten
kommer att ha mycket att vinna
på ett samlat anslag även om nivån blir totalt sett 30 miljoner
kronor lägre än de planeringsförutsättningar som regeringen
angivit i kommittédirektiven,
säger Helena Lindberg.

Du tycker alltså, om budgetförslaget går igenom, att MSB
får tillräckligt med pengar för
att klara alla uppgifter som redovisas i förslaget till verksamhetsplan?
– Ja. Vi kommer att ha goda
förutsättningar att lösa våra
uppdrag, men det bygger på
att vi utvecklar effektiva arbetsmetoder, stödsystem med mera
för att möta de högt ställda förväntningar och krav som finns på
myndigheten.
Du har tidigare sagt att MSB
kommer att ha mellan 700 och
800 anställda. Hur många tjänster räcker budgeten till?
– Vi tittar för närvarande på
dimensioneringen av olika avdelningar och enheter, men min
tidigare bedömning ligger tills
vidare fast.
Förslaget till övergripande mål
utgår från att risken för och kon-

sekvenserna av olyckor och kriser ska minska. Helena Lindberg
föreslår att det övergripande målet delas in i fyra målområden:
- risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet,
- utbildning, övning och annan beredskapshöjande verksamhet,
- samordnings- och insatsverksamhet
- utvärderande och lärande
verksamhet
För vart och ett av målområdena lämnas en rad förslag till hur
de ska kunna uppnås.
STIG DAHLÉN
Fotnot: MSB-kommitténs
förslag i sin helhet till verksamhetsmål, verksamhetsplan och
budgetunderlag för 2009-2011
finns att läsa på kommitténs
hemsida: www.sou.gov.se/msb
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Kursutbud
påverkas
En SMO-kurs ställs in och antalet kurser i Räddningsinsats
som skulle beställts av andra
aktörer halveras.
Antalet lärartimmar
minskar med tio procent på
alla kurser och delar vidareutbildningar blir avgiftsfinansierade.
Det är några konsekvenser om
anslaget till utbildningen i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, skärs ner till
200 miljoner kronor.
Konsekvenserna redovisas i
en utredning under ledning av
Räddningsverkets utbildningschef Stefan Lundqvist.
Förutsättningarna i uppdraget
från MSB-kommittén var att de
två återstående skolorna i den
nya myndigheten, Revinge och
Sandö, bedriver 70 procent av
den anslagsfinansierade utbildningen medan resterande 30 procent läggs ut på andra aktörer.

Det centrala myndighetsansvaret för transporter av farligt gods på väg och järnväg föreslås hamna på
MSB. Enligt tidigare förslag skulle Räddningsverkets ansvar för dessa frågor flyttas till nya Transportstyrelsen.
skilda bättre rustade att hantera
olyckor och kriser stärker det
också samhällets förmåga.
För att uppnå målet ska MSB:
- inrikta, utveckla och stödja
samhällets beredskap mot olyckor och kriser samt verka för att
förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder vidtas,
- arbeta med samordning mellan ansvarsområden på alla nivåer i samhället,

- bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
- följa upp och utvärdera arbetet med samhällets krisberedskap, och
- se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom
myndighetens ansvarsområde.
STIG DAHLÉN

MSB får ansvar
för farligt gods
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
föreslås ansvara för normering och andra myndighetsuppgifter inom området
farligt gods på land.
Det framgår av det förslag till
verksamhetsmål och budgetunderlag för MSB åren 2009-2011,
som MSB-kommitténs ordförande Helena Lindberg lämnade till
regeringen den 4 augusti.
– Det känns mycket positivt att
MSB föreslås bli den myndighet
som kommer att fortsätta arbeta med det samlade stöd vi i
Räddningsverket gett våra kunder när det gäller farliga ämnen,
säger Elisabeth Söderberg, chef
för Räddningsverkets avdelning
för olycksförebyggande verksamhet.
Frågan om vilken myndighet

som ska ansvara för farligt gods i
framtiden har diskuterats under
våren och försommaren i två utredningar.
Utredarna Staffan Widlert som
leder Transportstyrelseutredningen, och Helena Lindberg,
MSB-kommittén, har gemensamt tagit fram det förslag som
nu lämnas till regeringen.
Ansvaret för examinering av
ADR-förare och utfärdande av
intyg för förare ska på sikt överföras till Vägverket.
– Det är inget vi motsätter oss,
tvärtom har Räddningsverket
jobbat för att det ska bli så, säger Elisabeth Söderberg.
Transportstyrelsen väntas få
ansvaret för transport av farligt
gods till sjöss och i luften.

Fakta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten inrättas den 1
januari 2009. Samtidigt läggs
Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och
Styrelsen för psykologiskt
försvar ner. Huvuddelen av
de verksamheter de tre myndigheterna bedrivit överförs
till MSB.
Bakgrund: Regeringens
skäl för att bilda MSB:
”...genom att föra samman
Krisberedskapsmyndighetens verksamhet – att skapa
en tvärsektoriell helhetssyn och samverkan mellan
sektorer och ansvarsnivåer –
med Statens räddningsverks
säkerhetsarbete för skydd
mot olyckor samt Styrelsen
för psykologiskt försvars kunskapsspridande verksamhet,
skapas synergier och goda
förutsättningar att hantera
samhällets krisberedskap.”
Värdegrund: ”Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ska vara en
öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus
på individen och samhället”.
Lokalisering: Stockholm,
Karlstad, Revinge och Sandö
Förrådsverksamhet i Kristinehamn.
Antal anställda: 700-800.
Blivande generaldirektör:
Helena Lindberg, som även
är ordförande i den kommitté som formar MSB.

Utredningen föreslår att Sandö
och Revinge tar all SMO-utbildning. I tidigare förslag planerades att en kurs skulle genomföras
av annan aktör. I stället föreslår
utredningen att en SMO-kurs
med 38 deltagare stryks.
Antalet Räddningsinsatskurser (deltidsbrandmannautbildning) skärs ner från 21 till 20.
Ursprungligen var det tänkt att
19 av dessa skulle utföras av annan aktör. Den nya utredningen
föreslår att det antalet minskas
till tio.
– Räddningsinsats är en utbildning som passar väl att lägga ut
på andra aktörer. Det finns bra
kursplaner och många aktörer
har kompetens att själva eller

tillsammans med MSB bedriva utbildning. Men eftersom det finns
osäkerheter kring reglerna för
upphandling föreslår vi att fler
kurser förläggs till skolorna under våren 2009 för att garantera
ett genomförande, säger Stefan
Lundqvist.
Förutom Räddningsinsats är det
grundutbildning för skorstenfejare och vidareutbildning för
skorstensfejartekniker som ska
beställas av andra aktörer under 2009. Totalt ska det beställas utbildning för 40 av de 200
miljonerna.
Utredningen föreslår också
att vidareutbildningarna Räddningsledning B och C, Tillsyn och
olycksförebygggande B samt Att
leda systematiskt säkerhetsarbete
blir avgiftsfinansierade.
Dessutom att Sammanhållet vidareutbildningsprogram B inte
genomförs 2009 och slutligen
en minskning av medlen för utveckling av utbildningsverksamheten.
Åtgärderna ger en besparing
på 43 miljoner kronor.
Utredningen anser inte att effekterna av nedskärningarna
är alltför dramatiska. Tidsfaktorn är ett större problem när
30 procent av utbildningen ska
beställas av andra aktörer. Om
upphandlingen av andra aktörer skulle misslyckas har de två
kvarvarande skolorna mycket
begränsade möjligheter till omplaneringar. Vissa utbildningar
kommer helt enkelt inte att kunna genomföras.
GUNNO IVANSSON

143 vill bli chef
i nya myndigheten
Bemanningen av MSB har
påbörjats. När ansökningstiden till tolv ledande tjänster
gick ut den 8 augusti hade 143
personer sökt.

Eftersom det gick bra att söka till
mer än en tjänst finns 190 ansökningar till de tolv tjänsterna (av
vilka elva utlystes externt).
Flest sökande finns till tre av
tjänsterna som avdelningschef,
25 till avdelningen ”Utbildning,
övning och beredskap”, 24 till
både ”Samordning och insats”
och ”Utvärdering och lärande”.
Bland sökande till minst en av
dessa tjänster finns i branschen
kända namn som Räddningsverkets Håkan Axelsson, Mats
Ekström, Thomas Gell, Stefan
Lundqvist, Elisabeth Söderberg
och Kennie Thörn samt Krisberedskapsmyndighetens Svante
Werger.
Den sistnämnde har även sökt

som kommunikationsdirektör.
Det har också 15 andra, däribland
Räddningsverkets informationschef Katarina Rydberg och MSBkommitténs utredningssekreterare Eva Rundkvist.
Till tjänsterna som verksamhetschef på MSB-skolorna i
Sandö och Revinge finns vardera
tolv sökande. Chef i Revinge vill
bland andra nuvarande skolchefen Håkan Björklund bli, liksom
skolchefen i Rosersberg Kennie
Thörn samt Robert Jönsson från
Lunds Tekniska Högskola.
Sandö-tjänsten har bland andra
följande anmält intresse för: Anita
Gahlin (t f skolchef i Sandö) och
räddningschefen Mats Granat
(Gästrike räddningstjänst).
Endast en person har sökt
tjänsten som chefsjurist, Räddningsverkets Key Hedström.
I slutet av augusti ska tjänsterna vara tillsatta.
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–Vi tvingades fly fr
Det var varmt, det var torrt – och det brann i skogen.
Det brann i trakterna kring Hassela, Ludvika, Hofors, Finspång och Kisa.
Värst var det i Hassela, Hälsingland. Sirenen åkte dit och följde arbetet
med skogsbranden.

HASSELA. Solen gassar. Lars
Höglund sneglar in mot den
torra skogen:
– Det här var stundtals
obehagligt, jag har aldrig varit
med om något jävligare.
Skogsbranden i Hassela
blev en pärs, först efter 13
dagar kunde trupperna dras
tillbaka.
Det pratades om rökgasexplosioner ett par hundra meter upp
i luften, om en hetta som satte
stora timmervältor med färskt
virke i brand, om den psykiska
påfrestningen när man lurades
att branden hade lugnat ner sig
för att plötsligt ta omtag.
Rörmokare Lars Höglund, deltidsförman i Hassela, bevakar en
brandgata. Vi är inne på elfte dagen, efter två vilodagar har han
hämtat nya krafter.
– Nu är det piece of cake. Men
på tredje dagen, när brandfronten var på väg att vända 90 grader, fick vi släppa det vi hade i
händerna och fly i bilarna.
Vid det tillfället var brandfronten sex-sju kilometer, en sträcka

Obehagligt. Lars Höglund,
Hassela, hade inte varit med om
något jävligare.
på 3 kilometer brann av på en
och en halv timme. Och skogen
var många gånger oländig att
röra sig i.
– Terrängen där ute är bara
berg, den är inte till för människor, säger Peter Schönborg,
ställföreträdande räddningschef
i Norrhälsinge räddningstjänst
Torkan och värmen i maj-juni
gjorde att eldningsförbudet
spred sig över närmast hela
landet. Skogsbränderna ökade
i antal.
Norrhälsinge bekämpade två
större skogsbränder samtidigt,

en i Skån och en i Hassela. I Skån
brann 157 hektar. Men det bekymret glömdes närmast bort
i rapporteringen när det några
kilometer bort brann desto värre, området i Hasselaskogen var
1 170 hektar.
– De tog mig två timmar att
reka av området, det var fyrafem mil att köra runt, säger Peter Schönborg.
All skog brann inte i området,
men skogsägaren Holmen räknar ändå allt som förstört.
Och för räddningstjänsten
hade det varit enklare om allt
brunnit.
– Då hade det varit riskfritt att
släppa in folk att arbeta i området. Men det går inte att skicka in
personal när den har 150 hektar
obrunnen mark bakom sig, säger Schönborg.
Brandmän och hemvärnspersonal överraskades mer än en
gång, fick lämna scenen hals
över huvud och efteråt kunde
slangkopplingar hittas var 25:e
meter. Slangen hade brunnit
upp.

Branden i Hassela är en av de
största skogsbränderna någonsin. Orsaken har inte bekräftats
men allt tyder på att någon av
Holmens egna skogsmaskiner
orsakade gnistor som tände det
torra underlaget.
Norrhälsinge räddningstjänst
tog hjälp från Sundsvall i norr till
Gästrike i söder. Gästrike skötte
staben, hemvärn kallades in och
länsstyrelsen tog ansvar för dagliga samordningsmöten.
– De mötena var oerhört värdefulla. Vi fick all information från
SMHI, Räddningsverket, grannkommuner med flera serverade
utan att behöva jaga uppgifter,
säger räddningschef Lennart
Juhlin.
I det torrlagda Sverige var skogsbranden i Hassela den första och
största. Därmed var man också
först att skaffa resurser, exempelvis helikoptrar.
– Men det blev ändå dragkamp.
Hade önskat att det fanns mer
militära resurser. De som dök
upp efter hand var fler privata
flyg.
Johan Kallin, brandman från

Full gas i skogen. Magnus
Westerlund, Delsbo öser på med
fyrhjulingen. Delsbostyrkan och
hemvärnet lade ut slang mot
brandfronten.

Sandviken, var en av dem som
kallats in från Gästrike. Han var
sektorchef och såg uppgiften
som nyttig lärdom.
– Mycket har fungerat bra,
dock inte kommunikationen.
Folk ute i skogen har inte haft
radior, jag har fått åka runt i bil
för att kunna prata med folk. När
ledningen pumpar in folk utan
vår vetskap är det svårt att klara
kommunikationen.
En av de viktigaste resurserna
under skogsbranden var enligt
insatsledaren Nisse Hell en privatperson, skogsentreprenören
Christer Johansson som guidade
räddningstjänsten i skogen.
– Stigfinnare kan vi kalla honom. Han åkte med skadeplatschefer eller motsvarande och var
ovärderlig. Utan honom vet jag
inte hur det gått, säger Hell.
Den ekonomiska omfattningen av bränderna i Hassela och
Skån är långtifrån klar. Norrhälsinge har betalat fakturor
för 8 miljoner i ett första skede.
Men inga personalkostnader
för räddningstjänsterna är reglerade.
– Vi tror att kostnaderna hamnar mellan 20 och 30 miljoner,
säger Lennart Juhlin.
Text och foto:
PER LARSSON
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ån branden
Peter Schönborg

– Vi måste ha
täckning
i skogen
Hur fungerade insatsen i stort?
Sirenen tog upp några ämnen med Norrhälsinges
ställföreträdande räddningschef Peter Schönborg
n Helikopterresursen

– Det har varit kanon, alla som kunnat har ställt upp.
Samtidigt vet vi att det kostar 60 000 kronor så fort
man slår en signal om helikopter. Det var många som
låg på om att ringa helikopter, men har man kommunalt budgetansvar vill man gärna avvakta. Jag sa nej,
och då fick jag Holmen att gå in och ta kostnaden.
– Frågan är om helikopterbiten ekonomiskt kan lösas på annat sätt, kanske med någon försäkring. Det
är något för Räddningsverket att titta på.
n Hemvärnet

Skogen brinner. Branden i Hassela fångad från luften. Det var riskfyllt att skicka in personal i skogen eftersom inte
hela ytor brann.
Foto: Jonas Grinde/Jämtlands Flyg

– Ställde upp helhjärtat och var självgående i rekrytering. Gjorde bra jobb när nyfiket folk skulle motas
bort.
– Samtidigt ska vi vara medvetna om att de inte blivit lärda hur man hanterar en skogsbrand, därför bör
man ha blandade grupper med folk både från räddningstjänst och hemvärnet.
– Man måste ha grepp om branden innan hemvärnet skickas in. Därför måste man i bland säga nej till
personal när det erbjuds hjälp. Det är ingen idé att ha
100 personer som står och äter i skogen.
n Materialresurser som saknats?

– Det är det här med slang. Vi fick upp massor, hade
tio-tolv mil i skogen. Man lägger två kilometer här,
tre där och poff så är det slut. Vi var faktiskt aldrig
helt utan, men jag vet inte hur det gått om vi inte haft
tillgång till Räddningsverkets container.

Motorsprutor
stulna i skogen
HASSELA. Helikoptern är viktig men dyr. Det stals motorsprutor i skogen. Information
till media är en krävande
uppgift.
Det är några av erfarenheterna från Hasselabranden.
30 maj larmades om skogsbrand
i Hasselaskogen. 11 juni avblåstes insatsen för en av de största
skogsbränderna någonsin. Norrhälsinge räddningstjänst lämnade över ansvaret för insatsen
till skogsägaren Holmen.
Under 13 intensiva dygn samlade man på sig många erfarenheter.
Räddningschefen Peter Juhlin
noterar några:
n Bokföring saknas i efterhand.
Alla är fixerade vid att lösa det
praktiska, mycket skrivs på white

board. Efteråt saknas noteringar,
vi är ovana de rutinerna.
n Trots att vi ständigt tjatar om
att materiel ska märkas upp står
vi nu efteråt och letar bland grejerna så att de skickas tillbaka till
rätt adress.
n En ny erfarenhet är att det
stulits mycket. Små motorsprutor har fått ben i skogen, vi saknar fem-tio stycken.
n Information kräver resurser. Hudiksvall och Nordanstigs
kommuner ställde upp med tre
informatörer och det var en avlastning. Media kräver mycket
och infallsvinklarna var många.
Från samma tidning kunde
journalister med olika ämnesområden dyka upp. En ville
prata om branden, en annan om
ekonomi och en tredje om hur
branden påverkade djurlivet.

n Personalresurser

– Vi hade cirka 50 brandmän och 35 från hemvärnet dygnet runt. Resursförsörjningen var enastående,
exempelvis matade Sundsvall och Gästrike själva på
med den hjälp vi behövde utan att vi behövde lägga
energi på det.
n Har personalen orkat?

– Vi hade bra uthållighet. Arbetsskiften hölls på halvdygn, på slutet när det var lugnare försökte vi med
heldygn. Vi hade inga problem med arbetsgivarna att
få loss våra deltidare. Plyfa i Hassela är arbetsgivare för
många av våra deltidare. De ställde upp enastående.
n Skogsavverkning i torra marker

– Bara att se på resultatet här. Brandrisken måste
respekteras. Ska man arbeta i skogen måste någon gå
efter maskinen och släcka om det tar eld.
n Kommunikation

Utrullning pågår. Att få ut slang i skogen
tar sin tid. Och sen tog det också sin tid innan
det blev något tryck i vattnet. Men det kom.

– Var en del problem. I början körde vi med rökdykarradio. Men allt eftersom nytt folk kom in hade vi
inte riktig kontroll på radiotrafiken. Mobiltelefonerna
hade inte täckning överallt. Vi hade tre Rakel-apparater. De fungerade bra, men inte i skogen. KBM har
sagt att man bara kan garantera täckning där det finns
befolkning på 2 000 i området. Men vi måste få täckning i skogen, då är Rakel-systemet klockrent.
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Okunskap om helikopter-kapacitet

– Många vet inte vad de

HUDIKSVALL. Helikopter och
vattenbombning.
Det ses ofta som den avgörande lösningen vid skogsbränder.
– Men många vet inte vad
de beställer när de vill ha helikopter, säger piloten Kenneth
Johansson.
Hur många liter vatten kan helikoptern bomba med? Hur mycket kostar den att anlita?
Det är sannolikt de två vanligaste frågorna när räddningstjänsten funderar på att ta hjälp
från luften för att klara en skogsbrand.
Kenneth Johansson, som drivit
helikopterföretag sedan 80-talet, anar att räddningstjänsten
många gånger köper grisen i
säcken.
– Helikopter som helikopter
tror många. Men helikoptern
är som en traktor, det är att den
är påbyggd med rätt utrustning

som avgör hur användbar den
är. Räddningschefer kanske
bör fördjupa sig mer i vad det
är för kapacitet de köper, säger
Johansson.
Han påpekar att tid och frekvens, hur ofta helikoptern kan
bomba, är viktigare än antalet liter vatten som helikoptern bär.
– Det spelar ingen roll om en
helikopter tar 2,4 ton vatten om
den behöver fem gånger så lång
transporttid som en helikopter
som tar 1 ton. Det är ungefär
som att ha en lastbil med så högt
flak att en normal kran inte når
över kanten.
Sirenen klockade några helikoptrar vid Hasselabranden.
De kunde gå ner för påfyllning
i en bäck nära branden och lyfte med 1 ton som tömdes över
branden. Det gick bara en minut
och tio sekunder mellan varje
tömning.
Kenneth Johansson sätter upp

Kenneth Johansson

båt. När han insåg att helikopter
var effektivare skaffade han sig
helikoptrar och lärde sig flyga
dem. Hans helikopterföretag i
Hudiksvall blev för några år sedan uppköpt av norska Air Lift.
Kenneth Johansson har jobbat
vidare som VD och ska nu övergå
till att ägna sig åt logistik och utveckling.

ett antal viktiga kriterier för val
av helikopter:
n Hur lång är inställelsetiden?
n Hur försörjs helikoptern
med bränsle?
n Vilket eller vilka vattendrag
kan helikoptern hämta vatten
i?
n Hur långt är avståndet mellan vatten och eld?
n Vad finns det för utrustning
under helikoptern? Hur mycket
vatten kan den bära?
Kenneth Johansson är entreprenör. Han kalkade sjöar från

96 procent av företagets verksamhet är att kalka sjöar och
gödsla skogar från luften. När
Kenneth Johansson rycker ut
på skogsbrandsläckning används samma utrustning som
vid kalkning. Och samma organisation.
Servicelastbilen har 2 000 liter
bränsle i en tank. Den placeras
strategiskt nära arbetsområdet. Helikoptern tankas med
200-250 liter.
– Vi fyller tanken på en minut,
tiden är viktig.
Med på marken finns alltid en

tekniker. Och i närheten finns ett
släp med 30 kubik bränsle. Effektiviteten får inte hindras av
brist på drivmedel.
Räddningstjänsten i Norrhälsinge känner till Kenneth Johansson kunskaper och resurser,
under den stora skogsbranden
i Hassela blev han ansvarig för
helikopterverksamheten. Johansson flög, vattenbombade
och skötte logistiken för åtta
helikoptrar, varav två egna,
samtidigt.
– Vi försörjde samtliga med
bränsle, det var ingen som var
utan någon gång.
Johanssons företag har utvecklat en behållare i stål för tömning av kalk som fungerar även
vid vattenbombning. Behållaren
öppnas och försluts i botten och
rymmer max 1,2 ton. Johansson
ser givetvis fördelar i den egna
produkten.
– Eftersom behållaren öpp-

Helikopter-resurser
ska samordnas
Användningen av helikoptrar
ska bli mer effektiv.
– Det är viktigt att vi har ett
system som är överblickbart,
som räddningstjänsten och
andra berörda är insatta i,
säger Magnus Planmo.

Planmo är huvudsekreterare
i Helikopterutredningen som
leds av tidigare försvarsministern Leni Björklund.
Utredningens uppdrag är
bland annat att se över hur den
offentliga sektorns användning
av helikoptertjänster kan bli mer
effektiv. Utredningen ska också
kartlägga befintliga resurser,
vilka anspänningstider de har
och när de behövs.
I direktivet sägs att verksamheten bör samordnas.
Innebär det att en myndighet
kan få ansvaret att samordna
hela landets helikopterresurser?
– Det är kanske svårt för en
funktion att ha den kontrollen,

eftersom det är så många olika
typer av verksamheter.

