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Corona 
riktade ljus 
på plan B 

BUDGET

Civilt 
försvar 
prioriteras
Satsningen på 
civilt försvar ökar. 
De närmaste tre 
åren aviserar 
regeringen fem 
miljarder mer i 
budget. Sidan 4

UTVECKLING

Brandrisk-
prognoser 
förbättras
Tätare uppdate-
ringar av brand-
riskvärden och 
bättre geografisk 
upplösning är 
några saker som 
väntar.  Sidan 6

BEREDSKAP

Camping 
köpte 
brandbil
Campingen behöv-
de stärka skyddet, 
och köpte egen 
brandbil. Ägaren 
beskriver den som 
en stor brandsläck-
are.  Sidan 21

Utdragna kampen 
– Byn är förstörd
	� I fem år har Hamrebor fått bära hem 

dricksvatten. 
Striden om ansvaret för ett förgiftat dricks-

vatten har skapat ett före och efter branden i 
Hamre. Både för byborna och svensk rädd-
ningstjänst.

– Byn är förstörd, glädjen i byn är helt bor-
ta, säger Kent Bodin, ägare till huset som 
brann. 

Byborna har  känt sig motarbetade när 
myndigheter drivit rättsliga processer så 
långt det går för att fastslå ansvarsfrågan.

– Man tycker att det skulle finnas lite sunt 
förnuft.  Medmänskligheten saknas, det är 
ytterst beklagligt, säger Hamrebon Daniel 
Turås.  

Sidan 14

Sidan 18



Insikten har tagit en stund att smälta: 
vi kommer att leva med corona under 
mycket lång tid. Även om en optimis-

tisk prognos skulle slå in så vi har vaccin 
framme vid årsskiftet, så kommer det att ta 
tid att vaccinera. Men varken enskilda 
människor eller ett helt samhälle kan leva un-
der alltför lång tid i försvarsställning.

Vi är nu på väg in i nästa fas, där vi corona-
säkrar samhället, så att vi kan leva och verka 
så normalt som möjligt igen. Vid det här la-
get sitter det i ryggmärgen hos många: man 
håller armlängds avstånd både inomhus och 
ute, tvättar händerna med tvål ofta och noga, 
handslag och kramar endast för närmaste fa-
miljemedlemmar och vid minsta förkylnings-
symtom håller man sig hemma. 

Beskedet att det generella  besöksförbudet 
på äldreboenden tas bort i början av oktober 
är en lättnad för oss alla och förutsätter just 
ett coronasäkert förhållningssätt av besöka-
re, personal och all kringverksamhet. Kan-
ske vi kan klara det utan att smittspridningen 
ökar igen om vi håller i våra nya vanor. Men 
utvecklingen i omvärlden förskräcker och det 
ger oss en tydlig fingervisning om att vi inte 
kan slappna av ännu. 

Jag skrev i somras i denna spalt att vi al-
la behöver dra lärdomar av våra erfarenhet-
er och omsätta i konkreta åtgärder för att öka 
vår förmåga att hantera kriser och då inte ba-
ra pandemier. Nästa steg är att komma ikapp 
där vi hamnat efter, och öka tempot inom vik-
tiga utvecklingsområden, och då är det några 
punkter inom MSB:s ansvarsområde som jag 
vill lyfta fram.  

Utvecklingen av kommunal  räddningstjänst 
tar ett steg till när riksdagen beslutar om 
ny lagstiftning. Syftet är att den kommuna-
la räddningstjänsten ska kunna bedrivas på 

ett så likvärdigt, effektivt och säkert sätt som 
möjligt. Vi har sett en bra utveckling med 
bättre samordning och professionell ledning 
ute i kommunerna, och MSB får nu en tydlig 
roll för att stödja det arbetet. Det finns myck-
et positivt att säga om sommarens rädd-
ningsinsatser för att släcka skogsbränder. 

Den operativa hanteringen  utvecklas och 
samordningen blir bättre. Det är en posi-
tiv effekt av den operativa hanteringen av 
covid-19. Nu arbetar vi med att utveckla den 
nationella samordningen för att stödja kom-
muner och regioner. Det handlar om att tyd-
liggöra ansvar och roller för att utveckla sam-
verkan mellan aktörer på nationell, regio-
nal och lokal nivå. Det gäller också samord-
ning av kommunikationen mellan nationella 
myndigheter, regioner och kommuner. 