Utredningen täcker nämligen in
all väsentlig helikopteranvändning, även kalkning av sjöar och
länsstyrelsernas miljöutvärderingar.
Men de verksamheter som rör
sjukvård, polis, flyg- och sjöräddning och kommunal räddningstjänst kanske kan samlas under
en funktion.
– Vår ambition är att skapa
ökad samordning. Vi tittar på
ledningsfrågor och operativ
koordinering.
I dag svarar olika larmcentraler för utlarmning av helikoptrar. Vem som kan få ansvar
för eventuell samordning finns
inget förslag om än.
– Men det är inte så att vi per
automatik föreslår en ny myndighet. Det är inte aktuellt nu.
I samband med skogsbränder
efterfrågas ofta militära helikoptrar i första hand, eftersom de

inte medför några kostnader för
kommunerna. Dock är de militära helikoptrarna ofta svåra att få
tag i, vilket delvis beror på helikopterparken håller på att bytas
ut. Det ska finnas 48 helikoptrar,
men i dag är färre än hälften så
många i trafik.
Magnus Planmo säger att det
kan vara så att privata helikoptrar samhällsekonomiskt är
billigare att använda vid skogsbränder.
– De har lägre timkostnad.
Dessutom är många av dem
snabba och effektiva för skogsbränder.
Helikopterutredningen påverkas av en annan utredning. I
början av året lämnades förslag
om ändrade regler när det gäller
statlig ersättning till kommunerna för räddningstjänst. Förslaget
bygger på ett försäkringssystem,
men något beslut har inte tagits
i riksdagen.
– Vi tittar på finansierings-

frågan i vår utredning, och då
påverkar ersättningssystemet
ganska mycket.
I Helikopterutredningen kikar
man även på andra länder. Inte
minst Norge som trots hälften så
många invånare har nästan dubbelt så många helikoptrar inom
sjukvården.
– Norge har ett utvecklat ar-

bete med helikoptrar. Jag ser
potential i nordiskt samarbete,
säger Magnus Planmo.
Helikopterutredningen skulle
varit klar 1 september. Den har
fått förlängd tid och ska nu presenteras i slutet av november.
PER LARSSON

Räddningstjänsten polisanmälde hyggesbränning
I mitten av juni härjade en skogsbrand
i Leksandstrakten.
Nu har räddningstjänsten polisanmält händelsen som man tror orsakades av en hyggesbränning.
– Det cirkulerar rykten om vad som hänt
och inte hänt, vi vill få det klarlagt. Men
ett syfte med anmälan är också att vi vill få
till allmänna riktlinjer, hur vi ska hantera
hyggesbränningar, säger Thomas Carlsson, ställföreträdande räddningschef i
Leksand.

Stora Enso hade beställt hyggesbränningen av en entreprenör. Räddningstjänsten hade godkänt att bränningen
fick utföras och har inget att anmärka
på själva bränningen.
80 hektar brändes av. När det var klart
lämnades övervakningen över till ett annat företag. Fyra dagar senare började
det brinna utanför hyggesområdet, räddningstjänsten larmades.
– Fem helikoptrar kallades omedelbart
in, det var avgörande. Vi klarade branden
på tre dagar.

150-200 hektar brann ändå av för Stora
Enso och privata skogsägare. Räddningstjänsten räknar med att insatsen kostar
runt 2 miljoner kronor.
Och nu ifrågasätter man om det allmänna ska stå för kostnaderna.
– Om hyggesbränningen orsakat branden pratar vi inte om vanlig olyckshändelse. Och vad är skälig omfattning av egna
brandskyddet i sammanhanget? undrar
Thomas Carlsson.
Räddningstjänsten i Leksand vill gärna se allmänna råd om hur hyggesbrän-

ningar ska hanteras, hur efterbevakning
bör ske och vem som har ansvar om det
går överstyr.
– Får vi inte klart och tydligt besked om
vem som har ansvaret, då är jag inne på
att vi inte tillstyrker hyggesbränningar i
framtiden.
Key Hedström, chefsjurist på Räddningsverket, konstaterar att räddningstjänsten alltid måste bedöma om man har
skyldighet att göra räddningsinsats.
– Kostnaderna för en sådan insats stannar alltid på samhället, säger han.
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beställer
nas och stängs i botten kan vi
styra hur mycket vatten vi tar,
jämfört med ”Bambi buckets”
som fylls som en hink. När helikoptern har mindre bränsle
och därför är lättare kan vi öka
mängden vatten och därmed
kapaciteten.
Att utveckla tillbehören under
helikoptern ser Kenneth Johansson lite som företagets nisch.
– Folk i räddningstjänsten
har visat intresse att få en dos
ytspänningsmedel i behållaren, för att få bättre spridning
av vattnet. En konstruktion som
sköter det automatiskt borde vi
kunna lösa.
Men även om Kenneth Johansson anser att räddningstjänsterna har mycket att lära om
helikoptrars kapacitet tycker
han inte deras insatser ska
överdrivas.
– Det stora jobbet görs på
marken, jag är full av beundran

för det. Branden i Hassela hade
slitigt sig om inte markpersonalen gjort så bra jobb.
För Kenneth Johansson innebär skogsbrand inte främst
stora inkomster till företaget
utan att man får skjuta på bokade jobb.
– Brand är illa, det får inte
vara så att någon ska leva på
det. Samtidigt ligger det i vårt
intresse att sköta skogen.
När branden var under kontroll kom samtal från Ludvika
om helikopterhjälp med skogsbrand. Men då var helikopterbolaget fulltecknat med inbokade jobb.
– Det fanns inte en chans. Jag
svarade att vi inte kunde, och
man känner sig som en jäkla
bov.
PER LARSSON

Konferens om
skogsbränder

Förmågan att gå ner till mindre vattendrag kan vara viktig.
I Hassela fyllde helikoptrar på
vatten i den här lilla ån och
tömde snabbt över branden.
För att vara effektiva i insatsen
är piloterna intresserade av en
kopia av den karta räddningstjänsten använder


Storbranden i Norge, de stora
svenska bränderna i sommar,
ersättningsärenden, helikopterutredningen och en del
mer.
Allt tas upp på en skogsbrandskonferens I UpplandsVäsby 25-26 november.
Det är tredje gången som
Räddningsverket arrangerar
skogsbrandskonferens med erfarenheter från årets händelser
som tema.
– En av huvudpunkterna blir
branden i Norge där staten
gick in och tog över insatsen,
säger Bo Johansson, Räddningsverket.
Hur Sverige ska arrangera mottagande av hjälp från
andra länder, och hur vi kan
hjälpa andra, kommer också
att ventileras.
Inbjudan skickas ut i september.

Foto: Per Larsson

Många bränder i sommar
Många skogsbränder rasade under sommaren. I en första preliminär uppskattning räknas räddningsjtänstkostnaderna totalt till
drygt 39 miljoner kronor
Här är de största bränderna i sommar. Omfattning och kostnader
är mycket preliminära:
n Hassela, Nordanstigs kommun, 1 170 hektar, 18 miljoner kronor.
n Ludvika, 1 000 hektar, 5 miljoner kronor.
n Hofors, 300 hektar, 700 000 kronor.
n Finspång, 250 hektar, 2 miljoner kronor.
n Kinda, 225-250 hektar, 2 miljoner kronor.
Skogsbränder i Hudiksvall, Leksand, Askersund, Ljusnarsberg,
Lessebo, Uppvidinge, Mark, Herrljunga, Surahammar och Orsa är
också aktuella för statlig ersättning.

God utsikt över den torra skogen. Lars Fleck gör tredje turen för dagen och spanar ut över hälsingeskogarna. Det var lugnt den här kvällen.
Foto: Per Larsson

Här är bästa
spaningsläget
SÖDERHAMN. Lars Fleck låter Pipern plana ut
på 700 meter. Spaningsläge.
Fyra ögon bevakar de torra hälsingeskogarna

Det är tredje turen den här dagen. Lars Fleck och
Kent Ahlander rullar ut med flygklubbens Piper
Cherokee. Skogsbrandflyget har högsäsong.
Lite regn under dagen har kylt av oroliga skogsägare och räddningsledare en gnutta. Men skogen
är fortfarande torr.
Planet hinner knappt lägga sig i vågrätt läge förrän Lars säger:
– Det ryker där, vi kollar.
Men röken avtar snabbt, det står en stuga i området.
– Det var nog någon som eldade för varmvattnet,
säger Kent Ahlander.
Herrarna är rutinerade och vet vad de ska titta
efter. De har inga problem att peka ut en pågående
skogsbrand i Hofors i horisonten, ungefär åtta mil
från där vi befinner oss.
– Men det är också lätt att bli lurad. Ljuset spelar
oss spratt ibland. Fukt som stiger uppåt eller damm
från skogsbilvägar kan se ut som brandrök, säger
Lars Fleck.
Under de år som Räddningsverket inte lämnade
bidrag till skogsbrandflyget låg verksamheten nere
i Gävleborg. Men nu flyger man igen. Länet har fem
flygklubbar som delar på två bevakningsslingor.
– På uppdrag av länsstyrelsen bestämmer inre
befälet på brandstationen i Gävle hur mycket vi ska
flyga. Just nu har vi kontakt varje morgon. De har
varit lite skärrade, det har brunnit lite väl mycket
ett tag, säger länsflygchef Lars Debrén.

Lars Fleck och Kent Ahlander trivs i Pipern. Lars
har flugit i 38 år och tycker det är lika roligt än.

Flygentusiasterna räknar med att det kostar cirka
1 000 kronor i timmen att ha ett plan i luften.
– En del tror att vi ser brandflyget som ett sätt
att rädda våra certifikat, men så är det inte. Vi får
inte behålla tillståndet bara på brandflyg, säger
Lars Fleck.
Flygklubbarna har andra uppdrag, som viltspaning, havsövervakning och kontroll av luftledningar. Men flygentusiasterna i Gävleborg tecknar ändå
en mörk framtid. Verksamheten blir allt dyrare och
medelåldern ökar.
Lars Debrén administrerar skogsbrandflyg för
fem klubbar i länet utan ersättning. Lars Fleck har
fem mil tur och retur till flygplatsen och bilåkandet
kostar pengar. Kent Ahlander har egen bensinstation och måste byta arbetstid med en kollega.
Intresset driver dem, de är redan frälsta. Men det
är svårare att skapa intresse och nyrekrytera när
resurserna är klena.
– Nu ska vi börja betala bränsleskatt när vi flyger
privat, en kostnad på fem-sex kronor litern. Det
gör att många småklubbar kommer att försvinna,
tror Debrén.
Kent Ahlander minns ungdomen, när han var
tio timmar på flygfältet för att få flyga en kvart.
När Piper Cherokeen lyfter den här dagen, lämnar
den fältet öde bakom sig. Men luften är de här herrarnas rätta element.
– Jag har flugit sedan 1970. I 38 år. Och det är lika
roligt än, säger Lars Fleck.
– Man slappnar av, kopplar bort vardagen, säger
Kent Ahlander och blickar ut över hälsingeskogarna.
PER LARSSON

Lars Debrén, länsflygchef, är lite orolig för framtiden. Resurserna är små och bränslet blir dyrare.
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LINNEKLEPPEN. Sommarboendet är på drygt
fem kvadrat. 14 meter upp i luften.
Där har Per Evensen sitt sommarjobb som
skogsbrandsbevakare.
– Jag ser hela fylket. 20 timmar om dygnet,
säger han.

Brandbevakni
P

Linnekleppens torn, som varit
bemannat sedan 1908, firar 100 år
17 augusti. Det nuvarande tornet
byggdes 1935. Under kriget användes tornet för flygspaning. Under
den tyska invasionen i april 1940
räknades från tornet under ett par
dagar 120-130 plan som flög in
över Norge.

er Evensen, 62, parkerar bilen och
stoppar en 20 liters dunk med vatten i ryggsäcken. Sista biten finns
bara gångstig, närmare två kilometer och
stigningen är kraftig. Vi är på väg till en
något annorlunda tillvaro.
– Den enda i Europa. Åtminstone i Nordeuropa, det är jag säker på.
Vi befinner oss i Östfold fylke i sydöstra
Norge. 1947 fanns det i södra Norge 61
torn bemannade med brandspanare. Nu
finns bara Linnekleppen, ett par mil från
svenska gränsen. Tornet har varit bemannat varje sommar i 100 år.
För Per Evensen är det sjunde året i tornet. Den här dagen är han på väg tillbaka
efter att ha varit hemma i Mysen över helgen. Han har tvättat, sett om huset och
snabbt blivit rastlös.
Innan dess satt han tre veckor i sträck
i tornet. Det var torka och han spanade

efter bränder 20 timmar om dygnet så att
ögonen blev överansträngda.
– Under torrperioder vågar jag mig inte
ur tornet mer än en-två gånger per dygn.
Det är när jag måste på toa.
Är brandrisken hög får kompisar köra
upp mat till honom. Hygienen som han
brukar sköta i en skogstjärn blir än mer
provisorisk.
– Men jag har ju ett vaskefat uppe i tornet...
Skogselskapet i Östfold är Evensens uppdragsgivare. Det betalar honom 140 000
norska kronor för att bevaka skogen under de tre sommarmånaderna.
– Bra betalt tycker jag, men utslaget per
timme blir det förstås ingen hög lön.
Per Evensen kallar det en livsstil. Och
i det här fallet stämmer det nog. Hans
längsta period i tornet är 41 dagar i

sträck. De tre närmaste föregångarna
som ansvarat för bevakningen hade tillsammans 60 år i tornet, en av dem hade
jobbet i 35 år.
Och Evensen har ingen tanke på att abdikera från tornet.
– Jag kanske kan försöka slå 35 år. Han
som satt före mig slutade när han var 78
år.
Linnekleppens topp är 325 meter över
havet. Där finns en liten övernattningsstuga tillgänglig för vandrare. Men det är
tornet som reser sig 14 meter över marken
som tilldrar sig intresset. Faktum är att det
är en turistattraktion. Evensen kan ha upp
mot 3 000 besökare under en sommar.
– Förra året hade jag 16 nationaliteter
här, en dam kom från Swaziland.
När vi tagit oss upp i tornet är det inte
svårt att förstå vad som lockar. Utsikten
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Gradskivan fästs i en ställning i ett
av hörnen på tornet och riktningen
tas ut med hjälp av siktet.

Med hjälp av tandtråd och häftstift finner Per var på kartan det
uppmätta resultatet hamnar.

Det är ingen risk att Per Evensen går vilse i sin ”sommarstuga”. Däremot kan det på 14 meters höjd i bland
blåsa så han nästan trillar ur britsen.

ing non-stop
är milsvid, 17,5 mil enligt Per Evensen. Vi
ser Gaustadtoppen, Holmenkollen, Norefjell och när det är mörkt kan Evensen se
Ferder Fyr blinka i Oslofjorden.
Men det är inte därför vi står här. Det är
för skogen. Och det är mycket skog.
– Östfold fylke består till 53 procent av
skog. Upptäcker jag en enda brand som
kunde blivit stor har jag tjänat in min lön
för det året.
Fram till slutet av juni hade Per Evensen
upptäckt 14 bränder, åtta-tio av dem var
han först att larma om. Eftersom utsikten
är god även österut händer det att han
även larmar om bränder i Sverige, främst
i Årjängs kommun.
Till sin hjälp för att lokalisera skogsbränder har han gradskiva, karta, häftstift och tandtråd.
– De ville jag skulle jobba digitalt, med

bärbar dator. Men den kan bli utslagen,
det här är säkrare, säger Per och lutar sig
över gradskivan.
Fästen för gradskivan sitter i varje hörn
av tornet. Brinner det någonstans måttar
Per in rätt vinkel. Därefter tar han fram
kartan i tornstugan. Ett häftstift sitter på
tornets plats på kartan och därifrån drar
han ut tandtråd i rätt riktning mot gradskivan som sitter på kartan.
– Riktningen tar jag ut till 100 procent,
avståndet kan vara värre.
Vid brand ringer han larmcentralen i
Moss. Ibland, när han är säker på var det
brinner, ringer Evensen direkt till berörd
räddningstjänst.
– Information utan mellanhand är alltid bättre. Då kan jag vara med och leda
räddningstjänsten till rätt plats.
Även flyg anlitas för att bevaka skogen.

Men det har sin begränsning anser Per
Evensen.
– Flyget är uppe en-två timmar. Jag ser
skogen 20 timmar om dygnet. Det har
hänt att jag upptäckt en brand fem minuter efter att flyget passerat området.
Men kombinationen och samarbetet flyg
och bevakningstorn är bra.
Per Evensen har jobbat både som brandman och ambulanssjukvårdare, nu är han
pensionär. Sommarjobbet i tornet är en
bra extrainkomst för att finansiera höstens äventyr. Förra året vandrade han i
Peru, i år blir det Nepal.
Men livet på fem kvadrat under tre månader ser han inte som en uppoffring.
Behövs det stannar han i tornet fyra månader. Ersättningen är den samma oavsett
hur många dagar han gör och avtalet med
Skogselskapet muntligt.

– Jag är flexibel, finns här så länge det
behövs.
I tornstugan finns en soffa som blir säng
nattetid, gasspis, kylskåp, skrivbord och
en vattenbehållare. Där finns kartor, kikare och annat för att klara jobbet. Svängrummet är ungefär två kvadratmeter golvyta. Det står några romaner i en hylla, en
svartvit tolvtums-TV på skrivbordet. Men
den utgör inte någon större lockelse.
– Jag klarar mig utan världsnyheterna,
har inget behov av att titta på TV. Jag tittar
på solnedgången i stället.
Text och foto:
PER LARSSON
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Lång färd för efterlängtat
dricksvatten i Burma

Det var ett äventyr att få vattenverket
på plats i det inre av Burmas floddelta.
– Men nu står det och pumpar,
mycket tack vare burmeserna själva,
berättar vattenexpert Lars Åhsberg,
Räddningsverket.
En av få hjälparbetare som fick
tillstånd att resa ut i det katastrofdrabbade Burma.
Räddningsverket i Burma

Det var den 2 maj som cyklonen Nargis drog fram över Irrawaddydeltat i
södra Burma. Ett dygn senare var fler än
130 000 människor döda eller saknade
och ett par miljoner hemlösa. Burmas
militärjunta agerade långsamt och var
till en början ovilliga att släppa in hjälporganisationer.
På uppdrag av Rädda Barnen sände
Räddningsverket ett fyramanna-team,
med Lars Åhsberg som insatsledare, för att
genomföra en svensk vattenreningsinsats.
Övriga i gruppen var Kenneth Olofsson,
Per Abrahamsson och Lars Johansson.
Tre vattenreningsverk dotnerades och
uppdraget innebar att utbilda lokalanställda burmeser i hur utrustningen skulle monteras och användas.
– Normalt vid en katastrof är att Räddningsverket skickar vattenreningsverk
tillsammans med ett team som sköter
det. Men det gick inte på grund av militärjuntans inställning. Västerlänningar fick
inte röra sig fritt, berättar Lars Åhsberg,
som efter en månad kunde återvända till
Sverige.
Till vardags bor han i Ystad och jobbar som miljökonsult. Lars Åhsberg ingår i Räddningsverkets styrkeregister
och har tidigare varit ute på insats för
verkets räkning. 1994 i flyktingkrisen i
Zaire och 2005 i översvämningsdrabbade
Rumänien.
– Även om det fanns tvivel från början, så blev det en mycket lyckad insats
i Burma.
Efter en vecka i Rangoon var det burmesiska teamet på nio personer färdigutbildat och redo att ta över utrustningen.
De fick lära sig bygga upp vattenverket
och producera rent vatten, sköta underhåll, genomföra felsökningar och kontrollera att vattnet var rent och höll rätt
klorhalt.
– Burmeserna var engagerade och praktiska och efter en vecka var de lika duktiga

Lyckosam balansakt. Efterlängtat rent vatten – både i form av regn och ett svenskt vattenreningsverk som nått ut i Irrawaddydeltat i södra Burma. Att frakta samtliga delar till vattenverket (här ett av filtren) på totalt fyra ton över två plankor, var dock
ett konststycke. Det leriga vattnet blir senare drickbart. Ett vattenreningsverk förser drygt 10 000 människor per dygn med säkert
dricksvatten. 
Foto: Lars Åhsberg
som vi på att driva vattenverket.
Vid det laget var det svenska uppdraget
egentligen slutfört. Då kom plötsligt en
öppning för vattenteamet att följa med
och placera ut det första vattenverket.
Svenska teamet var ett av få som fick tillstånd att åka ut i det översvämningsdrabbade området.
Vattenverket fraktades med båt sju mil
in i floddeltat, till staden Mawlamyinegun.
Därefter fortsatte färden ut till den drabbade landsbygden. Det var ett äventyr och
en balansakt att lossa delarna till det fyra
ton tunga vattenverket på plankor mellan
båten och den leriga flodbädden.
– Med hjälp av burmesernas otroliga
samarbetsförmåga gick det perfekt. De
nyutbildade burmeserna byggde upp vattenverket i en liten by, medan vi fungerade som rådgivare.
Ett vattenreningsverk kan försörja mellan 10 000–15 000 människor med säkert
dricksvatten per dygn.
– Normalt används regnvatten som
dricksvatten och det fångas upp i stora
dammar. Men efter katastrofen förstördes dammarna och vattnet förorenades
och fylldes med saltvatten. Nu har det
återigen regnat mycket en period, vilket
underlättar vattenförsörjningen.
– Vi såg sviter efter cyklonen, men fick
aldrig besöka de värst drabbade områdena där behoven av rent vatten var som
störst. Det kändes naturligtvis frustre-

Filter på plats.
Lars Åhsberg,
Räddningsverket,
vägleder burmeser
hur vattenverket ska
skötas. Flodvatten
pumpas upp och
renas med hjälp av
aluminiumsulfat,
filtrering, uv-ljus och
klor. Vattenverket
kan lagra upp till 20
kubik färdigt vatten.
 Foto: Kenneth Olofsson

rande. Men det var tyvärr inte logik och
humanitet som styrde den här insatsen.
Han tror trots allt att hjälpinsatserna
kan innebära en förändring för befolkningen på sikt.
– Burmeserna var oerhört tacksamma.
Vi har också fått veta att representanter
för hälsoministeriet imponerats av vattenreningsutrustningen. Det kanske blir
lättare att ta emot hjälp nästa gång landet
drabbas.
Samtidigt som Lars Åhsberg och hans
kollegor från Räddningsverket befann sig
i det otillgängliga floddeltat, pågick EM i
fotboll som bäst.
– Det trodde vi att vi kunde glömma.
Men burmeserna hade ordnat fram en tv,
en extra generator och kopplat upp en

satellitantenn för vår skull. Där satt vi mitt
i natten ute i floddeltat och såg Sverige
möta Spanien. Det var häftigt!
– Tyvärr blev det ju förlust men vi fick
många burmesiska fans den natten.
Lars Åhsberg är både tagen och imponerad av sitt möte med Burma.
– Jag känner tacksamhet mot burmeserna, de var helt suveräna. Stolta, handlingskraftiga och positiva människor,
trots att många av dem lever under svåra
förhållanden.
KATARINA SELLIUS
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Räddningsverket
skickar stöd till
Georgien

Ulf Flink, som kidnappades av beväpnade
rebeller i Somalia i juni,
är nu tillbaka på jobbet
och har återupptagit
arbetet med minprojektet i Somalia.

Hemma tillfälligt efter dramat. Ulf Flink, 28, Räddningsverket, är inte rädd för att återvända till Somalia och återuppta det minprojekt han jobbar i. 
Foto: Katarina Sellius

”Vi fick visa att vi
inte var rädda”
– Jag har bearbetat händelsen
och pratat av mig ordentligt. Jag
känner ett starkt engagemang
för det arbete vi gör i Somalia, nu
vill jag tillbaka, säger Ulf Flink,
28, till Sirenen strax före avfärd,
exakt en månad efter dramat.
Han har ingått i Räddningsverkets minprojekt sedan i januari.
Det var tidigt på morgonen
den 28 juni som Ulf Flink och
hans danska kollega Noe Felk
Nielsen väcktes av häftig skottlossning och granatkastning.
Strax efteråt kom beväpnade
och maskerade män till deras
camp i staden Hudur och förde
bort dem.
Ulf och hans kollega kördes ut
i bushen och under åtta timmar
var de i kidnapparnas våld innan
de släpptes.