Säker digitalisering ä r ett tredje område som 
utvecklas snabbt. En konsekvens av pande-
min är att många människor jobbar på dis-
tans, att konferenserna är digitala. Digitali-
sering av samhället går fort, och kanske inte 
alltid med säkerheten i främsta rummet. Un-
der året har MSB fortsatt arbetet med att för-
bereda för ett nationellt cybersäkerhetscen-
ter tillsammans med flera andra myndighe-
ter.  Nu lägger vi in en högre växel med nya 
föreskrifter och andra nya verktyg för att öka 
tempot i cybersäkerhetsarbetet. EU-kom-
missionen har också tagit initiativ till en 
kraftfull satsning, där MSB kommer att få an-
svaret att vara den svenska noden.

Totalförsvarsövningen  har delvis skjutits på 
framtiden, men vi fortsätter naturligtvis ar-
betet med totalförsvarsplaneringen ändå. 
Även på detta område finns viktiga lärdomar 
från vårens arbete. Ett par frågor som vi nu 
prioriterar är att få fart på samverkan mellan 

offentlig och privat sektor och att stödja fri-
villigorganisationernas utvecklingsarbete, så 
att ansvar och roller för alla i krisberedska-
pen blir tydligt.  Det ansvar som vilar på var 
och en av oss är ytterligare en dimension som 
har tydliggjorts under pandemin: människor 
tar ansvar och gör stora uppoffringar för att 
bidra till att hejda smittspridningen. Det är 
en styrka att vårda väl.

MSB:s och andra myndigheters  förmåga att 
jobba med informationspåverkan – alltså 
att identifiera och möta ryktesspridning och 
desinformation – har vi också haft nytta av 
under arbetet med covid-19. Den förmågan är 
avgörande för ett effektivt psykologiskt för-
svar. 

Sammantaget har vi således en hel del att 
göra i höst. Även om samhällets gemensam-
ma hantering av covid-19 är högst prioriterat 
så är det viktigt att hålla uppe tempot på alla 
andra områden. 

Och därför är det så viktigt att fortsätta hål-
la i: Tvätta händerna, håll fysiskt avstånd, var 
hemma om du är sjuk. Och var källkritisk! 

Ett coronasäkrat normaltillstånd

Dan Eliasson
General direktör, MSB
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Uppgifterna blir fler vid MSB:s centrallager i Kristinehamn. Lars Kruckenberg och hans kollegor kommer snart att hantera sjukvårdsla-
ger för EU:s räkning. FOTO: PAVEL KOUBEK

Sverige ska, genom MSB, 
ansvara för ett av EU:s sjuk-
vårdslager.

Materielen placeras i Kri- 
stinehamn och är en del i ut-
vecklingen av EU:s gemen-
samma beredskap inom ra-
men för rescEU.

	� Beslutet har tagits av 
EU-kommissionen och till-
kännagavs på en presskonfe-
rens 22 september. 

MSB ska lagerhålla medicin-
teknisk utrustning samt per-
sonlig skyddsutrustning såsom 
ventilatorer, ansiktsmasker 
och skyddsrockar – materiel 
som ska kunna användas i stora 
kriser när EU-ländernas egna 
resurser inte räcker till.

– Vi är stolta och glada över 
att EU har gett Sverige och 
MSB det här förtroendet. MSB 
har lång erfarenhet av att jobba 
med strategisk lagerverksam-
het och att snabbt kunna bistå 
vid kriser. Att vi fått detta upp-

drag är ett kvitto på vår förmå-
ga, säger Dan Eliasson, general-
direktör på MSB.

Vid MSB:s centrallager  i Kri- 
stinehamn, där materielen ska 
lagras, kommer fyra personer 
anställas för att arbeta med ut-
rustningen. Det pågår förbere-
delser med att iordningställa 
lokalen.