Början på dramat blev kaotiskt.
Det startade med en skräckfärd
med en av de beväpnade rebellerna vid ratten i teamets egen
bil. Under den våldsamma färden ut ur Hudur tappade föraren
kontrollen och körde först in i
ett marknadsstånd och därefter
i en stolpe.
– Vi kastades runt i bilen. Kort
därpå kom vi till en militärpostering där de började skjuta vilt
i luften.
Det värsta var osäkerheten.
– Jag var mest rädd för att de
skulle behålla oss en längre tid.
Det sitter ju redan flera hjälparbetare fångna i Somalia.
De bägge nordborna behandlade väl. De fick en påse med ris
och en banan att äta. Vatten fick
de när de behövde. De blev aldrig
fysiskt hotade, däremot hotades

de verbalt över mobiltelefon.
– We may kill you, we may not
kill you, sa en av ledarna vi förhandlade med vid ett tillfälle.
Men vi trodde aldrig att de skulle
döda oss.

Så här i efterhand tycker han
att det var en intressant upplevelse.
– Vi gjorde ett bra jobb, följde
”regelboken” i gisslantagning,
som att följa dina kidnappares
regler, vara lugn och artig och
inte visa att vi var rädda.
– Hela tiden kommunicerade
vi med dem, utan att ifrågasätta
och stressa dem. Vi försökte ta
reda på vem som var ledaren
och jobbade på att få kontakt.
Vi upplevde att
de blev nyfikna
på oss.
– Vi betonade att vi var
i landet för att
hjälpa dem och
deras familjer,
inte av politiska skäl.
– Noe drog till och med igång
en enkel minriskutbildning för
fotsoldaterna som höll oss fångna. Med sitt positiva humör var
han ett stort stöd. Det hjälpte
mycket att vi var två.
Efter åtta timmar, främst efter
påtryckningar från FN, släpptes
de bägge hjälparbetarna fria.
– Kidnappningen var ingen
medveten handling, vi råkade
befinna oss på fel plats vid fel
tid. Vi var aldrig målet för attacken.
Den viktigaste lärdomen?
– Våra reaktioner. Ett kvitto på
att vi kunde hålla oss kalla. Att

se att vi inte drabbades av panik
när vi utsattes för den oerhörda
stressen.

Säkerhetsrutinerna i projektet
är rigorösa. En del av arbetet sker
från Nairobi, högst två av de nio
medarbetarna i minprojektet får
befinna sig inne i Somalia samtidigt.
När Ulf Flink och hans kollegor
rör sig utanför campen skyddas
de av fyra beväpnade vakter.
– Säkerhetsnivån är hög, liksom innan händelsen. Vi åker
inte utanför campen i onödan
och vi håller oss uppdaterade
om vilka områden som är oroliga och olämpliga att åka i.
– Men man kan givetvis inte
skydda sig till
hundra procent.
Räddningsverket  arbetar
för FN-organet
UNDP i ett projekt, minriskutbildning, som
ska informera
och utbilda somalier om hur
man ska förhålla sig till oexploderad ammunition för att
inte skadas. Arbetet utgår från
FN-campen i staden Baijdoa i
Somalia.
Efter lång tid av krig finns
stora mängder oexploderad
ammunition och granater på
landsbygden.
– Det är sprängämnen som är
livsfarliga om de hanteras fel.
Största riskgruppen är yngre
pojkar som leker med föremål
som är explosiva eller säljer upphittad ammunition som skrot.
Dessutom finns oerhört mycket
vapen i omlopp.

We may kill
you, we may
not kill you...

Ulf Flink  och hans kollegor
utbildar så kallade ”kunskapsbärare” som i sin tur utbildar
befolkningen.
– Det är en basal utbildning.
Med bilder visar vi hur man ska
akta sig för farliga och okända
föremål på marken. Vi visar hur
en kula ser ut och vad som kan
hända om det sker en olycka.
– För att nå ut till så många
som möjligt utbildar vi både
män och kvinnor. Det svåra är att
nå alla klaner, det finns hundratals i landet.
Hittills räknar man med att ha
nått ut till minst 25 000 personer, bland annat barn i skolor
och flyktingläger.
Somalia räknas som ett av världens farligaste länder för biståndsarbetare och många organisationer har tagit hem sin
personal därifrån.
Kort efter kidnappningen återupptog Räddningsverket sin insats i Somalia.
Varför arbetar Räddningsverket kvar i Somalia?
Kjell Larsson, chef för Räddningsverkets internationella
avdelning:
– Enklaste vägen ut hade kanske varit att lyfta ut våra medarbetare. Men vi anser att arbetet
är så pass viktigt att vi väljer att
fortsätta. Vi anser att vi har en
tillräcklig säkerhetsnivå och kan
hantera riskerna. Men givetvis
har vi också en gräns för vad vi
ger oss in i, det kan bli för dyrt eller för riskfyllt, men jag kan inte
säga var den gränsen går i dag.
Katarina Sellius

Nej till sjukvårdsmateriel, ja tack
till sovsäckar och filtar.
Det beskedet fick Räddningsverket från Georgien och det
planerades att ett plan med
15 000 filtar och 8 000 sovsäckar skulle lyfta måndag 18
augusti.
Räddningsverket står också
berett att skicka en styrka för
ammunitionsröjning. Internationella Röda korset har efterfrågat resursen, men beslut om
insats har ännu inte tagits.
Internationella Röda korset
har tidigare fått fem miljoner av
Sida för hjälpinsatser i krisområdena.
Sida finansierar också en sändning med IT-sambandsmaterial
som stöd till Unicefs insats i
Georgien.
Andra pågående insatser är
bland andra:
n Afghanistan: Räddningsverkets insatser fortsätter. För
närvarande arbetar tre personer
i en insats för EUPOL. Insatsen
ska upprätta en civil polisorganisation med ett nationellt
ägarskap. En person från Räddningsverket är också verksam
för Ocha.
n Burma: Det massmediala
intresset har svalnat, men Räddningsverket är kvar i Rangoon
och arbetar med vattenrening
på uppdrag av brittiska Rädda
Barnen.
n Irak: Räddningsverket ska
bygga ett nytt vatten- och
sanitetssystem i flyktinglägret
Al Waleed i västra Irak. Arbetet
påbörjas i augusti och utförs av
lokala entreprenörer.
Uppdragsgivare är UNHCR.
n Kosovo: Ett tiotal personer
tjänstgör i EU-insatsen EULEX.
n Libanon, Senegal och Somalia: Arbetet fortsätter med
minröjning eller föreberedelser
för minröjning på uppdrag av
Unmas och UNDP.
n Sudan: I Darfur-provinsen i
södra Sudan ligger i stort sett
allt arbete nere på grund av det
allvarliga säkerhetsläget.
n Tchad: Räddningsverket har
under några veckor i månadsskiftet juli/augusti besiktigat
UNHCR:s lokaler i östra Tchad.
Syftet var att skaffa underlag
för att föreslå lösningar och
göra kostnadsberäkningar för
renovering och nybyggnad av
boende och kontor för UNHCR:s
personal.
Läs mer om dessa insatser och
övrig pågående verksamhet på
www.raddningsverket.se under
rubriken Internationellt.

18

porträttet

Sirenen Nr 5 • Augusti 2008

Lottas tuffa väg til
Deltidsbrandmannen Lotta Nilssons liv kraschade när hennes
man plötsligt omkom under
simträning i Florida för fyra år
sedan.
Nu delar hon med sig av erfarenheterna från sorgearbetet
och hur hon reste sig – delvis
med stöd från kollegorna på
Räddningstjänsten Tjörn.
– Den hjälpen blev en lykta i
mörkret, säger Lotta Nilsson.

Lotta Nilsson i fören, när Räddningstjänsten Tjörn
åker ut för en övning på vattnet. Foto: Göte Björkdahl

D

e hade just öppnat ett träningscenter tillsammans. En dröm som äntligen gått i uppfyllelse.
Men efter två månader drunknar Lotta Nilssons
man Janne i Florida under ett träningspass inför tävlingen Ironman.
Plötsligt stod hon där ensam med deras två barn och
ett nystartat företag hemma i Skärhamn på Tjörn. Och
med ett jobb som deltidsbrandman. Hon var förstenad av chock och sorg.
Det har gått nästan fyra år sedan Lottas man Janne
miste livet i vågorna vid Floridas kust när han förberedde sig för sitt andra Ironman, en exceptionell
variant av triathlon.
Tävlingen innebär de tre olika disciplinerna simning
3 800 meter, cykling 18 mil och ett regelrätt maratonlopp på 4,2 mil. Janne hann bara bli 53 år gammal.
Lotta själv var då 39, dottern Fanny 11 år och sonen
Willie 9.
– Jag minns den där dagen så väl, hur han pratade
i telefonen med en kompis, och de skämtade om att
det var ”många tyskar i vattnet” inför tävlingen. Han
kramade barnen och mig och sa: ”Vi ses sen!” Men det
var sista gången jag såg honom, säger Lotta.
Hon beskriver tiden härefter som ett töcken, men
att hon på ett ”kusligt” sätt ändå visste exakt vad hon

Lotta Nilsson
Bor: Hus i Skärhamn
Yrke: Deltidsbrandman och driver friskvårdsanläggningen Träningskliniken på Tjörn
Ålder: 43
Familj: Barnen Fanny, 15, och Wille, 13
Aktuell: Har utmanat räddningstjänsten i Sverige i
lagtävling i triathlon. Tävlingen genomförs på Tjörn
den 30:e augusti.

skulle göra, inte minst hur hon skulle hjälpa barnen
och prata med dem.
Hon tvingades dessutom fatta flera viktiga beslut i
ett annat land. Och hon fick ringa runt till närmaste
anhöriga för att berätta det fruktansvärda som hade
hänt. Men det var först hemma i det lilla samhället
Skärhamn på Västkusten som hon kände att livet blev
riktigt jobbigt.
Lottas ”strategier” för att komma på fötter igen var
framför allt att börja träna direkt. Hon sprang och cyklade som aldrig förr. Och hon blev enormt kreativ för
att öka medlemstalet på träningskliniken.
Lotta Nilssons hårda arbete inkluderar även jobbet
som deltidsbrandman. Och nu senast blev hon utsedd
till årets företagare på Tjörn 2007.
– Men det betydde väldigt mycket att killarna på
stationen tog mina jourtider i tre månader utan att ta
betalt för det, så otroliga var de. Den hjälpen blev som
en lykta i mörkret, säger Lotta. Jag visste att de tänkte
på mig, och detta kommer jag att bära med mig hela
livet.
Hon upplever att man inom svensk räddningstjänst
talar för lite om hur det är att träffa på en död person,
hur man möter människor i kris, och hur man stöttar
anhöriga. Det behövs större fokus på själva krishante-
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llbaka
ringen, framför allt för alla nya som börjar jobba. Hon
beskriver tre centrala ”H” som en modell för vad man
kan göra när man kommer till en olycksplats: Häll i,
Håll om och Håll ut.
– När man hamnar i chocktillstånd behöver man något att dricka, gärna något med socker i, säger Lotta.
– Sedan håll om! Det viktigaste är inte att du pratar
så mycket utan bara låter personen känna att du är
nära – och vågar vara det. Sist men inte minst, håll ut!
– Lämna aldrig någon för tidigt, även om du inte
tycker att du gör något mer än bara är där, men tiden
här är central. En person i kris är utelämnad och behöver känna trygghet. Och du blir oerhört observant
på din omgivning när du hamnar i chock, säger Lotta.
Många kanske tror att det är tvärtom.
Hon vet vad hon talar om. När hennes Janne dog
minns hon hur alla hennes sinnen förstärktes i traumat.
Hon såg och hörde allt.
– Du blir som en utomjording, uppfattar varenda detalj. Så tänk på vad du säger i en chockad och traumatiserad människas närvaro. Och kom även ihåg att inte
bara beklaga förlusten av en anhörig, utan åk hem till
den drabbade med mat, till exempel, säger Lotta.
– Erbjud din hjälp praktiskt, med städning, gå och
handla, eller att skjutsa barnen till basketen.
Lotta tycker att de stora fördelarna med att vara
brandman är att man kan nå ut med bra budskap, inte
minst till barn och ungdomar. Hon har själv varit med
att utforma ett program för samtliga fjärdeklassare på
Tjörn.
Programmet handlar om hur man ska hantera en
olycka när man är ensam hemma. Lottas förhoppning
är att andra i Sverige tar efter upplägget, som är enkelt
– och kan rädda liv.
Hon menar att livet på alla sätt handlar om att förebygga olyckor och att kunna möta en kris, att vara
förberedd när katastrofen är ett faktum. Hon vet att
livet kan förändras plötsligt, vara förlamande. Men att
livet också kan vända.
– Jag har förlorat mycket, men jag har samtidigt fått
så mycket. När livet tar en ny vändning får du andra
saker i livet, saker som du kanske inte hade fått annars,
säger Lotta. Även om det som drabbade mig och mina
barn var helt fruktansvärt svårt har jag fått buskap att
förmedla, och inte minst att förvalta företaget som vi
startade tillsammans. Jag driver vår dröm vidare.
Även Lottas senaste dröm går nu i uppfyllelse. Som
det gick att läsa i Sirenen i mars i år utmanar hon alla
landets brandmän i lagtävling i triathlon. Den genomförs den 30:e augusti i Skärhamn på Tjörn.
– Eftersom det är en halv Ironman blir det 1 900 meter simning, cykel 9 mil samt 2,1 mil löpning. Efter ett
sånt pass kan du betrakta all god och syndig semestermat som bortblåst! (stort skratt) Man kan även tävla i
kortare distanser, säger Lotta.
Inför tävlingen säger hon:
– Jag är taggad, det ska bli jättekul. Flera räddningstjänster har anmält lag och fler är välkomna. Men det är
bråttom, anmälningstiden går ut 20 augusti.
Gabriella Grünwald
frilansjournalist

FOTNOT: Vill du veta mer om programmet som vänder
sig till fjärdeklassare, kontakta Lotta Nilsson på e-post
lotta@traningskliniken eller Räddningstjänsten Tjörn
(raddning@tjorn.se)
Sena anmälningar och mer information om tävlingen
den 30 augusti: www.traningskliniken.com

Jobbet med träningskliniken och som deltidsbrandman har hjälpt Lotta Nilsson att komma tillbaka.
– Jag har förlorat mycket, men jag har samtidigt fått så mycket, säger hon om de omtumlande fyra åren.
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Växjös resa löste krisen

Utveckling för
växjö. När laget inte fungerar
sparkas tränaren. Det är regel
inom idrotten – oavsett vems
felet är.
Värends räddningstjänst
valde en annan väg när det
krisade till sig – man satsade
på att utveckla både laget och
ledningen.
Efter förbundsbildningen och
sammanslagningen med Alvesta 2004 var stämningen inom
räddningstjänsten i Växjö körd i
botten. Det rådde en djup splittring mellan heltidspersonalen
och ledningsgruppen och allt
missnöje kanaliserades uppåt
till ledningen.
– Nytt förbund, ny station och
ny ledning. Så ”förändringsbenägna” som vi inom räddningstjänsten är, var det inte konstigt
att det blev problem, säger Roger
Dahl, brandman.
Till slut blev situationen ohållbar och fackklubben stegade
upp till kommunledningen och
krävde åtgärder.
Resultatet blev en satsning
på personalutveckling som ett
EU Mål 3-projekt hösten 2006.
Ett personalutvecklingsföretag
kopplades in. Från varje personalkategori togs det ut ett antal
så kallade förändringsledare.
– Vi skulle inledningsvis fungera som ”gnällbromsare” och
sälja in idén, säger brandman
Hans Fransson.
Tillsammans med ledningen
åkte förändringsledarna iväg
några dagar för att fritt spåna
om målbilder och framtiden.
Arbetet har inriktats på målbilder, självkännedom, grupprocesser, konflikthantering och
feedback.
Ett viktigt syfte var att öka öppenheten. Att få slut på jargongen och skitsnacket, få upp missnöjet till ytan.
– Det var en personlig resa för
att öka förståelsen för andras
förtjänster och brister och inse
att alla är olika. Jävligt nyttigt,
säger Tommy Johansson, brandman.
– Vad vill de ha av mig som chef
och jag av dem? Många gånger
handlar det om rätt enkla och
självklara saker, men det gav en
djupare förståelse för gruppen,
säger Peter Bengtsson, styrkeledare.
– Det är mindre jargong, mer
rak dialog. Det är tillåtet att göra
fel och faktiskt prestigelöst erkänna det. Vi kan nu ta ett snack
efteråt, tala om det i stället för att

skaka av sig och göra lika dant
nästa gång, säger Jarl Karlsson,
brandman och styrkeledare.
För att inte trilla tillbaka i
gamla hjulspår fick de med sig
några övningar, bland annat en
som kallas Stegen. Om någon
tar upp ett problem respresenterar de olika ”stegen” – en tiostegs åsiktsskala, om man delar
uppfattningen eller inte. Det är
ingen poängbedömning utan
övningen tvingar alla att ha en
åsikt och syftet är att nå en gemensam slutsats.
Det är visserligen en övning
men den har använts för viktiga avgöranden. Ska fysvarvet
vara avgörande för om man får
rökdyka?
– Den äldste i vårt lag frågade
en dag: vad tycker ni, kan jag
rökdyka ett år till? Då är det
viktigt att alla ärligt och öppet
säger vad de tycker. Alla vet att
den dagen kommer när man inte
längre klarar rökdykningen och
det är ingen rolig dag. Det kan
vara jobbigt och få veta att man
inte alltid klarar sin uppgift,
men ingen har gått igenom Stegen med full pott. Även om man
inte klarar Varvet kan man ha
kompetenser som gör att man
fyller sin plats i gruppen, säger
Peter Bengtsson.
Utgångspunkten är att feedbacken i gruppen ska vara positiv, med syfte att hjälpa – inte
stjälpa. Det gör det möjligt att
ta upp även känsliga ämnen.
Men någonstans finns ändå en
gräns.
– Vi har faktiskt tagit upp det
i vårt lag, måste man alltid tala
sanning? Ingen sade att man
alltid måste det, vilket inte betyder att man behöver ljuga, säger
Hans Fransson.
Även om alla vittnar om den
förbättring av arbetsklimatet
som skett understyrker de också
att det är en bit kvar. Skiftslagen
utvecklas olika.
– Öppenheten mellan lagen
är inte den bästa. Vi har diskuterat hur vi kan föra vidare erfarenheter mellan lagen. Men vi
får verkligen hoppas att vi orkar
hålla i det här, säger Tommy Johansson.
Satsningen på ett öppnare arbetsklimat fortsätter under 2008
bland annat genom stöd i ledningsgruppen, handledning av
enhetschefer och utveckling av
styrkeledarnas roller.
gunno ivansson

Satsningen på personalutvecklinghar gjort att brandmännen Stefan Karlsson, Fredrik
Bengtsson, Roger Dahl, Tommy
Johansson, Hans Fransson ser
framtiden an med tillförsikt.
Allt är inte rosenrött men det
är mindre jargong, mer rak
dialog och förståelsen för att
människor är olika har ökat.
– Alla vill gå till jobbet och vi
presterar mer än när vi hängde
med huvudena, säger styrkeledarna Jarl Karlsson och Peter
Bengtsson.
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alla
Husen i kvarteret Limnologen blir landets högsta nyproducerade
trähus med sina åtta våningar. Samtliga lägenheter har boendesprinkler.

Modern trästad
i åtta våningar
växjö. I Växjö byggs Sveriges största sammanhängande träprojekt, Välle Broar.
Kvarteret Limnologen består
av fyra åttavånings trähus
där samtliga lägenheter har
boendesprinkler.
Välle Broar är ett femton hektar
stort område mellan Campus
och Växjö centrum som ska exploateras med målsättningen att
skapa en sammanflätad, mångfunktionell och stadsmässig
träbebyggelse. Det påbörjades
hösten 2006 och kommer att
pågå i tio år.
Husen är med sina åtta våningar landets högsta nyproducerade
trähus. Att lägenheterna skulle
sprinklas beslöts tidigt vilket
gjorde att sprinklerrören kunde byggas in i de prefabricerade
bjälklagen.
Brandskyddskonsult Elvy Karlsson ligger bakom brandskyddet.
– Räddningstjänsten ville ha boendesprinkler i de här husen. Be-

ställaren tyckte också det var bra,
man kan göra vissa avsteg om det
finns boendesprinkler. Det kändes väldigt bra säkerhetsmässigt
att ha boendesprinkler även om
vi har gjort alla installationer för
att klara brandkraven.
Husen har distinkta brandgränser, möten mellan bjälklag,
väggar och installationer är detaljstuderade. Det finns detaljritningar för alla genomföringar
och hur de ska tätas.
Det har gjorts vissa avsteg, till
exempel balkongerna som är av
massivt trä.
– I och med att balkongerna är
utrymningsväg ska de ha brandskyddande beklädnad, men i
och med boendesprinklern har
vi accepterat det ändå, säger Elvy
Karlsson.
Utrymningsvägarna är trapphusen och balkongerna med
hjälp av räddningstjänsten. Lägenheterna högst upp är i två
plan, våning 7 och 8, och från
dessa sker den alternativa utrymningen via taket.

Sprinkler i alla äldreboenden

Värend vill utbilda deltidare
växjö. Värends räddningstjänst är en av de ”aktörer”
som anmält intresse för att
bedriva utbildning. Det rör
sig om grundutbildningen
Räddningsinsats för deltidare
på nio veckor.
– Vi har rekryterat en del som
backat när de fått höra att de ska
vara borta hemifrån en längre
period. Vi är mycket nöjda med
vår preparandutbildning och
deltidarna som gått den har sagt

att de lika gärna kunde fortsatt här, säger
Jörgen Walldén, räddningschef.
PreparandutbildJörgen Walldén ningen har
körts i Växjö
i fyra år. Den är på tretton mot
normalt tio dagar och de tre extradagarna koncentreras till rökdykning för att få full 56 timmars

rökdykarutbildning.
Utbildningsrådet, utbildningsansvariga i södra Sverige, följer
med intresse Växjös ansökan om
att få bedriva utbildningen.
– Vi skulle kunna köra en
provkurs, men fick ingen jätterespons från Räddningsverket i
Karlstad. Det är inte säkert vi ska
stå som huvudman utan kanske
att Revinge förlägger utbildning
här. Det är jätteviktigt att man
får examensbevis, säger Jörgen
Walldén.

I Växjö har man beslutat sprinkla alla äldreboenden
– Vi har en filosofi om att våra bostäder och lokaler ska vara tillgängliga för alla och som ett led i utvecklingen har vi beslutat att
2008 bör man ha sprinkler på våra äldreboenden. Vi ser det inte som
jättekostnad, säger Bengt Karlsson, projektledare på Vidingehem.
Tre nya äldreboenden, Toftagården, Tellusvägen och Evelid blir
klara vid årsskiftet. Ett är under anbud Högstorp och där går man
ett steg längre i brandskyddet genom att inte godta lösningar som
innehåller cellplast.

Landstinget utbildas i brandskydd
Efter branden på St Sigfrids sjukhus 2003 då två patienter omkom
har landstinget satsat både på sprinkler och en massiv utbildning
som genom upphandling gick till räddningstjänsten. På räddningstjänstens övningsfält har det byggts upp en sjukhussal med sängar
och patientdockor.
– Cirka 3 000 personer har fått utbildning i grundläggande brandskydd, bland annat utrymningsövning, berättar Anders Brodell, som
är chef för skyddsenheten och jobbar med förebyggandeutbildning.
Utbildningen kom igång 2004-2005 och omfattar inte bara personal inom sjukvården utan även vård och omsorg och patienter på St
Sigfrids sjukhus.
– Utbildningen ska in i nästa fas som inte är riktigt klar, men sannolikt blir det besök ute i verksamheterna för att bland annat ge
starthjälp till egenkontroll.
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För att få en samtrimmad organisation utbildas ambulansjukvård och räddningstjänst gemensamt i losstagning i Växjö. Nyckelordet är prestigelöshet. – Utbildningen
skapar förtroende och gör att vi vågar lita på varanda. Det är inte nödvändigtvis vi som måste hålla nacken, det kan kan en av brandkillarna göra, säger ambulanssjukvårdaren
Jonas Bengtsson.

Bättre samarbete med
gemensam utbildning
vÄxjö. Efter en trafikolycka
kan gränsen mellan lyckad
och misslyckad insats vara
hårfin.
I Växjö samtrimmas organisationen genom att ambulansjukvård och räddningstjänst utbildas gemensamt i
losstagning.
Samverkan kan tyckas vara en
självklarhet, men med två organisationer som tillhör olika
myndigheter och lyder under
olika lagar går det inte alltid
friktionsfritt.
I Växjö har man beslutat förbättra samarbetet genom en
gemensam utbildning. Det
startade i mars i år efter ett års
planering. Förberedelserna har
skötts av en grupp med fem från
varje organisation.
– Vi har varit runt och tittat på
andra ställen, bland annat Piteå,

där Bo Frej tidigare startat
en liknande
utbildning,
och vi har fått
ta del av deras
tankar, berättar projektledaren Pär Sven-Gunnar
Stensson.
Svensson
Han understryker att det inte brister i kunskaper i sig utan det handlar om
att rikta kunskaperna mot ett gemensamt mål.
– Vi har arbetat lite parallellt,
det har varit för dålig kommunikation och vi har haft svårt att
hitta rollerna.
Målet är ett samarbete som
sker utan beställning eller ordergivning.
– Det försöker vi lösa genom att
skapa ett flöde, att alla ska veta
vad som ska hända. Om rädd-

ningstjänsten
gör ett visst
moment vet
ambulanssjukvårdarna
att det tar ett
par minuter.
Nyckelordet
är prestige- Pär Stensson
löshet.
Den stora
vinsten är att ambulanssjukvårdare och räddningstjänst får tillfälle att träffas, snacka och fika
tillsammans.
– Jag tycker samarbetet på
olycksplatser fungerar mycket
bättre redan efter det här lilla.
Det är så hårfint mellan att
lyckas och förvärra situationen
på en olycksplats, att det vill till
att man har samma grundsyn,
säger Pär Stensson.
Ambulanssjukvården har bland
annat tryckt på att räddnings-

tjänsten ska
berätta vad de
tänker göra.
– När de
krossar en
ruta smäller
det till ordentligt. Det
är viktigt att
Leonard
de berättar
Isaksson
om det innan
så man inte rycker till om man
håller en nacke, säger SvenGunnar Svensson, certifierad
ambulanssjukvårdare.
Han liksom kollegorna uppskattar utbildningen.
– Det är jättebra, vi får en samordnad syn. På en olycksplats
blir det lätt att man jobbar i sin
värld och pratar inte så mycket.
Om man känner varandra för dåligt blir förståelsen för varandras
arbetsuppgifter sämre. Man undrar varför det tar så lång tid och

så vidare, säger Leonard Isaksson, ambulanssjukvårdare.
Dialog är viktigt inte bara mellan ambulanssjukvårdare och
räddningstjänst.
– Utvärderingar visar att rehabiliteringen går lättare om man
under insatsen hela tiden hållit
kontakten och talat med den
drabbade.
Totalt kommer 375 personer,
varav ett 70-tal ambulanssjukvårdare, att genomgå utbildningen. Inom räddningstjänsten från direktionsledningen ut
till räddningsvärnen. För att få
ökad förståelse för arbetet på en
olycksplats och kunna ge råd om
åtgärder till en uppringare har
även ett 40-tal SOS-operatörer
deltagit i utbildningen. Till hösten genomförs en utbildning för
polisen.
Gunno Ivansson
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Europeiskt nätverk
ska minska anlagda bränder
Anlagd brand är ett stort problem i många länder. Ett europeiskt
projekt kring brandutredningar genomfördes under ett seminarium på Räddningsverket, Revinge 2005. Erfarenheter utbyttes
och verksamhetens stora nytta diskuterades. Sedan dess har inte
särskilt mycket hänt, men nu sker en nystart i form av en konferens utanför Newcastle i England 15-16 september.
– Vi hoppas kunna utveckla ett europeiskt nätverk kring brandutredningar och anlagda bränder med experter från många
länder. Vi ska också undersöka möjligheterna för att bygga upp
en europeisk databas, säger Rob Stacey vid räddningstjänsten i
Northumberland, som arrangerar konferensen.
Björn Albinson vid Räddningsverket kommer att delta.
– Kan konferensen leda till ett utökat samarbete och ett nätverk där vi i olika länder kan lära av varandra är det förstås något
som Räddningsverket stöttar, säger Albinson.
För mer information eller anmälan till konferensen, kontakta
Rob Stacey på e-post: rstacey@northumberland.gov.uk

Krav på automatisk larmning
efter olycka med farligt gods

Räddningsverket bör verka för att ADR-transporter (fordon som
transporterar farligt gods) förses med utrustning för automatisk
överföring av information till en larmcentral om aktuell händelse, geografisk position och last. Det skriver Haverikommissionen
i sin utredning av trafikolyckan med en farlig gods-transport på
E6 söder om Falkenberg i november 2005.
Vid olyckan omkom föraren när stora mängder brandfarlig
vätska (isobutyraldehyd) läckte ut och antände fordonet, som
vid trafikolyckan blev stående på tvären och delvis hängande
från en vägbro.
Räddningsverket rekommenderas också att arbeta för fackindelning av stora tankar för transport av brandfarlig vätska. Rapporten heter RO 2008:03 och kan laddas ned på www.havkom.se

Skövde skrev avtal med
Hamburgs räddningstjänst
Räddningsverket Skövde och Hamburgs räddningstjänst har
tecknat samarbetsavtal.
– Det innebär inga förpliktelser men underlättar det fortsatta
samarbetet, säger Mats Hallsund i Skövde.
De två organisationerna är överens om permanent utbyte av
forskning, arbetsmetoder, träning och utbildning.
Ett exempel är att lärare från Skövde kommer att finnas med
som föreläsare på en EU-kurs för insatschefer som Hamburg
genomför i höst.
Hamburgs räddningstjänst, med 2 500 heltidsbrandmän och
egen skola, är en intressant öppning in på den stora tyska marknaden för skolan i Skövde.

Rapport och faktablad om skador
Ambulanssjukvården planerar alltid för uttag bakåt. Här testas en metod med en rem som dras under armarna och fästs med ett spänne över bröstkorgen. Remmen har utvecklats av räddningstjänsten i
Piteå och gör att en person kan dra upp den skadade på brädan.

Skador är ett stort hot mot hälsan inte bara i Sverige utan i hela
Europa. Det visar en färsk rapport från EU, Injuries in the European Union 2003-2005.
Rapporten visar att hundratusentals människor dör och miljoner får funktionsnedsättningar i vad som beskrivs som en europeisk skadeepedemi. I Sverige ökade från 1995 till 2005 antalet
människor som omkom på grund av olyckor med 30 procent till
cirka 3 000 per år. Det är framförallt dödsfall till följd av fall och
förgiftningsolyckor som ökar.
Rapporten Injuries in the European Union 2003-2005 kan laddas ned på www.raddningsverket.se. Där finns också faktablad
med olyckstatistik från 18 olyckstyper.

RÄTTELSE från Stig Dahlén, redaktör, Sirenen: I krönikan ”Sista
Vid utbildningen
utgår man från den
vanligaste olyckstypen, det vill säga
bilen står kvar på
hjulen.
– Jag har jobbat i
30 år och aldrig upplevt en bil på taket,
säger ambulanssjukvårdaren Sven-Gunnar Svensson.

ordet” skrev jag i förra numret att den nya Strålsäkerhetsmyndigheten med det engelska namnet Swedish Radiation Safety
Authority har tagit över Räddningsverkets förkortning av det
engelska namnet, SRSA (Swedish Rescue Services Agency).
Strålsäkerhetssmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg meddelar att så inte alls är fallet. Hon skriver:
”I kärnsäkerhets- och strålskyddsvärlden använder man ofta
den nationella akronymen, dvs. SSM i vårt fall, även i det internationella samarbetet. Swedish Radiation Safety Authority är en
direkt översättning av det svenska namnet med tillägg av ”Swedish”, och kommer att användas vid en fullständig namnpresentation av myndigheten. Akronymen däremot blir SSM både i
Sverige och utomlands.”

24

nyheter

Sirenen Nr 5 • Augusti 2008

Försäljning av fyrverkerier

Tydligare regler på gång
Räddningsverket förtydligar
i höst regleringen av försäljningen av fyrverkerier genom
att ge ut allmänna råd och
kommentarer.
De har efterfrågats länge av
branschen.
Försäljning fyrverkerier

Försäljningen av fyrverkerier
är reglerad i Räddningsverkets
föreskrifter och allmänna råd
(SRVFS 2006:10) om förvaring
av explosiva varor.
Dessa fokuserar på explosivvaruindustrin och inte specifikt på
lagring och försäljning till konsumenter.
Inte heller i de tillhörande
allmänna råden har det varit
tydligt vad som gäller vid försäljning
– En del polismyndigheter

och kommuner har ställt för
tuffa krav och regleringen har
i praktiken inte tillämpats lika
i hela landet, vilket försvårat
en hel del för branschen vid
tillståndsprövning och också
för tillsynen. Nu ger vi dem en
annan auktoritet, säger Torkel
Schlegel, chef för Räddningsverkets enhet för brandfarliga och
explosiva varor.
Branschen har under flera år
påtalat bristerna och efterlyst
förtydliganden. Framförallt för
grossister som verkar över hela
landet har det varit ett problem
att olika villkor för tillstånd och
kraven på säkerhet vid försäljningsplatsen spretat en del i
landet.
I de kommande allmänna råden ges råd och exempel hur
man kan få säkrare försäljnings-

platser och lagerutrymmen samt
hur en säker hantering av fyrverkerierna på försäljningsplatser
kan ske.
En viktig aspekt som lyfts fram
är utrymningssäkerhet.
– Vi har fått allt fler gallerior och köpcentra och då har
brandsäkerhetsproblematiken
uppmärksammats när man genomfört brandtekniska byten,
säger Torkel Schlegel.
I lokaler där konsekvenserna
av en brand eller explosion kan
bli allvarliga på grund av byggnadens brandtekniska utformning med stora brandceller och
långa utrymningsvägar, anser nu
Räddningsverket att försäljning
av fyrverkerier inte bör ske.
– Det här ska inte ses som ett
totalförbud, det måste avgöras
från fall till fall beroende på
till exempel var i lokalen den

”Proffsfyrverkare”
utbildades i Skövde
Skövde. ”Proffsfyrverkare”
måste från 2010 kunna intyga
sin kompetens när de söker
tillstånd för ett arrangemang.
Det kräver EU.

För att utveckla ett system för
certifiering av personer som yr-

kesmässigt skjuter fyrverkerier
vid olika evenemang genomförde Räddningsverket en provkurs
på verkets skola i Skövde i slutet
maj.
I kursen deltog ett 20-tal
”proffsfyrverkare”. Kursen omfattade både teoretiska och prak-

tiska övningar på övningsfältet
i Hasslum.
– Det gick väldigt bra och vi
fick bra respons från deltagarna.
Det blev också många och intressanta diskussioner mellan deltagarna, berättar Marlene Gustavsson, handläggare på verkets
enhet för brandfarliga och explosiva varor och en av dem som
ordnat försöksutbildningen.
Bakgrunden är ett EG-direktiv
som kräver att Sverige senast
2010 kan redovisa ett system
för hur man utser och auktoriserar personer med specialistkunskaper inom pyroteknik.
Behovet har funnits länge. Polismyndigheterna har haft och
har svårt att i samband med tillståndsgivning säkerställa kompetensen hos den som ansöker
om tillstånd för ett fyrverkeriarrangemang inför publik.
Närmast ska synpunkterna
från kursen sammanställas. Avsikten är att ett förslag till utbildning och certifieringssystem
ska ut på remiss till branschen
under hösten.
En uppskattning är att det
finns omkring 500-1 000 personer som kan vara i behov av
en certifiering som ”proffsfyrverkare”. Senast 2010 vill EU se det
svenska systemet i drift.
ÅKE SVENSSON

I kursen ingick både teoretiska och praktiska moment. På
bilden till vänster visar Marlene
Gustavsson från Räddningsverket en av kursdeltagarna hur en
avskjutning ska förberedas.
Foto: Thomas Johansson

tänkta försäljningsplatsen ligger och hur den är utformad. Att
ha kanske femtio till hundra kilo
nettovikt fyrverkerier direkt utanför kassalinjen både stör och
försvårar utrymningen, säger
Torkel Schlegel.
Nu innehåller råden inte bara
skärpningar. Räddningsverket
lättar också upp för möjligheten
till försäljning och förvaring i
stålcontainer.
– Tidigare sa vi nej till en container både som lager och försäljningsplats. Nu öppnar vi upp
en möjlighet som dessutom är en
brandtekniskt bättre lösning. Tidigare sa vi också nej till försäljning utanför butiken. Nu säger
vi att det är både önskvärt och
lämpligt med försäljning utanför butiken när det finns en tydlig koppling till butiken och un-

der förutsättning att containern
placeras vettigt med tanke bland
annat på utrymningsaspekten,
säger Torkel Schlegel.
Andra nyheter i de allmänna
råden är att Räddningsverket
ger råd om maxgräns för den
mängd fyrverkerier som lagras
i ett lagerutrymme med hänsyn
till dess volym.
De nya råden har varit ute på
remiss under sommaren. Remisstiden gick ut den 4 augusti
och så snart svaren bearbetats
räknar Räddningsverket med att
de nya råden kan beslutas.
– Vår ambition är att höstens
tillståndsansökningar ska kunna
bearbetas med stöd av råden, säger Torkel Schlegel.
ÅKE SVENSSON

Kemi
övertar
ansvar
för tillsyn
Räddningsverkets tillsynsansvar för kemiska produkters
brandfarliga, explosiva och
oxiderande egenskaper bör
föras över till Kemikalieinspektionen, Kemi.

Räddningsverket bör i stället utses till expertmyndighet med särskilt ansvar för att bistå Kemikalieinspektionen i tillsynen. Kemi
får ett bredare tillsynsansvar
Det föreslår den så kallade
Reach-utredningen. Den tillsattes
i mars 2007 för att göra en översyn
av kemikalielagstiftningen med
bland annat fokus på kemikalietillsynens inriktning, organisation
och finansiering. Detta som en del
i förberedelserna för att den nya
EG-förordningen Reach skulle
kunna tillämpas i Sverige och
en ny europeisk kemikaliemyndighet, Echa, inrättas på EU-nivå.
Reach-förordningen börjde träda
i kraft den 1 juni 2007.
Reach-utredningen föreslår att
kemikalietillsynen i Sverige integreras med övrig miljötillsyn
och med arbetsmiljötillsynen.
Den centrala tillsynen ska framför allt inriktas mot att kemikalier blir registrerade och att de
som använder kemikalierna får
information om deras egenskaper och hur det ska hanteras för
att inte skada människors hälsa
och miljön.
Tillsynen över farliga ämnen i
varor ska även öka. Går förslaget
igenom övergår vissa uppgifter
om kemikalietillsynen i Räddningsverket från att vara ett tillsynsansvar till att i framtiden bli
ett sakområdesansvar.

nyheter 25

Sirenen Nr 5 • Augusti 2008

Modern utrustning i en ny brandbil och ny brandstation. Det finns hos den nya deltidskåren i Lofsdalen, från vänster Lennart Jonasson, Kurt Svensson (räddningschef Härjedalen), Chennet Landström och Göran Löfström.

Lofsdalen gjorde tvärtom
– bildade deltidskår av värn
Lofsdalen. Härjedalens
räddningstjänst gick mot
strömmen och ersatte räddningsvärnet i Lofsdalen med
en deltidskår i ny fin station.
– En smått unik satsning.
Det är vanligare att kårer
läggs ned eller görs om till
räddningsvärn, säger räddningschefen Kurt Svensson.

Projektet har kostat 10 miljoner
kronor i utbildning, materielan-

skaffning och byggnation.
Fram till årsskiftet 2007/08
hade Lofsdalen endast ett räddningsvärn med tre alternerande
förmän i beredskapstjänst. Däremot inga anställda brandmän.

Då byn växt så kraftigt och numera tar emot 160 000 besökare
varje år under turistsäsongen
fanns det anledning att se över
räddningstjänsten i området.
Lofsdalens kår invigdes 1 fe-

Skinande fin är den, Lofsdalen deltidskårs nya brandbil, en Renault
Mascott med plats för fem utryckande brandmän.

bruari i år. Den har fem minuters anspänningstid och består
av fyra förmän och sju deltidsbrandmän (varav en förman och
en brandman i pooltjänst).
Kåren har löpande beredskap
enligt rullande schema med jour
var tredje vecka. Sex av brandmännen är män, en är kvinna.
– Som alla vet finns det väldigt
få kvinnliga brandmän och därför känns det positivt att vi har
åtminstone en i kåren i Lofsdalen. Vi ser gärna fler kvinnliga
brandmän hos oss i framtiden,
säger Kurt Svensson.
Flertalet av de brandmän som
blivit deltidsbrandmän tillhörde
tidigare räddningsvärnet. En förman och två brandmän har alltid jour och det är också utryckningsstyrkan vid litet larm. Vid
stort larm är det fri inryckning
och då går även larmet i Sveg.
Förra året gjordes nio insatser
och i år beräknas antalet öka till
mellan 10 och 30. Turistperioden
under vintern är den mest intensiva, men även under sommaren
ökar insatserna.
– Svårigheten att rekrytera
brandmän hänger oftast ihop
med att beredskapstjänsten
påverkar både privatliv och ar-

minskar risken för påverkan i
verksamheten.

Pia Sanderhoff är kårens enda
kvinnliga brandman, men räddningschefen vill gärna ha in fler.
betsliv, säger förman Chennet
Landström, nyutbildad förman
och den första nya på 19 år.
– Men de senaste åren har alla
i Lofsdalen ansträngt sig extra
mycket för att vi ska bli en attraktiv turistort. Stödet för kåren
är helhjärtat och därför har det
blivit lättare att rekrytera brandmän.
Chennet Landström exemplifierar med att de två brandmännen i det egna företaget är placerade i olika jourgrupper. Då

Den nya brandbilen, en Renault Mascott, är utrustad för
högtryckssläckning samt skum
och konventionell släckning. Bilen rymmer 1 kubikmeter vatten
och 100 liter skum. Den gamla
större brandbilen fungerar i
dag som tankbil med 5 kubiks
kapacitet.
Brandbilens högtryckssläckning arbetar med ett tryck på
upp till 250 bar och bilen har nya
klippverktyg. Fordonet är lättmanövrerat och väl anpassat till
Lofsdalens stugbebyggelse. Bilen
kan sättas in även vid trånga och
backiga förhållanden.
Text och foto:
Magnus Tamelander
frilansjournalist

Fotnot: Räddningstjänsten Härjedalen har sju deltidskårer med
följande beredskap:
Sveg 1+4, Ytterhogdal 1+4,
Funäsdalen 1+4, Hede 1+3,
Vemdalen 1+3, Lofsdalen 1+2
och Lillhärdal 1+2.
Dessutom finns ett räddningsvärn i Messlingen.
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Radhuset brinner. Två personer omkom vid branden i Borlänge som började efter fyra på morgonen och snabbt spred sig till övriga åtta lägenheter. Hela radhuslängan ödelades.
Foto: Bons Nisse Andersson.

Radhusbränder ett
växande problem?
I

samband med nationaldagshelgen i början av juni inträffade tre dödsbränder med sammanlagt fyra omkomna människor.
Dessutom uppstod flera allvarliga bränder där människor
räddades i sista stund. Det väckte
stort uppseende i massmedierna.
Främst koncentrerades intresset
till bränder i radhus.
I Borlänge utbröt tidigt en
morgon brand i en radhuslänga.
Brandförloppet gick rasande
fort. Andras Nyman, räddningschef i beredskap, berättar:
– Brandförloppet var mycket
snabbt, inte bara via vinden
utan också mellan själva lägenheterna. Den tidigast angripna
lägenheten låg mitt i längan. Där
bodde ett par i 50- årsåldern.
Rökdykare hörde kvinnan bulta
på ett fönster och lyckades få ut
henne. Trots upplivningsförsök
förklarades hon senare död på
Borlänge sjukhus. Hennes man
påträffades senare död i samma
helt utbrunna lägenhet.
När detta skrivs är brandorsaken ännu inte fastställd. En teori

är att branden börjat på altanen
till en grannlägenhet som för
tillfället var tom.
Branden har i ett tidigt skede
spridit sig in i det omkomna
parets bostad. Brandingenjörselev Katarina Lindén och brandmästare Joel Peclard har gjort en
uppföljning av branden. De skriver bland annat:
– En intressant iakttagelse är
att det finns brandväggar mellan varje lägenhet och dessa går
hela vägen upp till vinden och
ansluter till yttertaket. Trots detta har branden spridits mycket
fort från vind till vind. Det beror troligtvis på att yttertaket
är gjort av oljehärdad träfiberboard och inte av råspont. Branden har lätt kunnat bränna igenom fiberboarden och tagit sig
förbi brandväggen. På oskadade
grannhus kan man tydligt se att
boarden buktar ut och lämnar
en glipa.
– Denna spridning har dock
inte varit avgörande för den tragiska utgången. En annan teori
är att branden har startat någonstans på en av altanerna och se-

dan spridit sig direkt till tre lägenheter via takfoten. En bättre
skyddad takfot, exempelvis tät
takfot någon meter in på varje
fastighet, hade möjligen kunnat
fördröja spridningen och kanske
till och med räddat liv.
Ingen brandvarnare hördes
under insatsen. Detta och andra
uppgifter antyder att det inte
fanns fungerande brandvarnare
i de omkomnas lägenhet.
Räddningstjänsten Dala Mitt
har gjort ett informationsutskick
till alla radhus i förbundets medlemskommuner där man belyser
problemet med brandspridning
via vinden i radhus, samt tryckeer på vikten av fungerande
brandvarnare.

1975. På längans ena långsida
fanns altaner och balkonger som
var delvis inbyggda med spaljéer
och växtlighet.
– En långvarig värmebölja
hade gjort buskarna extremt
torra och lättantändliga. Dessutom var uteplatserna belamrade med solstolar och dynor
stoppade med skumplast. När vi
kom fram brann det våldsamt på
hela den sidan av huset, berättar
räddningsledare Mats KarssonFåglum.
– Dessutom hade branden redan trängt igenom yttertaket på
en förrådsvind som fanns i den
centrala delen av byggnaden.
Inledningsvis var det livräddning som gällde. De boende

hade gjort ett gott arbete men
det var fortfarande osäkert att
alla hade hunnit ta sig ut. Med
en utryckningsstyrka om fem
man är räddningstjänsten inte
dimensionerad för en brand i 14
lägenheter samtidigt, fortsätter
Mats Karlsson-Fåglum.

Ett och ett halvt dygn senare
utbröt i Falkenberg en annan
våldsam brand i något som medierna betecknar som en radhuslänga.
I verkligheten handlade det
om ett flerfamiljshus av trä i två
till tre våningar. Mellan våningsplanen fanns ett bjälklag av betong. Huset innehöll sammanlagt 14 lägenheter och var byggt

Statistik bostadsbränder 2007

När dessa händelser sedan
kopplades ihop med en dramatisk vindsbrand i ett fyra våningars flerfamiljshus i Gustavsberg
restes krav på strängare regler
för avskiljningen mellan lägenheterna i rad- par och kedjehus.
Ett ämne som Sirenen ventilerade så sent som i nummer 5
2007.
Ulf Erlandsson

2007 inträffade det totalt 6 162 bränder i bostadshus i Sverige.
Vid dessa bostadsbränder omkom sammanlagt 78 personer.
Så här fördelas bränderna och antalet omkomna:
Bostadstyp
Lägenheter i flerfamiljshus
Villor
Rad/par/kedjehus
Fritidshus o liknande

bränder
2 946
2 723
176
317

döda
38
32
6
2
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Kvinna dog

Snabba förlopp
i husvagnsbränder

I

nom loppet av bara ett par dagar inträffade två allvarliga husvagnsbränder på
campingplatser bara några mil från varandra på västkusten.
I det första fallet totalförstördes en relativt
ny vagn medan en mamma och hennes två
barn i förskoleåldern tillfälligt hade lämnat
den.
Räddningstjänstens och polisens utredare
misstänker att branden startade i ett gasoldrivet kylskåp. Delar är skickade till SKL och
tillverkarna av såväl kylskåpet och husvagnen har inlett egna undersökningar.
Vid den andra branden omkom en kvinna i
60-årsåldern. Hon och hennes man hade tillbringat flera somrar på samma campingplats
och var väl förtrogna med livet i husvagn.
Efter en gemensam middag med ett par
grannar skulle de gå och lägga sig. Då kom
mannen på att han glömt att stänga av ett
gasoldrivet värmeaggregat de hade ute i förtältet. Mannen uppger själv att han försökte
stänga ventilen på flaskan men att en låga i
inne i värmare inte villa slockna.
I stället kastade han ut hela värmaren utanför tältet. Då flammade det plötsligt upp
i en stor låga. Förtältet tog eld och allt gick

ruskigt fort. Hans fru, som hade allvarligt
nedsatt syn, kunde inte ta sig ut.
Mannen och tillskyndande grannar försökte rädda henne genom att krossa ett fönster
med en slägga. Men då hade rök och värme
redan spridit sig och kvinnan omkom.

När räddningsstyrkor från två samverkande
kommuner anlände rådde fullt kaos på campingplatsen. Frustrationen att inte kunnat
rädda kvinnan var total.
Campinggästernas släckförsök med flera
pulversläckare hade misslyckats. Två gasolflaskor av aluminium hade redan gått sönder. När en av dem gick i luften flög heta
plåtbitar iväg cirka 25 meter och hamnade
på ett halmtak över en servicebyggnad, dock
utan att antända taket.
En annan husvagn som stod föredömligt
uppställd exakt fyra meter från den brinnande vagnen fick smältskador trots att
den begöts med vatten från en slangledning.
Lyckligtvis var det nästan helt vindstilla.

krisgrupp som snabbt kallades in.
Polisens och räddningstjänstens undersökning visar att tre gasolflaskor av aluminium
var inblandade i branden. En av den hade
rämnat uppifrån och ner och fläkts upp, en
annan hade bara en decimeterlång spricka
på halsen medan den tredje aluminiumflaskan påträffades helt nersmält.
Om övertrycksventiler och/eller sprängbleck hunnit utlösa kommer experter på SKL
och Räddningsverkets enhet för brandfarliga
och explosiva varor att försöka ta reda på.
Artikeln bygger på en rapport av Jan Klauser,
räddningstjänsten Ängelholm.

Den omkomna kvinnans make fick lindriga
brännskador. Liksom många av campinggästerna chockades han svårt av det inträffade. De kunde alla få hjälp av kommunens

Erfarenheter
husvagnsbränder
n Många husvagnar saknar fönster som
är lätta att öppna. Om den enda utgången blockeras av en ett brinnande förtält
är situationen kritisk.
n Mängder av brännbar plast i kaross och
inredning gör att brandförloppet i en husvagn går mycket snabbt.

Överhettad
digitalbox
började brinna

Elhiss bakom
storbrand

E

lektriska fel på fordon kan
yttra sig på flera olika sätt.
När ägaren till en äldre personbil en kväll upptäckte att fönsterhissarna slutat fungera blev
han naturligtvis lite irriterad.
Eftersom rutorna var delvis
nere och det såg ut att bli regn
till natten placerade han sin bil
under ett skärmtak till en större
verkstadsbyggnad på gården.
På natten tog bilen eld och antände verkstaden som blev totalförstörd. Inne i den fanns flera
oförsäkrade veteranbilar som
också blev lågornas rov.
Vid ett annat liknande fall
var det belysningen till en äldre
WV Golf som då och då vägrade
fungera. En kväll när bilen stod
parkerad efter att felet hade uppträtt tog den plötsligt eld. Även i
det fallet spred sig branden till
en intilliggande byggnad.
Efter en rapport från PG Persson,
brandingenjör.

Erfarenheter
el i bilar
n Mystiska elfel som bara
uppträder då och då tyder
på att det är glappkontakt
någonstans. Det är en vanlig
orsak till bränder i såväl
fordon som byggnader. Bryt
strömmen och se till att
installationen kontrolleras av
kompetent person.

E

Ljus-setet började brinna okontrollerat och satte eld på bordet.

Foto: Bengt Carlsson

Ljus-set satte eld på bordet
E
n villaägare hade köpt ett set med ljus i en
Lidl-butik. Det bestod av fyra keramikbehållare med ljusmassa, liknande värmeljus. Till setet hörde ett underlägg av träliknande material
samt en liten ”duk” av träribbor.
På kvällen satt mannen och hans sambo i TVsoffan och hade alla fyra ljusen tända. Underlägget och ljusen stod på en virkad duk som låg på
bordet. Olyckligtvis somnade de båda.
När mannen vaknade cirka en timme senare
brann det i bordet, i den virkade duken och i
ljusmassan i alla fyra keramikkopparna.
Han försökte blåsa ut lågorna. När det inte
lyckades tog han i och blåste ännu kraftigare.
Det släckte branden men gjorde samtidigt så
att brinnande ljusmassa stänkte tillbaka i ansiktet att han fick brännskador. Han kontaktade
sjukvårdsupplysningen och fick rådet att kyla
skadorna med vatten.
Följande vardag tog mannen kontakt med
olycksutredaren vid ortens räddningstjänst.
Gemensamt undersökte de händelsen. I bruksanvisningen till ljus-setet varnades man för att ta
i keramikbehållarna de närmaste 15 minuterna
efter det att de hade använts som ljusstake.
Branden hade uppenbarligen pågått en god

stund. Brännskadorna i bordet var ganska djupa.
Orsaken var förmodligen att ljusmassan i någon
eller några av ljuskopparna blivit överhettade
och blossat upp med en större låga.
Den virkade duken antändes och spred lågorna
vidare till bordsskivan. Brandvarnare fanns inte,
men lyckligtvis vaknade mannen denna gång i
tid för att undanröja faran.
Artikeln bygger på en rapport av Bengt Carlsson,
räddningstjänsten Torsby.

Erfarenheter
levande ljus
n Det är ett väl känt problem att paraffin,

stearin och ljusmassa av olika slag kan bli
överhettad och blossa upp över hela sin yta
om värmen avleds för dåligt.
n Känner du till den här produkten eller någon liknande? Hör i så fall av dig till
Räddningsverkets brandutredarprogram,
tel 054-13 50 39. Ärendet kommer att överlämnas till Konsumentverket för ytterligare
uppföljning och eventuell åtgärd.

n 87-årig man bodde ensam i en
äldre villa. Som alla andra hade
han varit tvungen att skaffa sig en
digital tevebox för att kunna titta
på TV.
En kväll när han stod i köket och
lagade mat hörde han plötsligt hur
det började knastra från den påslagna TV:n som stod i rummet bredvid.
Det brann då ordentligt i TV-bänken
och rökutvecklingen var kraftig.
Mannen tog TV:n, som också börjat brinna, och lyckades bära ut den.
Tillskyndande grannar hindrade honom att återvända in i det allt mera
rökfyllda huset. I stället larmades
räddningstjänsten som snabbt slog
ner lågorna och begränsade skadorna till vardagsrummet.
Räddningstjänstens utredare kunde konstatera att branden startat i
själva digitalboxen och sedan spridit
sig vidare till TV-bänken och en del
papper som låg på den.
Bland annat låg där en instruktionsbok och andra handlingar
ovanpå boxern och gjorde så att
ventilationen hindrades. Uppenbarligen har boxen blivit överhettad och orsakat branden.

Erfarenheter
digitalbox
n En varning är tydligen på plats:
täck aldrig över TVn eller den
digitala boxen, värmen måste
kunna avledas.
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Gasol mot ogräs
– huset tog eld

Det fanns risk att branden skulle spridas till resten av byggnaden. Till höger en närbild av den södra delen där branden fick fäste och ventilerades ut med hjälp av håltagning.
Foto: Jan Klauser

E

n tysk medborgare besökte tillfälligt sin
fritidsbostad i Sverige ett par dagar i mitten av maj.
Han skulle städa och snygga upp sitt stora
enplans trähus som låg i ett kombinerat villaoch fritidshusområde på västkusten.
Bland annat planerade han att bränna upp
allt ogräs som bredde ut sig allt mer längs
den stensatta garageuppfaren och längs en
mur åt trädgården.
För att underlätta arbetet köpte han en gasolbrännare med tillhörande flaska.
Personalen i affären hjälpte honom med
att koppla ihop brännaren med flaskan. Däremot fick han ingen instruktion om hur jobbet skulle utföras.
Till en början gick ogräsbekämpningen alldeles utmärkt. Ogräset flammade till och
förintades. Men när han skulle bränna bort
de sista stråna intill husväggen hörde han

plötsligt ett sprakande ljud.
Gaslågan hade smugit sig in under träpanelen nederst på väggen och antänt några
torra löv som fastnat innanför fasaden.
Ägaren försökte själv dämpa branden med
vatten från en trädgårdsslang. Men efter bara
några minuter såg han rök och lågor som
slog ut från träpanelen högst upp på gaveln.
Då ringde han 112 och slog larm.
När räddningstjänsten anlände hade branden redan spridit sig upp till den oinredda
vinden. Håltagning för brandgasventilation
av vinden samt invändig begränsning med
stöd av övertrycksventilation gjorde att skadorna trots allt blev måttliga.
Totalt medverkade 15 brandmän i insatsen. Tre släckenheter, två tankbilar och ett
ledningsfordon användes.
Ogräsbekämpning med hjälp av gasol-lågor har blivit populärt i vissa delar av landet.

Det märks inte minst i räddningstjänstens
statistik. Användarna måste informeras så att
de förstår riskerna vilka delvis är de samma
som vid heta arbeten takläggning.
Återförsäljarna bör ta sitt ansvar och lära
alla köpare av gasolutrustning vilka risker
som finns.
Räddningsverket har tagit fram en folder
”Gasol för hem och fritidsmiljö” som kan
beställas gratis och delas ut till kunderna
(beställningsnummer 199-156/07)
I Skåne har räddningstjänsten inlett ett
samarbete med tidningarna Helsingborgs
Dagblad och Norra Skåne om att publicera
informativa artiklar i ämnet.
Artikeln bygger på en rapport av Jan Klauser,
räddningstjänsten Ängelholm.

Ny brand
i startrelä

E

n familj ägde ett fritidshus i ett mycket attraktivt
område på västkusten. Under
valborgsmässohelgen planerade de att för första gången
under säsongen besöka sin
sommardröm som låg mitt i
den täta bebyggelsen på en
klippudde.
De ringde därför till en
åretruntboende granne och
bad denne gå över och slå på
huvudströmbrytaren till elektriciteten.
Cirka en och en halv timme
senare upptäckte grannen att
det rök kraftigt inifrån huset.
Han larmade 112 och bröt
strömmen igen.
Räddningstjänstens rökdykare fick snabbt bukt med
branden och skadorna begränsades främst till husets kök.
Av skadorna framgick tydligt att branden börjat inne i
ett startrelä som var placerat
utanpå kompressorn till ett
kylskåp.
Denna brandorsak är tyvärr
alltför vanlig. Bränder och
brandtillbud i startreläer till
kyl- eller frysmaskiner är särskilt frekventa när de stått avstängda i fuktig miljö under en
längre tid.
Den danska tillverkaren
Danfoss A/S har till och med
gått ut med annonser och
erbjudit sig att byta ut äldre
startreläer mot nya av mera
svårantändlig modell. För
mera information se www.
danfoss.se/kompressorinfo,
eller ring 020-422 423
Artikeln bygger på en rapport
av Kurt Olsson, räddningstjänsten Sotenäs-LysekilMunkedal.

Otät gasolgrill orsakade brand
E

n fredagskväll i våras skulle
en familj som bodde i ett villaområde bjuda några vänner på
grillfest.
Vid 18-tiden tändes den gasoldrivna grillen. Den stod då uppställd på ett altandäck strax intill
husets bakre långsida.
En stund därefter upptäckte
en av gästerna att det brann och
slog upp lågor från gasolflaskan.
De försökte förtvivlat ta sig fram
och stänga av ventilen och hindra lågorna att nå fasaden på huset. Men hettan var för stark.
I stället bekämpade de branden med hjälp av två 3-kilos
handbrandsläckare med pulver och en kolsyresläckare. Det
dämpade branden men kunde
inte hindra att lågorna slog upp
mot takfoten och att ett fönster
krossades av värmen.
När räddningstjänsten anländer sju minuter efter larm brann
det fortfarande i den utströmmande gasen samt i fönsterfodret och i husets fasad.
En brandman i skyddskläder

lyckades stänga gasolflaskans
ventil och drog bort grillen från
den brännbara omgivningen.
Kamraterna släckte branden i
fasaden samt kontrollerade med
en värmekamera att det inte tagit sig inne i väggen eller i den
utskjutande takfoten. Röken
inne i huset ventilerades med
fläktar och självdrag.
Eftersom polisen inte misstänkte något brott utfördes undersökningen enbart av personal
från räddningstjänsten.
Tack vare ägarens och hans
gästers rådiga insats blev skadorna begränsade till smärre
skador på fasaden.
På grillen fanns omfattande
brännskador där gasolflaskan
var placerad. Flaskan hade värmeskador, delar av bärhandtaget av plast hade smält. Flaskventilen och reduceringsventilen
samt delar av gummislangen var
rejält brända. Däremot var själva
gasolflaskan av kompositplast
till synes oskadad.

Framför allt reduceringsventilen tilldrog sig utredarnas
intresse. Den var utförd av två
hoppressade delar, bottendel
och lock. Mellan delarna syntes
en tydlig spricka där brinnande gasol uppenbarligen hade
strömmat ut.
En undersökning av tätningen i
förskruvningen mellan reduceringsventilen och flaskventilen
visade inga tecken på läckage
trots att den konformiga gummitätningen hade vissa torrsprickor.

Erfarenheter
gasolgrillar
n Det är tyvärr ganska van-

ligt att det uppstår läckage
och brand i samband med
gasoleldade grillar. Skadorna
blir stora och det är svårt att
avgöra hur felet uppstått. Ofta
nöjer sig utredaren med att
konstatera att det läckt ut ga-

Orsaken till branden var att
det uppstått en otäthet mellan
reduceringsventilens bottendel
och dess lock. Skadan kan ha
uppstått under tillverkningen
eller vid ett senare tillfälle, till
exempel på grund av ett slag eller annat utvändigt våld. Skadan
har lett till ett läckage av gasol.
Den läckande gasen har antänts
av lågorna i grillen.
Artikeln bygger på en rapport
av Per Norén och Hasse Lardner,
Södra Roslagens Brandförsvarsförbund.
sol någonstans vid flaskventilen eller i reduceringsventilen
eller i förskruvningen mellan
dem.
n I det nu aktuella fallet framgår det klart att läckaget uppstått i själva reduceringsventilen. Den har därför lämnats
vidare till expertis för närmare
undersökning.

Kompressor med startrelä
som brunnit. Foto: Kurt Olsson
Ulf Erlandsson,
brandingenjör vid
Räddningsverket, leder verkets
brandutredarprogram. Erlandsson medverkar i Sirenen
med sammanfattningar av
rapporter ur brandutredar
programmet och från fördjupade olycksundersökningar.
Han tar gärna emot synpunkter och tips på tel
054-13 50 39,
fax 0470-208 04,
epost: ulf.erlandsson@srv.se
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”Svenskbyn” i Slapovice en mil utanför Srebrenica. Räddningsverket byggde 288 hus med plats för 2 900 hemlösa muslimska flyktingar. I dag är byn borta, men flertalet av de
prefabricerade husen finns på andra platser i östra Bosnien och används fortfarande.
Foto: Björn Bertilsson

Boken om Räddningsverket och Srebrenica

– Vi byggde en by mitt
under brinnande krig
Under brinnande krig byggde Räddningsverket vintern 1993-94 bostäder
åt 2 900 muslimska flyktingar utanför
serbkontrollerade staden Srebrenica.
Det blev den mest spektakulära av
många insatser som Räddningsverket
utförde i forna Jugoslavien.
Insatserna har nu dokumenterats av Räddningsverkets förre chef Lennart Myhlback
i boken ”Man byggde hus, man betydde
nåt”. Den handlar inte bara om husbyggena utan också om svenska brandmän
som körde hjälpsändningar under svåra
och farliga förhållanden. Och den handlar
om massakern av drygt 8 000 muslimska
män i och runt Srebrenica.
Boken på 160 sidor är ett angeläget
dokument av en massaker i Europa i
modern tid som många försökt hävda
aldrig inträffade. Ungefär så som vissa
krafter påstår att nazisternas utrotningar
i Auschwitz under andra världskriget är
påhittade.
Så sent som slutet av juli i år dömdes sju
bosnienserber till mellan 38 och 42 år för
inblandning i massakern. Samtidigt åtalades serbledaren Radovan Karadzic för
folkmord av den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.
Den officiella siffra som finns inskriven
på en minnessten i Srebrenica säger att
8 273 bosniaker (bosniska muslimer),
nästan enbart män, miste livet i massakern.
– Det talas ibland om myten om Srebrenica. Att det som hände aldrig hänt. Det

är en av orsakerna bakom den här boken,
säger Lennart Myhlback.
Med ekonomiskt stöd av Folke Bernadotteakademin och hjälp av journalisten
Annika Lindqvist förverkligades boken.
Srebrenica, en liten stad (5 000 invånare) i ett serbkontrollerat område i Bosnien
proklamerades 1993 som ”ett säkert område” under FN-beskydd.
Det gjorde att mängder utsatta bosniaker
tog sin tillflykt till Srebrenica, 60 000 till
enklaven, därav 35 000 till staden. Bostadsbristen blev akut och det var i det här läget
som Sverige kom in i bilden. Räddningsverket körde, med tillfälligt anställda svenska
brandmän, förnödenheter till olika delar
av den krigsdrabbade regionen. Brandmän
som kom till Srebrenica berättade om den
fruktansvärda bostadssituationen där.
– Vi förstod allvaret och kom upp med
den rätt vilda idén att skicka prefabricerade svenska hus till de drabbade människorna. Efter tålmodig diplomati fick vi
klartecken. Fem trähusfabrikanter levererade det som sedan skulle bli ”svenskbyn”
i Slapovice utanför Srebrenica. Husdelarna transporterades på järnväg till Belgrad
och kördes därifrån av svenska brandmän
på dåliga vägar, delvis mitt i vintern, till
Srebrenica, berättar Myhlback.
Han blev 1986 Räddningsverkets förste
chef och var det i 13 år. Redan två år efter
bildandet initierade Myhlback Sveriges
första räddningsinsats utomlands vid en
katastrof, en stor jordbävning i dåvarande
sovjetiska republiken Armenien.
När nöden fyra år senare blev stor i

forna Jugoslavien
såg Myhlback till
att Räddningsverket satsade
maximalt när FN:s
flyktingkommisariat begärde hjälp
från Sverige. I vitmålade lastbilar
Lennart Myhlback transporterades
inte bara mat och
andra förnödenheter utan också utsatta
flyktingar, bilder som kablades ut via TV
över hela jorden.
Brandmannen Tonny Carlsson från
Karlstad var under ett dygn med om att
förflytta 5 000 muslimer som kriget hade
stängt in i fientligt område. I boken berättar Tonny Carlsson:
” Det viktigaste en brandman kan göra
är att rädda liv. Under alla år jag har jobbat i Sverige har jag kanske varit med
och räddat fem-sex liv. På en enda natt i
Bosnien var jag med och räddade femtusen människor från en säker död.”
– Boken tar upp sådana händelser, men
fokus ligger på Srebrenica och hur vi under brinnande i krig lyckades ordna bostäder åt 2 900 hemlösa. Jag ville sätta den
humanitära insats som gjordes på pränt,
särskilt som nästan det enda som tidigare
skrivits om Srebrenica handlar om militära misslyckanden, säger Myhlback.
Trots FN:s löften om att Srebrenica skulle
vara en ”fredad zon” inträffade massakern.
När serberna anföll staden fanns inte FN
där, mer än med 350 holländska soldater
mot 17 000 i den serbiska armén.

– Fortfarande när man åker in i Srebrenica känner man som världsmedborgare
ett dåligt samvete. Europa och världssamfundet svek de som bodde där. Men mitt
i det tragiska känner jag stolthet över det
vi uträttade före massakern, säger Lennart
Myhlback.
Räddningsverket byggde under denna
period hus inte bara åt bosniaker, utan
även åt serber. 41 liknande hus och tre
servicehus uppfördes i Sokolac. De blev
ett värdefullt tillskott i en akut bostadssituation för serbiska flyktingar.
– Det var delvis av taktiska skäl vi byggde dessa hus. Vi visade serberna att vi inte
tog ställning i själva konflikten och därmed fick vi också tillstånd att transportera
byggelement till husen i Srebrenica, säger
Lennart Myhlback.
Boken innehåller många intervjuer,
bland annat med överlevande bosniaker.
Journalisten Annika Lindqvist har sett till
att boken är välskriven och lättläst. Tyvärr
håller redigering och bilder inte samma
kvalitet. Bilderna tycks bara ha kastats in
i boken utan bearbetning.
STIG DAHLÉN
Fotnot: Boken har getts ut av Folke Bernadotteakademin. Upplagan är 3 000 exemplar. Den kostar 150 kronor inklusive
moms (plus frakt) och kan beställas från
Räddningsverkets publikationsservice:
e-post: publikationsservice@srv.se eller
per post: Räddningsverkets publikationsservice, L 124, 651 80 Karlstad.
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Flygresurser vid skogsbränder

Låt Kustbevakningen
samordna
F

ör oss som
bedriver räddningstjänst och
krisarbete är samhällets flygresurser
väldigt väsentliga.
Av dagens läge, med
utökad samverkan
mellan organisationer och myndigheter såväl inom
som utom landets
Jonas Petri
gränser, följer ett
ökat behov av snabbt
tillgängliga resurser i form av
bland annat flygande enheter.
Det kräver dels kapacitet
anpassad efter dagens (och
morgondagens) räddningsoch krisarbete, dels en väloljad
samordning. Förhoppningen
är att helikopterutredningen
kommer att ge oss vägledning
och stöd.
Den 10 juni i år, efter flera
dygn av varmt och torrt väder,
drog kraftiga vindar in över
Jönköpings län. Träd rev ned
elledningar, ledningar slog
ihop med kortslutningar som
konsekvens och på den torra
markytan uppstod markbränder – i mängder. Under eftermiddagen och kvällen fick vi in
larm om sex-åtta nya bränder i
timmen. Via Wighsnews visste
vi att det pågick ett antal större
och svårsläckta skogsbränder
runt oss och hade därmed klart
för oss att det fanns ett stort
behov av släckande helikoptrar.
Vår strategi var enkel: tidig
upptäckt och släckning innan
bränderna utvecklade sig till
storbränder. Upplägget krävde
emellertid att våra relativt
stora och snabbrörliga rädd-

Tyck till – du också!
Alla är lika välkomna att delta
i debatten. Skriv maximalt
3 500 tecken på datorn, inklusive mellanslag. Saknar du
dator, skriv max 30 rader på
skrivmaskin.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att redigera i insändare
som är längre.
Adress: ”Ordet fritt”, Sirenen, L 257, 651 80 Karlstad
Skicka gärna på e-post:
stig.dahlen@srv.se
Manusstopp för nr 6-08 är
12 september. Välkommen!

ningsstyrkor fick ett
kontinuerligt stöd
från luften.
Till en början bistod skogsbrandflyget, men när vinden
tilltog kom beskedet
från de frivilliga piloterna att flygningarna måste avbrytas.
Därmed brast vår
strategi.
De i förväg upphandlade helikopterentreprenörerna gav beskedet
att det blåste för mycket. Vi
fick också veta att när flygning
väl skulle bli aktuell igen var
det åtta räddningsledare före
oss i kön.
ARCC (Flygräddningscentralen) meddelade att de arbetade
efter prioritering. Kriteriet,
som vi ännu inte uppfyllde, var
att helikopterstöd gavs vid hot
mot bebyggelse.
Vår räddning blev polismyndigheten i Jönköpings län,
som via RKC (Rikskommunikationscentralen) ordnade fram
en helikopter från Göteborg
under eftermiddagen. Under
natten fick vi hjälp av en helikopter från Stockholm som var
utrustad med värmekamera.
Därmed kunde vi, snabbt och
effektivt följa upp de larm om
röklukt som allmänheten ringt
in. Flertalet kunde avskrivas
som rök från pågående bränder i andra områden, förhoppningsvis under släckning.
Polishelikoptrarnas besättningar upplevdes inneha god
förmåga att värdera sin flygförmåga i förhållande till den
hårda vinden. De hade också
god kännedom om vår organisation, vilket gjorde kommu-

nikationen mellan räddningsledare och besättningen enkel
och effektiv. Kontinuerlig
kontakt mellan helikopter och
JILL (Jönköpings läns integrerade ledningscentral) gav oss
en planering med framförhållning.
Av den 10 juni lärde vi oss att
flygande förmåga – som bistår
i upptäckt, koordination och
släckning – ger minskade konsekvenser vid skogsbränder.
Uppdraget underlättas med besättningar som är samövade och
har god insikt om sin förmåga.
Vi lärde oss också att ett system
för samordning av begäran om
av hjälp är nödvändigt. Det behövs en nationell överblick över
tillgängliga flygande enheter
och ett kontaktnät som kan
hämta ytterligare resurser från
våra grannländer till exempel
Tyskland.
Att i samverkan använda
såväl nationella som internationella resurser för att lindra
konsekvenser av olyckor och
kriser är en god ambition och
snart ett fastställt måste.
För att ytterligare förfina detta behöver vi utveckla vår förmåga att snabbt flytta resurser
i form av teknik, experter, lednings- och räddningspersonal
inom och utom landet. Vi tror
att samverkan skulle utvecklas
om vi visste att vi snabbt kunde
få slagkraftiga resurser på plats
från region eller land som inte
är drabbat av pågående olycka
eller kris.
Vi tror också att det finns ett
behov av flygande enheter
för att beslutsfattare ska få en
överblick av ett drabbat område. Detta har vi upplevt vid ett

Trångsynt debatt
om mångfalden
D

ebatten om kvinnor i
räddningstjänsten börjar
bli ganska tjatig och tråkig.
Jag menar att många av tyckarna borde vidga sina vyer.
I detta sammanhang kan jag
varmt rekommendera boken
”Fighting Fire - A Personal
Story” av Caroline Paul (kan
köpas på Amazon).
När man betänker att boken

skrevs för drygt tio år sedan,
inser man hur långt efter Sverige ligger på många sätt när
det gäller mångfalden i räddningstjänsten.
Den svenska debatten förs i
ett mycket trångsynt nationellt
perspektiv.
Tack för en utmärkt tidning!
Johan Rebel

En myndighet som redan i dag är van att arbeta åt flera myndigheter och som har egen flygverksamhet är Kustbevakningen, skriver
Johan Petri och framför tanken att Kustbevakningen vid behov
Foto: Kustbevakningen
skulle kunna samordna flygande resurser.
antal krissituationer, exempelvis stormarna Gudrun och Per
samt översvämningarna 2003,
2004 och 2007.
Behovet finns också vid större trauman där inflygning av
räddningspersonal och utflygning av skadade skulle minska
de totala konsekvenserna.
En myndighet som redan i
dag är van att arbeta åt flera
myndigheter och som har egen
flygverksamhet är Kustbevakningen. En tanke från oss är
att låta denna myndighet samordna helikoptrar och flygplan
för samhällets samlade behov
vid krishantering och räddningsinsatser.
Vi hoppas att helikopterut-

Hur kan det
fungera
utomlands?
S

ignaturen ”Äpplen och
päron” tycker i förra numret
av Sirenen att de ytterst få procent av en brandmans totala
arbetstid som används till
utryckningar ska vara styrande
för om kvinnor ska få finnas i
räddningstjänsten eller inte.
Visst ska det finnas fyskrav,
men sätt dem på en rimlig nivå
i stället för att utstuderat ha så

redningen kommer att ge svar
på frågorna om hur offentlig
sektors användning av helikoptertjänster kan bli mer effektiv, om hur vi bygger ett sektorsövergripande system och
om hur vi samutnyttjar våra
samhällsresurser maximalt –
frågor som vi ställde oss mer
än en gång den 10 juni 2008.
Jonas Petri
Samordnare RäddSam F
FOTNOT: RäddSamF = Räddningstjänsterna i Jönköpings län
samt i Ydre kommun och SOS
Alarm Jönköping.

höga krav att de flesta kvinnor
sållas bort.
I flera andra länder, exempelvis USA och England, finns
det kvinnor i de utryckande
heltidsstyrkorna. Där anses det
naturligt att sträva efter en fördelning kvinnor och män som
speglar samhället.
Dit är det långt även i dessa
länder, men de har åtminstone
påbörjat processen och gör
något konkret åt det. I Sverige
tycks de flesta i räddningstjänsten som yttrar sig bara
vilja bromsa utvecklingen.
Citronen
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Politikerna ovetande om
bristerna i brandskyddet
R

egeringen och riksdagens
politiker visar inte minsta
intresse för att driva frågan om ett brandsäkert boende
i synnerhet eller brandsäkerhet
i allmänhet.
Politikerna verkar helt
ovetande om hur det ser ut i
Sverige.
Ännu märkligare: Trots alla
årliga dödsbränder och egendomsskador för miljardbelopp
pågår ingen märkbar lobbyverksamhet.
Är räddningstjänsten för
känslig att röra?
De regleringsbrev som
skickas till våra statliga verk
innehåller inget konkret om
brandskydd.
Brandskyddet faller mellan
stolarna. Byggnormerna har
närmast stått stilla under 40
år, från BABS 1967 till dagens
BBR 13.
Politikerna tycks inte hinna
eller orka sätta sig in i frågorna.
Desto större ansvar faller därmed på tjänstemännen. Finns
det inga visionärer och rebeller
kvar i Sverige?
Vi är ett U-land när det gäller
sprinklerskyddat boende. Det
påstås innebära en kraftig fördyring, men inga vetenskapliga
studier värda namnet har gjorts
beträffande samhällsnyttan
med sprinkler.
Sätts sprinklern in i samband
med nybyggnation kostar det
numera inte mer än att lägga in
heltäckningsmattor eller köp
av platt-TV.
Helheten för ett brandsäkert
boende kan beskrivas som
summan av byggnadstekniskt
brandskydd, systematiskt
brandskyddsarbete och samhällets räddningsorgan.
Tyvärr är inte summan 1.
Det behövs ingen statistik,
forskning eller tidningsartiklar
om inträffade bränder – det
räcker med att sammanställa
de krav som samhället har i

Brandskyddet faller mellan stolarna, skriver Krister Ejeros, räddningschef i Leksand. ”Politikerna
tycks inte hinna eller orka sätta sig in i frågorna” och under tiden brinner det, som exempelvis Flugans
Foto: Räddningstjänsten Östra Skaraborg
förskola i Skövde.
dag på den enskilde och hur de
efterlevs.
Med dagens regelverk skulle
jag inte våga hyra en lägenhet
under vindsplanet i ett flerbostadshus. Ej heller skulle jag
våga bo i ett radhus.
Den enskilde känner inte till
lagen om skydd mot olyckor
och det är beundransvärt att
försäkringsbolagen litar på
den kommunala tillsynen över
efterlevnaden av lagen.
Vän av ordning frågar sig:
Vad är det då som fattas?
Ja, ska summan bli 1 så krävs
ett helt åtgärdspaket för att lyfta ett område som behandlats
så styvmoderligt under 40 år:
n Boverket:
- Inför begreppet brandsäkert
boende som ett funktionskrav
i BBR.
- Tillåt inte att branden i
startföremålet får utvecklas till
en rumsbrand och sprida sig
vidare till vinden eller annan
brandcell.

- Klassa vinden som
- Lagen om skydd
en brandcell.
mot olyckor är okänd
- Skärp kraven gebland allmänheten.
nom boendesprinkNi började så bra
ler i bostads- och
med SBA i SRVFS
vårdboenden om
2004:3, men sen har
inte likvärdigt skydd
det inte varit någon
kan garanteras.
utveckling som
- Ta bort möjlighevi känner till ute i
ten till att ordna den
landet.
alternativa utrymVi som hade förKrister Ejeros
ningsvägen från
månen att samarbeta
boenden genom räddningskåmed Brandskyddsföreningen
rens höjdutrustning och inför
Sverige på 1990-talet genom
funktionskravet på analytisk
metoden IBK, har haft en stor
dimensionering av dessa fall.
fördel. Men vart tog Räddnings- Reformera funktionen
verkets initiativ vägen för den
”Byggherrens egenkontroll –
fortsatta utvecklingen av SBA?
PBL”
Medvetenhet hos den enskilde kan vi lätt skapa genom
n Räddningsverket
utveckling av konceptet ”Hem
- Skärp er och kommunernas
–och Fritidsutbildningen
tillsyn över efterlevnaden av
(HOF)” samt att vi påbörjar
den reformerade räddningstillsynen av brandskyddet i
tjänstlagen, som i dag kallas
bostäder, med stöd av lagen om
lagen om skydd mot olyckor
skydd mot olyckor (dokumenoch om inte detta ger effekt,
tera verksamheten i den årliga
ge möjligheten till marknadstillsynsplanen så går detta bra).
krafterna att sköta tillsynen åt
Det finns massor att göra,
kommunerna.
bara viljan finns.

n Kommunen/räddningstjänsten:
- Inför krav på kvalitetssäkring av räddningstjänsten. Vi
går ändå på skattemedel.
Eftersom det är smartare att
släcka bränder med blyertspennan än att spruta vatten i ett
fönster, så skärp tillsynen så att
ni inte en dag står utan jobb.
Hur förklarar ni för era
politiker att ni struntar i HOFkonceptet med statliga bidrag
för att informera allmänheten i
brandskydd?
Hur förklarar ni för allmänheten att brandskyddet i boendet
ser ut som det gör om inte det
finns en åtgärdsstrategi, eller
återspeglas inte verkligheten i
handlingsprogrammet?
Alla olyckor händer i kommunerna.
Alla politiker bor i kommuner.
Vi som bor i kommunerna betalar alla kostnader för bränder.
Skyll inte på kommunpolitiker eller försäkringsbolag.
För att komma till skott krävs
en strategisk planering med
nätverk och lobby-verksamhet.
Vi kommer ingen vart med
våra statliga verk om inte politikerna i regering och riksdag
får saklig information och
påtryckningar, i syfte att styra
upp i frågan.
Stafettpinnen är framsträckt,
vem vill ta emot?
Krister Ejeros
räddningschef
Leksands kommun

Håller du med?

Krister Ejeros tycker att Sverige är ett U-land när det gäller sprinklerskyddat boende,
att rikspolitikerna inte bryr
sig om brandsäkerhet och
att myndigheterna borde
skärpa sig.
Vad tycker du? Skriv till
Sirenen, max 3 500 tecken,
inklusive mellanslag.

I Sirenen kan man läsa sådant som berör
T

idningen Sirenen innehåller mycket som angår
många i samhället.
Jag är inte brandman, men
min far var det i Kristianstad.
Han räddades förmodligen av
ett vaksamt brandbefäl från att
rasa ned i brasan.
Jag har en tid som privatperson följt räddningsväsendet
för att skriva en 100-årsbok för
Kristianstads räddningstjänst.
Varje gång jag gått igenom
Sirenen har jag undrat över för
vilka den produceras. Det är
möjligt att jag slår in vidöppna
dörrar om jag tycker att en

tidning av detta slag bör finnas
på varje kommun- och medborgarkontor och på varje bibliotek. Därför att här kan man
läsa sådant som berör envar.
Enbart i förra numret (4/08)
fanns ett antal intressanta artiklar, exempelvis om:
- Malmö, där jag bor, vill anställa invandrare i räddningstjänsten. Det är bra tycker
också jag, som irriterat följt
stenkastning och raketer mot
brandmän och poliser i områden där invånarna känner sig
segregerade och nog alltjämt
är det.

- Återigen en underlig
diskussion om att brandmän
självklart måste vara adekvat
utbildade, till exempel för
PHTLS-redskap. Det kan inte
behövas medicine doktorer för
det, när olyckan är skedd och
det gäller sekunder. Då vill nog
jag hamna på en spineboard.
Och användning av defibrillatorer är en självklarhet.
- Hårdare tag mot skolbränder – tja, i alla fall intelligentare tag, men i alla fall tag. Jag
är ingen gnällig skattebetalare,
men jag blir förbannad när
miljontals kronor går åt för sa-

botage, när de kunde använts
till något bättre – till exempel
en bättre skola.
- Badstränder, som vi här i
Skåne har i nästan alla väderstreck, men vad händer när de
saboteras av oljemarodörer?
Det ser jag ett bra exempel i
Sirenen 4/08 från lika känsliga
Gotland.
- Första kvinnliga brandmannen i Göteborg. Har alla
glömt vad kvinnor hoppade
in på under krigsåren eller är
alla makthavare för unga för
att komma ihåg? Inte ens alla
karlar skulle säga ja till ett

anbud från räddningstjänsten.
Och då spelar både fysiska och
psykiska krav in.
- Vardagsbränderna, ack, ja!
Modespottar, klämlampor,
TV-apparater, batteriladdare,
med mera.
Sirenen skrivs väl inte enbart
för räddningstjänstens personal och kommunpolitiker? Fler
borde läsa!
Alltså:
”Ryck ut med Sirenen!”
Per Ragnarson
f d vetenskapsjournalist
och tekn. museichef, Malmö
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Sekretessen försvårar
lärande från olyckor
V

ad är nyttan med att
brandmästare runt om
i landet sitter och fyller
i kryssfrågor in på småtimmarna utan att de får se resultatet av det? Under ett projekt
i sommar blir det återigen
tydligt att vi behöver bättre
statistik.
På uppdrag av Brandkonsulten Kjell Fallqvist och
Sprinklerfrämjandet har vi
(två brandingenjörsstudenter) i sommar arbetat med ett
projekt som syftar till att höja
tillförlitligheten hos automatiska sprinkleranläggningar. I
projektet ingår att utvärdera
och analysera svensk och internationell statistik på detta
område.
Sprinklerfrämjandet påbörjade för några år sedan ett
liknande arbete, men det lades
snabbt ner då det inte gick att
få information från Räddningsverket om varje enskild
insats eftersom statistiken var
avidentifierad.
Även vi har stött på liknande
problem. Vi vill särskilt lyfta
fram två frågor:
- hanteringen och åtkomsten
av den kunskapsbank som är
resultatet av flera års insamlande av insatsrapporter,
- kvalitén på informationen
från insatsrapporterna.
n Inhämtande av statistik:
Nationellt centrum för lärande
från olyckor (NCO) vid Räddningsverket samlar in statistik i
syfte att dra lärdom av tidigare
incidenter och dessutom göra
nationella sammanställningar
om säkerhetsarbetet i Sverige.
NCO får in insatsrapporter
från räddningstjänsternas lokala databaser och samlar dem
i sin centrala databas. Ur den
kan sammanställd informa-

av ord. Det är upp till varje
enskild som fyller i rapporten
att tolka. Detta leder till många
missförstånd och i slutändan
felaktigheter i statistiken.
En berättigad fråga: Ser den
som fyller i rapporten någon
nytta eller resultat av sitt nedlagda arbete?

Fanns sprinkler vid den här branden? Vilken typ av släcksystem användes i så fall? Insändarskribenterna hävdar att det är svårt att ur Räddningsverkets samlade statistik dra lärdom från insatser. UtformFoto: Katarina Sellius
ningen av rapporten och sekretess anses vara hinder.
tion utlämnas till
tredje person efter
önskemål, dock
finns krav på att
den måste avidentifieras eftersom
vissa uppgifter är
belagda med sekretess.
Detta leder till
att information
i statistiken inte
kan härledas till en
enskild insats.
Om data i stället
efterfrågas direkt
från räddningstjänsterna omfattas
den inte av samma
sekretesskrav, men
då ligger problemet
i att de lokala databaserna är komplexa och rädd-

Daniel Malm

Anna-Ida Pettersson

ningstjänsterna i de
flesta fall uppger att
de inte har verktyg för att hämta
informationen vi
efterfrågar.
NCO har alltså
informationen, men
får inte ge ut den –
räddningstjänsterna
får ge ut den, men
kan inte komma åt
den.
Detta sekretesshinder försvårar
vidare utredning av
incidenter. Detta gör
det omöjligt att dra
lärdom från dessa
olyckor. Just att vissa
insatsrapporter behöver förtydligas leder oss till det andra
problemet.

n Kvalitén på informationen:
Vårt projekt har inriktats på
automatiska sprinkleranläggningar, och därmed den delen
av insatsstatistiken. Oavsett
detta kan meningen med att
samla statistik gemensamt för
alla släcksystem ifrågasättas.
Hur kan man utnyttja information som inte skiljer mellan
vatten-, gas- eller skumsläcksystem utfört som punktskydd
eller totalskydd?
En annan fråga är vad det
innebär att ett automatiskt
släcksystem ”fungerar”.
Betydelsen kan tänkas vara
aktivera, begränsa eller släcka,
och om ett sprinklerhuvud inte
har aktiverat vid en glödbrand
i en papperskorg så har den väl
inte fungerat, eller?
Det finns inga riktlinjer eller
definitioner på sådana typer

Nya Zeeland och England har
liknande problem, men statistiken från dessa länder har trots
allt varit både lättare att få tag på
och mer detaljerad.
Ett exempel, som visar vilka
orimliga skillnader misstolkningar och kan leda till: Samlad statistik från Nya Zeeland
och Australien under en period
på 100 år visar på 49 fall där
sprinklern ej kontrollerade
branden av totalt 9 000 sprinklade bränder.
Jämför detta med statistik från Sverige, som berättar att det under en period
på tre år har varit 285 fall, av
923 sprinklade bränder, där
sprinklern ej har släckt eller
begränsat branden.
Etablerade personer i branschen kan dock endast erinra
sig om ett fåtal bränder där en
sprinkleranläggning faktiskt
misslyckats begränsa eller
släcka branden.
För att få mer nytta av alla de
mantimmar som läggs ner på
att fylla i rapporter och olycksundersökningar krävs det att
informationen blir bättre och
hindren att förmedla den färre.
Sverige är inte ensamt, det är
ett europeiskt problem, men
vi har lättast att börja på hemmaplan.
Daniel Malm
Ann-Ida Pettersson
brandingenjörsstudenter

”Svår avvägning att göra alla nöjda”
SVAR DIREKT från Thomas Gell, chef
för NCO, till inlägget här ovan:

Signaturen ”Deltagare”
– kontakta redaktören!
Det går bra att skriva insändare
under signatur i Sirenen, men
till chefredaktören måste du
uppge namn och adress eller telefonnummer. Din anonymitet
garanteras. Detta är samma regler som gäller på alla tidningar.
Signaturen ”Deltagare”
uppmanas kontakta Sirenens
redaktör Stig Dahlén angående
en insändare som nått redaktionen.

Det är lätt att känna sympati inför Daniels
och Ann-Idas frustration och synpunkter.
Dels en moment 22-liknande situation när
det gäller att få tillgång till data, dels bristande kvalitet i de data som trots allt går att få.
Precis som de tycker jag att den stora arbetsinsats som uppgiftssamlandet innebär
kräver användbar data med god tillgänglighet i retur.
Sekretessreglerna utgör definitivt ett hinder. Insatsdatabasen omfattas av statistiksekretess*). Detta innebär att uppgifter får
lämnas ut, exempelvis för forskningsbehov,
men att det då måste stå klart att ett sådant
utelämnande inte leder till ”skada eller
men” för den enskilde som uppgiften berör.
Eftersom vi inte har möjlighet att garantera något sådant i samband med utlämnande

av stora datamängder kan vi bara lämna ut
uppgifter i avidentifierad eller aggregerad
form. Jag tror att vi hanterar dessa frågor
rätt, men är man missnöjd eller vill testa systemet kan man begära att få saken prövad.
Att det sedan inte går att få ut uppgifter ur
de lokala datorstöden har jag svårt att förstå.
Det är en sak att ta upp med systemleverantörerna. Eller en utbildningsfråga? Hursomhelst, detta lovar jag att undersöka.
När det gäller kvaliteten på data, nomenklatur etcetera så låter det kanske konstigt,
men i viss mån är jag glad över att det klankas på systemet. Det har blivit mer av detta
sedan IDA-portalen sjösattes. Jag tolkar det
nämligen som att datamängderna börjar
efterfrågas och användas. Motivation och
efterfrågan är en nödvändig grund för förbättring av relevans och kvalitet.
Den nuvarande insatsrapporten har, med

smärre modifieringar, funnits i tolv år. Tiden
är mogen för en förutsättningslös genomgång av hela systemet.
Det finns dock en inneboende motsättning som är svår att komma runt; den som
är specialintresserad av ett visst ämnesområde vill normalt ha betydligt fler och mer
detaljerade uppgifter om just detta.
De som fyller i rapporterna vill ha så få
poster som möjligt. En svår avvägning, där
utfallet att alla är lagom missnöjda nog är
det bästa man kan hoppas på.
Thomas Gell
*) Mer om sekretess finns att läsa i den
färska rapporten ”Offentlighet och sekretess
vid olycksundersökningar. NCO 2008:3” som
kan beställas eller laddas ner via Räddningsverkets hemsida.
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Debatten om mångfald
känns konstlad och flummig
D

ebatten om mångfald
inom räddningstjänsten har spårat ur. Det
verkar vara det viktigaste målet
för landets räddningstjänster
att anställa kvinnor. Jag som
trodde det var att hindra och
begränsa skador på människor, egendom eller miljö.
Fråga allmänheten om den
tycker att det är ett problem att
räddningstjänstens operativa
personal till stor del består av
män. Min övertygelse är att
svaren skulle bevisa ovanstående påståenden. Debatten
känns konstlad och flummig.
Två projektanställda kvinnor
i Göteborg har klarat ”storstadstesterna”. Med träningshjälp och målmedvetenhet har
de ökat sin fysiska förmåga.
Vill man så går det, annars är
det bara att acceptera att man
inte har de genetiska förutsättningarna som krävs för att
jobba som operativ brandman.
I Sirenen nummer 3/08 uttalar sig Räddningsverkets
jämställdhetsstrateg Dennis
Kullman:
”Samtidigt finns andra
tunga yrken där en stor andel
kvinnor jobbar, som inom
industrin och inom vård och
omsorg – utan fystester.”
Kullman anser att de hårda
fyskraven bidrar till myten om
den starka mannen som gör
det kvinnor inte kan.
Det har inte slagit Kullman
att testerna tillkommit av en
god anledning?
Förhåller det sig kanske så

”Hur ska vi förändra rekryteringsmodellen för att få den
mix vi vill ha?”
Det är vansinnigt att anpassa
nyanställningstesterna efter
de sökandes förmåga i stället
för att se till vilken uppgift de
förväntas utföra med bästa
möjliga slutresultat.

Debatten om kvinnor i räddningstjänsten har spårat ur, anser Erik
Skåpdal. ”Kraven på yrket ska inte underskattas”, skriver han.

Foto: Jeppe Gustafsson

att brandmannen utför uppgifter som kräver än högre fysik
och det under stor stress.
Jämförelsen Kullman gör är
felaktig. Det går inte att jämföra att jobba under kontrollerade former med ett larm där
marginalen att misslyckas är
liten.
Att vara brandman är ett
tufft jobb. Fråga de som vet
och har jobbat inom yrket, de
flesta säger samma sak, testerna är relevanta.
Det kanske till och med är
så att kraven är för låga? Personlig erfarenhet jag har är att
till exempel storstadstesterna
knappast ger samma belastning som slangdragning vid
skogsbrand, arbete i kemdräkt
eller en tuff rökdykning.
Kullman säger vidare i artikeln: ”Att exempelvis räkna

bänkpress känns förlegat.”
Här finns det utrymme för
förändring, men bänkpress
mäter trots allt på ett någorlunda sätt styrka i armar och
överkropp. Frågan är vad man
ska räkna. Ibland kommer
åsikten upp att kvinnor skulle
klara yrkesrelaterade tester
bättre. Varför skulle det vara på
det viset?
Ett könsneutralt fystest existerar inte. I förhållande till mannen har kvinnor oftast mindre
muskelmassa och mer underhudsfett. Dessa skillnader styrs
främst av våra olika hormonsystem och ger de båda könen olika
förutsättningar.
Räddningsverkets utbildningschef Stefan Lundqvist ger
utryck för sina åsikter i februarinumret av Sirenen 2008:

För att vara en bra brandman
krävs bland annat intelligens,
social kompetens, teknisk
förståelse, praktiskt handlag,
stresstålighet, fysik, förmåga
att jobba i grupp och yrkesskicklighet. Större delen av vår
arbetstid är en god fysik i stort
sett utan betydelse. Men faktiskt är det ju så att de tillfällen
när fysiken sätts på ordentliga
prov fortfarande kommer att
inträffa.
Jag tror det kommer att få
konsekvenser om man börjar
tumma på fyskraven. Med en
slimmad organisation finns
det knappt några reträttplatser. Vad händer när man är 45
år, om man precis klarar kraven som nyanställd 25-åring?
Idén att man bara ska vara
brandman i 10-15 år och sedan
gå vidare till andra yrken är
dålig. Var tar då arbetslivserfarenheten vägen och hur ska
man få kompetent folk att vilja
söka. De duktiga brandmän
som finns i dag skulle ha valt
andra jobb och vi skulle ha fått
en sämre kår.
Underskatta inte betydelsen
eller kraven på yrket. Den som
är bäst lämpad och bevisligen
har störst chans att lösa upp-

giften ska få anställning. Visar
det sig att det är en kvinna så
är det min förhoppning att
hon blir mottagen med öppna
armar.
Erik Skåpdal
brandman, Göteborg

SVAR DIREKT från Dennis

Kullman, jämställdhetsstrateg
vid Räddningsverket:
Absolut ska den bäst lämpade
anställas! Jag skriver under på
vad som krävs för att vara en bra
brandman, men om god fysik
större delen av arbetstiden är
”i stort sett utan betydelse” blir
fystesternas relevans än viktigare att skärskåda. Testerna ska
finnas kvar, men anpassas bättre
efter yrkets krav.
Jag tycker också att vi ska vidga
problembilden och fråga oss varför det finns så få med invandrarbakgrund bland brandmännen.
Här handlar det inte om fystester eller den bäst lämpade – utan
om någonting annat.
Det finns en bred politisk
enighet om att det är en vinst i
sig med ökad jämställdhet och
mångfald, att också räddningstjänsten måste spegla det
samhälle den verkar i.
Räddningsverket och den nya
myndigheten MSB kommer
att fortsätta driva frågan om
ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten
vidare – ännu mer envetet och
målmedvetet.
Dennis Kullman

”Graverande att Sirenen pekade ut Nacka”

– Vi hade inga olyckor av den kalibern
K

ommentar till artikel i
Dagens Nyheter (DN) och
inslag i Radio Stockholm (SR)
gällande kommunernas bristande vilja att lära från olyckor:
DN och SR rapporterade
måndagen den 9 juni ett utdrag ur Sirenen som visar att
kommunerna nonchalerar Lag
om skydd mot olyckor (LSO)
och att det slarvas med olycksundersökningar.
Bara sex av tio brandskyddskontroller genomförs som
de ska och bara 22 procent
av kommunerna har antagit
de handlingsprogram för
räddningstjänsten som lagen
kräver.
Under 2007 genomfördes
inte en enda olycksundersökning i bland annat Nacka
kommun, Västra Sörmland och
Kristianstad, trots att lagen har
funnits sedan 2004.
Att Nacka pekas ut är olyck-

ligt. För det första har länsstyrelsen godkänt att kommunen
har kvar det gamla handlingsprogrammet med motiveringen att det pågår ett omfattande
utredningsarbete att slå samman räddningstjänsten i Nacka
till ett större räddningstjänstförbund.
För det andra är utpekandet
av att ingen olycksundersökning genomförts missvisande.
Nacka hade ingen större
brand eller annan händelse
som föranledde någon fördjupad utredning under 2007.
Därav värdet noll i antalet
utförda.
Det är oundvikligt att tolka
artikeln på något annat sätt
än att den menar att Nacka
kommun har struntat i att göra
olycksundersökningar 2007
och att Nacka kommun dessutom inte tycker det är viktigt. Si-

renen har uppenbarligen inte
kontrollerat faktaunderlaget,
det vill säga frågat sig varför
Nacka kommun har svarat noll
i statistiken, om det möjligen
skulle kunna vara så att det
inte skett några olyckor av den
kalibern i Nacka, utan bara förutsatt att Nacka ”fuskat”.
Nu kan vi dessutom se vilket
mediaintresse det fick och att
Nacka utmålades som oseriös
och oansvarig totalt utan anledning.
För en seriös branschtidning
som Sirenen ser jag det som
graverande och det bidrar inte
till en konstruktiv dialog mellan oss.
Per Höglund
räddningschef
Nacka

SVAR DIREKT från Sirenens

redaktör Stig Dahlén.
När det gäller handlingsprogrammen omnämns över huvud
taget inte Nacka i artikeln i
Sirenen. Har det skett i DN eller
Radio Stockholm är det inget
Sirenen tar ansvar för.
Enda stället i Sirenen där
Nacka nämns är i en uppräkning
av åtta större räddningstjänster
(bland totalt 81 i landet) som
enligt Räddningsverkets statistik inte utförde någon fördjupad
olycksundersökning 2007.
I anslutning till uppräkningen
kommenterade Räddningsverkets Björn Johansson:
– Uppenbarligen finns det
många kommuner som tycker
att olycksundersökningar inte är
viktigt. Det är förvånande.
Av de åtta ”utpekade” ringde
vi Sundsvall-Timrå för att få en
kommentar. Räddningschefen
Peter Löthman sa att han var

missnöjd med att inte en enda
undersökning utförts i hans
räddningstjänst, men att man
nu satsat på att komma igång.
En personlig fundering över
Per Höglunds inlägg är att
Sirenen trampat på en öm tå.
Borde det inte i en kommun
med 84 000 invånare under ett
helt år inträffa åtminstone en
räddningsinsats som är värd
att beskriva mer utförligt än
som görs i den traditionella
insatsrapporten? En insats där
exempelvis taktiken visade sig
felaktig eller ovanligt lyckad och
som kunde gett erfarenheter
värda att sprida vidare utanför
skiftlaget.
Det behöver inte vara olyckor
av en viss storlek (eller ”kaliber”
som Höglund uttrycker det)
för att motivera en fördjupad
utredning. Även från vardagsolyckor kan man dra värdefulla
erfarenheter.
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Handslag för femårigt
forskningssamarbete
Kunskapen om samhällets
förmåga att reagera på och genomföra insatser vid olyckor
behöver utvecklas.
Räddningsverket har därför
tecknat ett femårigt avtal med
Linköpings universitet om att
bygga upp en forskningsmiljö
kring dessa frågor. Verket
satsar 2-2,5 miljoner kronor
per år.
Forskning

Avtalet är ett sätt för Räddningsverket att säkra en långsiktig
kunskapsuppbyggnad inom
ett område som bedöms vara
strategiskt viktigt för utvecklingen av skyddet mot olyckor
i samhället.
Vid räddningsinsatser eller
andra akuta insatser är tiden
från inträffad olycka till insats
av central betydelse. Det finns
ett behov av att tänka sig andra
aktörer än räddningstjänst som
delar i ett system. Exempel på
sådana aktörer kan vara andra
jour- och beredskapsresurser i
kommunen, privata jour- och

Ett av Göran Gunnarssons sista uppdrag som generaldirektör för
Räddningsverket var att skriva under ett avtal med Mille Millnert,
Linköpingsuniversitet om forskning. Här är det klart. Foto: Peter Modin
beredskapsresurser eller frivilliga och allmänheten i stort.
– Vi vet dock inte tillräckligt
mycket om hur vi ska mäta effekter av hur samhället svarar
upp mot olyckor. Därför vill vi i
samverkan med Linköpings universitet bygga en forskningsmiljö kring frågor om hur och vilka

Gratisbiljett
till Skydd 2008
Det kostar 150 kronor att lösa
in sig på mässan Skydd 2008 i
Älvsjö. Klipper du ur biljetten
här nedan och tar med går du
in gratis.
Denna återkommande konferens
arrangeras i år för 14:e gången,
den 30 september–3 oktober.

Numera är intervallet vartannat år. Som vanligt finns två
huvudteman, det gäller både
konferensdelen och bland utställarna – Brand och räddning,
respektive Skydd och säkerhet.
– Intresset känns ovanligt
stort. Vi har aldrig tidigare sålt
så mycket utställningsyta som i
år, säger mässgeneralen Magnus
Eriksson.
En tredjedel av utställarna tillhör sektorn brand och räddning,
övriga visar upp säkerhet i olika
former (larm, lås med mera).
Det blir även uppvisningar. Två
gånger dagligen visar Räddningsverket och KBM upp Offensiv enhet och radiokommunikationssystemet Rakel vid en fingerad
trafikolycka.
Konferensdelen innehåller en
rad intressanta ämnen. Några exempel: Revidering av Boverkets
byggregler, Översvämningsprognoser, Rib-Preview, tre seminarier
om skogsbrand, Lärande från
olyckor, Brand- och olycksutredningar – gör de någon nytta?, Nya
släcksystem, Lös inredning – den
vita fläcken på brandkartan, Samspelet byggnadstekniskt brandskydd och operativa insatser och
Räddningsledarskap på distans.
För gratis inträde: Klipp ur biljetten härintill och ta med, alternativt logga in på www.skydd.
net och förhandsregistrera dig.
Uppge lösen: 438.

effekter olika typer av insatser
har för en olycka, säger Håkan
Axelsson, chef för avdelningen
för stöd till räddningsinsatser
vid Räddningsverket.
Linköpings universitet planerar att organisera forskningen
i en centrumbildning. Till cen-

trumbildningen kommer det att
kopplas en professor, en erfaren
doktorerad forskare och tre doktorander. Målsättningen är att
centrumbildningen ska starta
sin verksamhet i januari 2009.
Närmast ska en professur tillsättas.
– Det har varit väldigt spännande att mejsla ut vår plattform för det här arbetet, säger
professor Peter Värbrand, administrativ direktör vid Linköpings
universitet.
– Linköpings universitet har en
lång tradition av att jobba över
fakultetsgränser och det är en
styrka i det här sammanhanget
för räddningssystem är ett genuint tvärvetenskapligt område
som kommer att engagera forskare vid samtliga fakulteter.
Mille Millnert, rektor vid Linköpings universitet och Göran
Gunnarsson, Räddningsverkets
generaldirektör undertecknade
forskningsavtalet i Linköping
den 16 juni.
ÅKE SVENSSON

71 brandoffer
på sju månader
2008 tycks bli ett svart år när
det gäller dödsbränder. Under
årets första sju månader har
det inträffat 65 dödsbränder
med sammanlagt 71 omkomna.
De preliminära uppgifterna pekar mot en årssiffra på betydligt
fler än 100 döda vid bränder. I
juni omkom sju personer och i
juli tio. I den senare siffran ingår
de två personer som dödades i
ett blixtnedslag utanför Ludvika
i slutet av juli.
Värst utsatta är gamla, sjuka
och handikappade människor.
I de flesta dödsbränder saknas
en fungerande brandvarnare.
– Vi måste alla hjälpas åt att
skydda våra närmaste. Har du
någon bekant eller anhörig som
saknar brandvarnare, gör då slag
i saken och köp en brandvarnare i present. Se också till att den
blir monterad på lämplig plats i

bostaden, säger Ulf Erlandsson,
ansvarig vid Räddningsverket
för uppföljningen av dödsbränder.
Antalet omkomna fördelade
sig under årets sju första månader så här:
- 47 vid bränder i lägenheter, villor eller rad- par- eller
kedjehus
- 6 vid trafikolyckor eller
andra bränder i motorfordon
- 4 vid bränder utomhus
(blixtnedslag, nyårsraket respektive gräsbrand)
- 3 i fritidshus eller motsvarande
- 3 vid bränder i husvagnar
- 2 i servicehus eller annat
särskilt boende för äldre
- 2 i hotellrum eller motsvarande
- 2 då segelbåt brann
- 2 i andra typer av byggnader (kiosk respektive sophus)

Utbildningen det bästa med Räddningsverket
Utbildningen är det område
som gjort det mest bestående
intrycket av Räddningsverket
sedan starten 1986. Det framgår
av svaren på en fråga Sirenen
senaste månaden haft på hemsidan (http://sirenen.srv.se)
På frågan ”Vad är det bästa

Räddningsverket åstadkommit
under sina 22 år?”, fördelade sig
svaren så här:
Utbildningen för räddningstjänsten 56 procent, Drivit de
förebyggande frågorna 25 procent, Internationella insatser 16
procent, Annat 3 procent.

Norge vill
samarbeta
om resurser
I samband med sommarens
skogsbränder diskuterades i
Norge en samnordisk satsning
på flygresurser.
– Vi bör inom Norden titta
mer på samarbete kring materiel. Flyg för vattenbombning
är en möjlighet, men det är
för tidigt att säga om det är
effektivt, sa Norges statsminister Jens Stoltenberg.
Norska staten kräver samtidigt
att en koordineringsexpert finns
med om räddningstjänsten ska
ta tillgång till helikopter för att
släcka bränder.
– Om inte räddningschefen
har nödvändig kompetens i egen
stab måste vi skicka en expert på
brandsläckning från luften, säger
Hans Kr Madsen vid DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap).
Frågan blev aktuell i storbranden i Froland i sydvästra Norge
där 15 helikopter deltog i släckningsarbetet. En årsbudget i beredskap blev förbrukad under
en vecka.
Statliga DSB tog över insatsen
som är den största i Norge i modern tid. Runt 3 000 hektar förstördes under branden.

SRV ”topp-12”
på miljöarbete
Räddningsverket är en av landets tolv bästa myndigheter på
miljöledningsarbete. Det visar
Naturvårdsverkets kartläggning
av de statliga myndigheternas
miljöledningsarbete. 169 myndigheter har kartlagts och tolv
delar förstaplatsen med 11
poäng av 11 möjliga. Hela rankinglistan kan laddas ned från
www.naturvardsverket.se

Politiker vet
för lite om
olycksorsaker
Politiker har dålig koll på vilka
olyckstyper som orsakar flest
dödsfall.
Det visar en undersökning som
nyligen genomförts av NCO, Nationellt centrum för lärande från
olyckor vid Räddningsverket.
I undersökningen telefonintervjuades i maj/juni i år drygt 300
politiker på tre nivåer, riksdag,
län-/landsting och kommun.
Av resultaten framgår bland annat att över hälften av politikerna
i de olika grupperna tror att vägtrafiken orsakar flest dödsfall, och
inte fallolyckor bland äldre.
Politikerna tror också att det
är vägtrafiken och bränder som
allmänheten mest oroar sig för.
Som viktigaste källa för information om olycksstatistik uppger
politikerna medierna.
Undersökningen i sin helhet
kan laddas ned på www.raddningsverket.se
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Dags söka statliga pengar
för kurser i självskydd
Det är dags för ideella organisationer att söka statliga
pengar till sin kursverksamhet
i självskydd.
I år har Räddningsverket
fördelat 32 miljoner kronor.
Självskydd innebär att man som
privatperson har kunskap om
hur man förebygger och hanterar olyckor, liksom hur man
agerar vid kris.
Konkret kan det handla om
att lära sig simma, utbilda sig i
första hjälpen eller förbereda sig
för en ny stormen Gudrun.
Årligen går mellan 60 000 och
80 000 svenskar någon form av
utbildning i självskydd.
I höst är det alltså dags för
en ny ansökningsomgång som
omfattar åren 2009-2011. Sista
ansökningsdagen är 17 oktober.
Troligt är att den årliga summan
blir ungefär den samma, drygt
30 miljoner kronor.
– Det här är viktiga pengar som
ska komma vanligt folk till del
för att öka tryggheten och säkerheten i samhället, konstaterar
Tord Andersson, Räddningsverket, och uppmanar alla ideella
föreningar som uppfyller kraven
att söka bidraget.
De senaste två åren har sex organisationer beviljats statligt bidrag från Räddningsverket för
att genomföra dessa kurser.
I år har Sveriges Civilförsvarsförbund fått 10,4 miljoner kronor, Röda Korset,10 milj, Livräddningssällskapet, 2,6 milj,
Brandskyddsföreningen, 7,65
milj, Föreningen räddningskå-

Uppskattningsvis sker cirka
520 000 olyckor inom hem- och
fritid varje år.
– Vi vill också att kurserna ska
vara rikstäckande och komma
folk till del över hela landet.
Dessutom ska de vara gratis.
Räddningsverket kräver dessutom att organisationerna kontinuerligt redovisar vad som görs
för pengarna.

I år delade sex organisationer på 32 miljoner till kurser i första hjälpen med mera. Nu är det dags att
söka statliga pengar för kommande år.
Foto: Mikael Solebris
rer i samverkan (Fris), 1,2 milj
samt Sverigefinska pensionärer,
14 000 kronor.
Livräddningssällskapet har
bland annat genomfört utbildning i vattensäkerhet riktat till
vuxna.
– Framför allt har de utbildat
invandrarkvinnor, hittills har det
genomförts omkring 200 kurser
runt om i landet. Nu börjar även
invandrarmän visa intresse.
Civilförsvarsförbundet anord-

nar kurser i säkerhet till vardags
och vid kris. Röda korset ger kurser i första hjälpen och hjärt- och
lungräddning. Brandskyddsföreningen och Fris utbildar i
hem- och fritidssäkerhet samt
brandsäkerhet. Sverigefinska
Pensionärer ger kurser till sin
målgrupp i vardagstrygghet.
Med pengarna  följer vissa
krav.
– Förutom att man lär enskilda

hur man förebygger och hanterar olyckor och kriser, ska man
förmedla samhällets olycks- och
skadebild till kursdeltagarna,
berättar Tord Andersson.
– Folk ska veta att de allra flesta
olyckorna sker i hemmet och på
fritiden. Det är inte alltid medias
bild av olyckor stämmer överens
med verkligheten. Men det är
viktigt för oss att människor vet
var olyckorna inträffar, och att
de faktiskt kan påverka själva.

Koloxidförgiftning i buss – två dog
Två personer dog av koloxidförgiftning under övernattning i en
buss.
Ett stort sällskap från ett samhälle i
sydvästra Norge reste tillsammans
till en rock-konsert.
Som transportmedel och för övernattning använde de en äldre tvåvåningsbuss, som delvis var inredd
med sovplatser.
Bussen parkerade de omedelbart
utanför festivalområdet. Där hade
de också ett större tält. För belysning
och värme fanns det ett portabelt
bensindrivet elverk.
Den första kvällen, en fredag, blev
det en del festande. Folk gick ut och
in ur både bussen och tältet. På natten kom det en mindre regnskur.
För att skydda el-aggregatet ställde
någon in det i ett av bussens bagagefack. Det var beläget i bussens
mittsektion där hela bottenvåningen utgjordes av lastutrymmen.
Vid 13-tiden på lördagen hade de
som sovit i tältet vaknat och lagat

frukost. Men ett tiotal av kamraterna saknades fortfarande. Ett par
av vännerna gick in i bussen för att
kolla hur det stod till. Till en början
förstod de inte att det hänt något
allvarligt.
– Först trodde vi att de bara var
fyllesjuka. De bar sig så konstigt åt.
Allt var så overkligt och underligt,
sa en av dem.
Tre av de lättast påverkade fanns i
bussens bottenvåning. Chauffören
hittades på en brits strax bakom förarplatsen. En ung kvinna satt i en
av framstolarna medan en yngling
låg på en soffa längst bak på nedre
planet.
På golvet på övervåningen påträffades ytterligare tre djupt omtöcknade människor. Men värst var situationen i ett sovutrymme med två
dubbelsängar över varandra, som
fanns längst bak på övervåningen.
I underbädden låg en man och en
kvinna som båda var djupt medvetslösa. I den övre dubbelsängen påträffades ett par i 40-årsåldern döda

av koloxidförgiftning. De efterlämnar tre minderåriga barn.
Polisens undersökning är inte
färdig men allt talar för att det är
det bensindrivna elverket som har
orsakat katastrofen.
Det har förmodligen blivit en ofullständig förbränning som har bildat
koloxid. Gasen är osynlig och saknar
lukt. När man andas in den påverkas
blodets syreupptagning.
De röda blodkropparna tar 250
gånger hellre upp koloxiden än syret. Man blir trött och slö. Om man
redan sover övergår sömnen snart
till medvetslöshet och död.
Teoretiskt sett är koloxid något
tyngre än luft. Gasen borde därför
rinna neråt och vålla värst skada för
dem som befinner sig närmast golvet. Men ventilation och andra dragförhållanden gjorde i detta fall att
de svåraste följderna drabbade dem
som sov i den översta sängen.
Ulf Erlandsson

Förra  ansökningsomgången
gick trögt, det var relativt få
som sökte och som kände till
det statliga bidraget för självskyddsverksamhet.
– Den här gången gör vi annorlunda. Vi kommer göra direktutskick till de ideella organisationer vi tror finns inom området,
och information kommer finnas
i rikspressen och på Räddningsverkets hemsida från och med i
slutet av augusti. Vi tror att det
finns väldigt mycket bra verksamhet ute i landet där de här
pengarna kan komma till nytta.
Det är öppet för alla som uppfyller kraven att söka, uppmanar
Tord Andersson.
KATARINA SELLIUS
Fotnot:
Mer information ges av Tord
Andersson, Räddningsverket, på
telefon 054-13 52 17 eller
tord.andersson@srv.se
Information om bidraget kommer att finnas på
www.raddningsverket.se
Sista ansökningsdag för självskyddsbidraget är 17 oktober.

Utbildning för att
nyttja statistik bättre
Räddningsverkets statistikdatabas Ida har öppnat
möjligheter att plocka fram egen statistik av nationella siffror.
För den som vill lära sig att använda Ida-portalen
mer systematiskt arrangeras kurser på Räddningsverket Skövde under hösten.
– Vi har en kurs i praktisk tillämpad utvärderingsmetodik
och en i databehandling av statistikuppgifter från databaserna för insatsstatisk och dödsbränder, säger Per Nyström, lärare i Skövde.
Kort om kurserna:
n Praktisk utvärdering. Syftar till att ge fördjupade kunskaper om utvärderingsmetoder och praktisk tillämpning
av dessa inom området skydd mot olyckor. Kursen genomförs vid fem tillfällen på Räddningsverkets skola i Skövde
med hemarbete mellan skolbesöken. Start 4 september.
Kurskostnad: 8 800 kronor inklusive lunch och kaffe.
n Databehandling. Syftar till att ge förmågan att självständigt kunna ta fram och bearbeta material från databaserna för dödsbrandsstatistik och insatsstatistik. Kursen genomförs under en dag vid Räddningsverkets skola
i Skövde och erbjuds vid två tillfällen under hösten, 17
september och 5 november.
Kurskostnad: 1 700 kronor inklusive lunch och kaffe.
Vill du anmäla dig eller veta mer – kontakta Per Nyström
0500-46 40 23, eller per.nystroem@srv.se
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Nu kan du beställa
Sirenens räddningsskola
Särtrycket “Sirenens räddningsskola 2007” finns nu
för beställning.
I utbildningsserien “Sirenens räddningsskola”
sammanfattar lärare från
Räddningsverket på två
eller tre sidor ett aktuellt
ämne.
Åtta ämnen publicerades 2007 i Sirenen och
det är dessa som nu
samlats i ett 20-sidigt
särtryck.
Följande ämnen finns
med:
• Ny hjärt-lungräddning
• Olycksundersökning
• Vattenlivräddning
• IVPA (I väntan på
ambulans)
• Skärsläckaren
• Insats och elektricitet
• Tung räddning – lastbil
• Eldstadsrelaterade bränder
Särtrycken är avsedda för lärare på Räddningsverkets skolor
och för utdelning till elever, för
räddningstjänsten (exempelvis utdelning till anställda vid
internutbildning) och andra
intresserade.
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Annonsera i Sirenen – boka senast 8 september
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 24
september. För att vi ska hinna
få med din annons vill vi att du
förhandsbokar utrymme senast
8 september samt lämnar färdig annons senast 15 september.

Spaltbredder
Våra spaltbredder är:
1 spalt 41,4 millimeter
2 spalter 87,8 mm

Särtrycket kan kostnadsfritt beställas från Räddningsverkets publikationsservice, 651 80 Karlstad. Kan även
beställas via e-post:
publikationsservice@srv.se
Särtryck finns även för tidigare
årgångar av “Sirenens räddningsskola”, 2004, 2005 och
2006.
Vid beställning, uppge vilka
årgångar du önskar.

Serviceförvaltningen

3 spalter 134,2 mm
4 spalter 180,6 mm
5 spalter 227 mm

storleken är 3 696 kronor (2 x
113 x 16 kr) för svartvit och färg
4 158 kronor (2 x 113 x 18 kr).

Priser

Kontakt

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

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

Räkna ut priset
Vad annonsen kostar räknar du
ut enligt följande: antal spalter
x höjden x millimeterpris.
Den artikel du just nu läser är
3 spalter bred och 77 mm hög.
Priset för en annons i den här

LEDIGT JOBB
SERVICEFÖRVALTNINGEN SKARA-GÖTENE SÖKER

Räddningschef
Vi rekryterar utifrån vår mångfaldsplan och jämställdhetsplan. Information om tjänsten finns på vår hemsida.

Östersunds kommun
söker
Risksamordnare
Som risksamordnare arbetar du tillsammans med
kommunens Säkerhetschef och IT-strateg i teamet IT
och Säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara motorn i
kommunens skadeförebyggande arbete, hantera kommunens
interna riskhanteringssystem, ansvara för försäkringsupphandling och hålla kontakt med vår försäkringsmäklare
samt svara för skadereglering
Högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning
mot försäkrings- och/eller säkerhetsfrågor. God sakkunskap
inom dessa områden, analytisk förmåga, vara strateg
samt ha god förmåga att skapa engagemang och samarbete.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

STORSTOCKHOLMS
RÄDDNINGSCENTRAL
Danderyd, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker

STORSTOCKHOLMS RÄDDNINGSCENTRAL
söker

ledningsoperatörer

För mer information kontakta
Säkerhetschef Lars-Åke Wallin 063-14 32 56,
larsake.wallin@ostersund.se alternativt biträdande
kommundirektör Bert-Olof Åkerström 063-14 36 60,
bertolof.akerstrom@ostersund.se

För mer information

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2008
Östersunds kommun, Serviceförvaltningen
Rekrytering 83182 Östersund
E-post kontorsservice@ostersund.se

www.brand.stockholm.se
www.brand.srb.se

Fullständig annons: www.ostersund.se/ledigajobb

Sirenen

är Räddningsverkets tidning.
I den kan du följa utvecklingen
inom räddningstjänsten och
skydd mot olyckor. Nyheter,
reportage, debatt och mycket
annat.
Prenumerationen är gratis.
Enda kravet från vår sida är
att du gör en personlig anmälan. Vi kan tyvärr inte ta emot
personallistor.

www.nacka.se

Ja tack, jag vill ha en gratis prenumeration på Sirenen

Vid adressändring/avslut

Adressändring

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

Avsluta prenumerationen

Texta tydligt!

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

Namn… …………………………………………………………………………

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

Gatuadress………………………………………………………………………

Kupongen skickas till: ”Prenumeration”, Sirenen, L 257,
651 80 Karlstad

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

Beställningarna kan även göras på hemsidan http://sirenen.srv.se
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Länsstyrelsen i Örebro län
söker

Handläggare
med inriktning skydd mot olyckor

Nyutgivet från
Räddningsverket
Rapport

Heltid, tillsvidare
Vi vill ha din ansökan senast 4 september

Intresserad?
Läs mer om tjänsten på www.t.lst.se

Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar
Förklarar sekretessregler i samband olycksundersökningar och
redovisar hur vissa centrala organisationer tillämpar reglerna.
Best nr: I99-174/08.
Läroböcker

Att registrera personskador
Många människor dör årligen i skador efter olyckor. Boken visar
metoder och erfarenheter för registrering av personskador.
Målet är att främja säkerhetsarbete, hindra dödsfall och lidande.
Best nr: U30-667/08. Pris: 100 kr exkl moms.
Räddningstjänst i samverkan
Boken beskriver övergripande svensk räddningstjänst med
fokus på samverkan och samordning. Revidering och utveckling
av Räddningstjänsthandboken del 1 från 1996.
Best nr: U30-666/08.
Handbok

Väginformation om farligt gods 2008
Presenterar lokala föreskrifter för transport av farligt gods. Innehåller kartor och textversion av lokala trafikföreskrifter.
Best nr: B20-174/08. Pris: 30 kr exkl moms.
Broschyr

Brandf˛rsvaret s˛ker

2 enhetschefer till operativa
verksamheten.
En av tj�nsterna kr�ver l�gst R�ddningsledare Akompetens och den andra brandingenj˛rskompetens.

100% tillsvidare
Mer information:www.helsingborg.se/ledigajobb

Att komma hem från internationella insatser
Råd och tips om hur man återgår till vardagslivet och vilka
problem som kan uppstå,
Best nr: R00-301/08.
Humanitarian relief and capacity building operations
Broschyr på engelska om Räddningsverkets humanitära insatser
utomlands.
Best nr: R00-294/08.
Vill du göra en insats?
Kortfattad broschyr som marknadsför yrket som deltidsbrandman.
Best nr: U40-673/08.
Stress- och krishantering vid internationella insatser
Broschyr som syftar till att öka kunskaperna om hur man hanterar stress vid insatser och vad som görs vid situationer som
resulterar i krisreaktioner.
Best nr: R00-302/08.

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.

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund rekryterar
Förbundschef
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Östersunds, Krokoms
och Strömsunds kommuner
med tillsammans ca 86.000
invånare. Förbundet bildades
2004 och består av en heltidskår,
14 deltidskårer och 13 räddningsvärn spritt på knappt 20 000 km2.
Förbundet har ca 240 medarbetare anställda, samt ca 100
uppdragstagare på räddningsvärnen.

Som Förbundschef är du ansvarig för organisationen Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund. Organisationen är i en förändringsfas där du är en mycket viktig person. I rollen
ingår verksamhetsplanering, ekonomi- personal- och arbetsmiljöansvar. Du företräder
förbundet i olika sammanhang både internt och externt och är länken mellan den politiskt
valda direktionen och verksamheten.
Du är en duktig ledare med dokumenterade erfarenheter och akademiskt utbildning.
Du har kompetens att hantera både ekonomiska och personella frågor, är smidig, en god
lyssnare, engagerad och har hög social kompetens. Du är intresserad av verksamhetsområdet och dess utvecklingsfrågor och har mångårig yrkeserfarenhet. Arbete inom
räddningstjänsten kan vara meriterande liksom erfarenhet av politisk styrda organisationer.
Läs mer om Räddningstjänsten på raddningsforbundet.se.
Vi samarbetar med Manpower och du registrerar din CV och ansöker om
tjänsten på manpower.se, annonsnr 486521. Har du frågor är du
välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist,
telefon 063 – 57 66 60 vx eller 070 – 377 20 63.
Manpower är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Projekt för
brandsäkrare
bostäder
”Brandsäkert hem” är ett projekt som bland annat innebär
att bostaden ska förses med
viss skyddsutrustning mot
brand:
n Ett driftsäkert brandvarnarsystem med en eller flera brandvarnare som är nätanslutna och/
eller kopplade till bemannad
central.
n Handbrandsläckare
n Brandfilt
n Automatisk övervakning av
köksspisen med spisvakt som
stänger av spisen vid rökutveckling
n Samt, inte minst, brandskyddsutbildning för alla medlemmar i familjen.
“Brandsäkert hem” drivs
av Brandskyddsföreningen,
projektledare är Eva-Marie
Abrahamsson, tidigare bland
annat brandingenjör i Malmö.
Drygt 17 procent av alla utryckningar till bränder i bostäder beror på att någon har
glömt bort en påslagen spis. Om
spisplattan är tom eller ugnen
saknar brännbart innehåll blir
det förmodligen ingen ”riktig”
brand. Oftast blir det bara lite
rökutveckling och lite värmeskador på spisen.
Men ta inga chanser. Om det
finns en spisfläkt ovanför spishällen är det stor risk att kvarvarande fett i fläkten blir uppvärmt och börjar droppa. När
fett-dropparna faller ner på den
heta plattan tar de eld. Lågor slår
upp och branden är ett faktum.
Om det däremot står en kastrull eller stekpanna med mat
på spisplattan är sannolikheten stor att följderna blir allvarliga. Eventuell vätska kokar bort
och matresterna blir till svarta
kolbitar som så småningom tar
eld. Potatis kan faktiskt brinna.
Lågorna slår upp och antänder
överskåpen, spisfläkten eller annat brännbart i köket.
Spisvakten som ingår i säkerhetspaketet arbetar med en enkel timer som aktiveras genom
att man trycker in en knapp.
Timern förser då ugn och spisplattor med elektricitet i två timmar. Det är naturligtvis alldeles
för lång tid för att förhindra ett
brandtillbud.
Men till timern är en brandvarnare kopplad. Utöver batteri är
den driftsäkrad från nätet. När
den utlöser tjuter den som vanligt men bryter dessutom strömmen från spisvakten.
Finessen med att utnyttja brytaren i en timer är att kostnaden blir betydligt lägre än med
konventionella trefasbrytare .
En annan metod är att i stället
ansluta brandvarnaren i köket
till en jordfelsbrytare.
Läs mera om Brandskyddsföreningens projekt på: www.
brandsakerthem.se
Ulf Erlandsson
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SMO-elever körde hel
Ironman i Skövde
Om idén var välgenomtänkt
finns det säkert olika uppfattningar.
Men verklighet blev det,
en riktig Ironman i Skövdetrakten.
– Deltagarlistan krympte
sakta men säkert, till slut var vi
fyra tävlande kvar, säger Oscar
von Krusenstierna som kläckte
idén.
Hela apparaten genomfördes
under begreppet Stupid08, tre
SMO-elever från Räddningsverket Skövde och en som haft uppdrag på skolan deltog.
– Vi fick stort stöd från skolan
som gärna lånade ut utrustning
till oss. Vid vår sida hade vi ett
tiotal vänner/funktionärer som
bemannade stationer utmed
hela sträckan:
Och en Ironman är inte att leka
med: 3,8 kilometer simning, 18
mil cykel och som avslutning
ett maratonlopp, 42 kilometer
löpning.
– Cykeldistansen avslutades

med den oerhört trevliga backen upp till Billingens friluftsområde där ett avslutande maraton
väntade våra stumma ben.
Halvåtta på morgonen gick
startskottet på Vilanbadet i
Skara, en bit efter midnatt hade
samtliga kommit i mål.

Oskar Krusenstierna var snabbast med tiden 15 timmar och
10 minuter, därefter följde Anna
Johansson 15.27, Oskar Sjögren
16.40 och Klara Hansson 17.24.
De fyra svarade för insats som
få vågar sig på. Hur många är
med nästa år?

Järngänget i Skövde, Anna Johansson, Oskar von Krusenstierna,
Klara Hansson och Oskar Sjögren.

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

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

SMO-eleven Anna Johansson klarade Ironman på 15 timmar och
27 minuter. 18 mil cykel avslutades uppför Billingebacken.

Brandsläckaren till Arboga
Först öppnade rätta lösningen i förra krysset kom från Arboga. Vi på Sirenen säger
grattis till Tage Andersson och övriga vinnare.
1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Tage Andersson,
Arboga.
2–4:e pris (cykelhjälm): Mona Pettersson, Själevad, Hans Svensson, Visby, Leif
Brusberg, Nässjö.
5–8:e pris (brandvarnare): Yvonne Nilsson, Norrtälje, Lennart Alsén, Jönköping,
Göran Jonsson, Asarum, Sven Henriksson, Filipstad.
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ROFFE

Av Ulf Lundkvist
Nisse Larsson

P

å en sällsynt välskött golfbana utanför
Stockholm spelade jag i somras en runda
med förre räddningschefen Johan Hermelin.
I dag är han konsult och ser på kommunen och
räddningstjänsten med nya, friska ögon. Under vår
trivsamma promenad på Bro Hof kom vi förstås in
på Räddningsverket och den nya myndighet som
ska ersätta vid årsskiftet.
Vi enades direkt om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör ha sitt huvudfokus på sådant som händer dagligen, i stället
för vart tjugonde
år. Detta kan synas
rätt självklart, men
är det inte. Det
var flodvågskatastrofen och den
följande politiska
och massmediala
hysterin som sådde
fröet till MSB.
Därför finns det
ett politiskt tryck att lägga största delen av den
nya myndighetens resurser på beredskap mot
pandemier, terrordåd, enorma elavbrott, gigantiska översvämningar, kollaps i tele- och IT-system,
härdsmältor och andra ”extraordinära händelser”.
Självklart behövs en vässad planering för sådant,
men som min golfpartner sa när han hejdade sig i
baksvingen på 18:e hålets utslagsplats:
”Den nya myndigheten måste ta avstamp i
olyckor som händer dagligen, vardagsolyckorna.
De kräver 3 000 svenska dödsoffer varje år, sex
gånger så många som i Estonia-katastrofen och
som i tsunamin. En bra beredskap för vardagens
olyckor är grunden för att kunna tackla också
katastrofer.”
Visst är det så. Men rikspolitikerna bryr sig väldigt lite om bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor och annat som kommunerna dagligen
”för krig” emot. Ett litet exempel: Sirenen har
sedan i maj skickat frågor till utbildningsminister
Jan Björklund om hur han ser på att allt fler skolor
avsiktligt bränns ner. Han har, trots upprepade
påstötningar, inte bemödat sig med att svara.

Ta avstamp
i vardagens
olyckor!

Knådar fram medaljer i OS
H
Det var snyggt målat på väggarna, men det var något som
inte stämde, tyckte Peter Welinder, när han besökte ett hotell
vid Vättern. Till slut upptäckte
hand brandskåpet. Det blir nog
inte lättare att hitta skåpet när
det brinner, konstaterar han

nytt om namn
Mattias Heimdahl, brandingenjör, har börjat på Brandskyddslagets kontor i Örebro, han
kommer närmast från Nerikes
brandkår.

■ ■ ■ HÖR AV DIG

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

Brandman Peter Larsson knådar för Sverige i
OS.

Dold väg ut ur kyrkan
Och vad kan dölja sig bakom det
här svarta skynket ovanför dörren
då..?...jo, en utrymningsskylt. Måhända mer stämningsfullt i Dalby
kyrka i Skåne om inte den gröna
skylten lyser. Men den har ju ett
syfte, bakom ett svart skynke fyller
utrymningsskylten ingen som helst
funktion.


Foto: Thomas Corcoran

an masserar fotbollsspelarna i Kalmar FF som leder allsvenskan, och just nu
är han i Peking som massör
för svenska cykellandslaget
under OS.
– En sån här grej får man aldrig uppleva igen, säger Peter
Larsson till tidningen Barometern.
Till vardags är han brandman i Kalmar, men brukar
även hjälpa cyklisten Thomas
Lövkvist. Det var tack vare honom som Larsson hamnade
på OS.
– Olympiska kommittén
hade bokat en massör åt cyklisterna, men de ansåg att de
behövde två och Lövkvist föreslog att de skulle ringa mig.
Peter Larsson var inte sen att
tacka ja. Och arbetet i Kina fick
en smakstart när Emma Johansson cyklade hem silverpengen. Det fortsatte med nytt
silver genom Gustav Larsson.
Upp med tuppen och sist i
säng är vardagen under OS. Peter knådar cyklister i snitt tre
timmar per dag och har utöver
det alltiallo-uppgifter.

Kommunpolitiker måste ta täten

Kommunpolitikerna som, till skillnad från den
politiska ledningen i Stockholm, lever nära verkligheten måste engagera sig för förbättrat samhällsskydd och beredskap. Sätta sig in i problematiken
och ställa krav. Dessa viktiga frågor kan inte längre
vara en tummelplats bara för räddningstjänsterna.
Rikspolitikerna har jag slutat hoppas på. I decennier har de visat likgiltighet inför de vardagsolyckor som årligen kräver tusentals offer. Men en del
kommunpolitiker har vaknat och det inger hopp.
Vaken är också Leksands räddningschef Krister
Ejeros. Läs hans analys på sidan 31! Politiker på
såväl lokal som central nivå, räddningschefer, liksom Räddningsverket och
den kommitté som formar MSB
borde ta intryck.
n n n Läs också om Pride-festivalen! Det var inte enbart Stockholms räddningschef Jan Wisén
och en brandingenjör som ”kom
ut” när festivalen tioårsjubilerade. Det gjorde också
räddningstjänsten och
Räddningsverket.
Tack för det Göran
Gunnarsson, Räddningsverkets avgående chef! Det är fleras
förtjänst, men i första
hand din.
Nu hoppas jag att
den sympatiske och
karismatiske Jan
Wisén blir fanbäraren
från Stig Dahlén
Sirenens chefredaktör
och frontfiguren för
Välkommen med synpunkter!
ökad mångfald i den
e-post: stig.dahlen@srv.se
konservativa räddningstjänsten.

Sista ordet

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

Returadress:
L 257
651 80 Karlstad
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Stefan Wittberg gillar hetluften. Vare sig det är som brandmästare på utryckning eller som fotbollsdomare på någon av de stora internationella arenorna.

Foto: Scanpix

Mästare på snabba beslut
När Hollands Ruud van Nistelrooy
satte 1-0- målet mot Italien i fotbollsEM i somras skrek en hel fotbollsvärld
– offside!
Men brandmästare Stefan Wittberg
på linjen hade situationen klar för sig.
Med hans säkra bedömning i ryggen
kunde huvuddomaren Peter Fröjdfeldt
godkänna målet.
Det rådde aldrig någon tvekan. En italienare fanns bakom kortlinjen och det
upphävde offsiden. Enligt regelboken
ansågs spelaren delta i matchen trots att
han tillfälligt befann sig utanför själva
planen.
– Det där hade jag i ryggmärgen
redan innan situationen i EM dök upp.
Vi hade tränat på sådana situationer på
U-20 VM i Kanada förra året, men det
är klart det var ett beslut som fick genomslag i hela världen, berättar Stefan
Wittberg, till vardags brandmästare vid
räddningstjänsten i Stockholm.
Stefan Wittberg är ständigt i hetluften. Han är brandmästare och jobbar
dagtid med ansvar för extern och intern
utbildning på distriktet i Kista och så
har han ansvar för restvärdeshante-

ringen i hela Stockholm. Lite timtid åt
Räddningsverket på Rosersberg som
instruktör och lärare blir det också och
så hoppar han in i utryckningstjänst.
På fritiden är Stefan en av nio assisterande domare i Sverige som får
döma allsvenska och internationella
matcher. Drygt 400 matcher har det
blivit sen starten 1994. Nu senast ingick
han i team Peter Fröjdfeldt under EM i
Schweiz/Österrike
Hur får du det att gå ihop?
– Jag jobbar bara sjuttiofem procent
och så har jag fördelen att jobba dagtid
och kunna planera min egen tid. Varje
internationellt uppdrag i fotbollen tar
tre dagar och jag har en match i veckan,
internationellt eller allsvenskan. Har
jag tur och flyget passar kan jag jobba
halvdag dan före match, säger Stefan
Wittberg.
Just nu är fotbollen nummer ett för Stefan, som i höst fyller 40 år. I allsvenskan är
åldersgränsen borttagen, men internationellt får han bara döma till han fyller 45,
så det brådskar med den karriären.
På tur står fotbolls-VM i Sydafrika
2010, dit han hoppas kvalificera sig och

sen väntar ett nytt EM 2012. Och Sverige
ligger bra till, inte minst efter de goda
domarinsatserna i EM. Men några fasta
konstellationer finns inte. Det är olika
team i varje match.
– Det finns fördelar och nackdelar
med det. Vi lär inte känna varandra lika
bra, men är å andra sidan inte så sårbara. Egentligen är det ganska brandkårslikt. Vi är ett gäng lagspelare som åker
iväg för att nå ett mål. När vi är tillfreds
med en match är känslan densamma
som efter en väl genomförd insats vid
en villabrand, säger Stefan Wittberg.
Att fatta många snabba beslut under
stressade situationer är en annan likhet
han ser och han tycker att de båda karriärerna befruktar varandra.
– Jag har inget obehag av att ta obekväma beslut och så har jag stresståligheten som jag har användning av i båda
jobben.
Han började sin karriär som militär
och hamnade av en slump via vikariat
som brandman i Attunda i räddningstjänsten.
Assisterande domare blev han efter
att som lovande 18-åring i Brommapoj-

karna tvingats avbryta A-lagskarriären
på grund av skada och sen tipsad om en
domarutbildning.
Liksom i räddningstjänsten går
teknikutvecklingen fort inom fotbollen. Spelet blir allt snabbare och tester
utförs med målkameror samt chips och
GPS på spelarna.
– Målkameror tror jag kommer men
i fotbollen är det precis som i brandkåren – konservativt, säger Stefan
Wittberg.
ÅKE SVENSSON

Namn: Stefan Wittberg
Ålder: 39
Yrke: Brandmästare i Kista,
fotbollsdomare
Fotbollsmeriter: 127 internationella matcher, 275 allsvenska matcher. Förbundsdomare 1986. Allsvensk och
internationell assisterande
domare 1996