– MSB har sedan tidigare ett 
uppdrag att lagerhålla utrust-
ning för EU så vi kommer att 
bygga vidare på de erfarenheter 
vi dragit av det arbetet. Det fort-
satta förtroendet från EU visar 
att vårt arbete håller hög kvali-
tet, berättar Björn Johansson, 
enhetschef för centrallagret.

Utvecklingen av  rescEU:s 
medicinska lagerhållning var 
igång sedan tidigare men ak-
tualiserades ytterligare i sam-
band med coronapandemin. 
Det blev tydligt att det fanns 
stora behov av den här sortens 

utrustning bland EU:s med-
lemsstater. 

Utöver Sverige kommer 
sjukvårdslager placeras i Dan-
mark, Grekland och Ungern, 
då EU vill ha en god geografisk 
spridning på dem. Sedan tidi-
gare finns lager i Tyskland och 
Rumänien.

MSB ansvarar också för ut- 
transport av efterfrågat mate-
riel. Försvarets materielverk, 
FMV, ansvarar för upphand-
ling och inköp, inklusive kva-
litetssäkring och leveranskon-
troll, av bland annat medicin-
teknisk utrustning och skydds-
utrustning. 

Socialstyrelsen stödjer MSB 
och FMV med kunskap om 
skyddsutrustning och viss 
medicinteknisk utrustning 
och i frågor om lagerhållning 
av den.

Budgeten för hela uppdra-
get är på drygt 38 miljoner euro 
och finansieras uteslutande av 
EU-medel.

EU:s sjukvårdslager  
till Kristinehamn

FAKTA

Uppdraget
	� Uppdraget gäller i fem år med 

projektstart 1 september 2020.
	� Den totala budgeten är 38,3 

miljoner euro (cirka 400 miljoner 
kronor), varav 33,3 miljoner euro 
utgör inköp av materielen.
	� Den inledningsvis planerade 

lagerytan är på cirka 5 000 kva-
dratmeter.

RescEU
	� RescEU är ett system med 

EU-gemensamma resurser som 
syftar till att förstärka bered-
skaps- och insatskapaciteten för 
olika typer av kriser, exempelvis 
skogsbränder och pandemier. 
	� Alla förfrågningar om skydds-

utrustning och medicinteknisk 
utrustning går via EU. Vid behov 
får Sverige skicka in en förfrå-
gan om stöd, precis som övriga 
länder. 
	� Sverige bidrar sedan tidigare 

med mindre skopande flygplan 
och helikoptrar till rescEU.

NYTT OM NAMN
	� Lena Gartmark slutar som 

skolchef på MSB Revinge un-
der hösten och börjar som 
verksamhetschef på Skurups 
folkhögskola. 

	� Johan Szymanski har fått 
jobb som vakthavande  
brandingenjör i Storstock-
holms brandförsvarsförbund. 
Han är beviljad tjänstledighet 
från arbetet som förbundsdi-
rektör för Brandkåren Norra 
Dalarna, tillförordnad ersät-
tare är Henric Helander.

	� Christer Ängehov läm-
nar posten som förbundsdi-
rektör i Nordvästra Skånes 
räddningstjänstförbund och 
får under hösten samma ti-
tel i Mälardalens brand- och 
räddningsförbund. Han efter-
träder Åke Broman.

	� Storstockholms brandför-
svar söker ny förbundschef 
efter Svante Borg som läm-
nat och tillträtt som ny kyr-
kogårdsdirektör i Stockholms 
kommun. Tillförordnad för-
bundsdirektör är Peter Ar-
nevall.

	� Räddningstjänsten Syd 
söker också ny förbundsdi-
rektör efter Linda Kazmierc-
zak som lämnat sitt uppdrag. 
Tillförordnad chef är Martin 
Gertsson.

	� Bernt Eriksson, förbunds-
chef i Mitt Bohuslän, har gått 
i pension. Tills vidare är Hans 
Därnemyr, förbundschef i 
Norra Älvsborgs räddnings-
tjänstförbund, även tillförord-
nad förbundschef i Mitt Bo-
huslän.

	� Pär Stensson, tidigare 
operativ chef i Kalmar brand-
kår, är ny räddningschef i Öst-
ra Kronoberg. Han ersätter 
Per Pettersson som slutat i 
protest mot besparingar.

	� Roger Petersson blir ny 
förbundschef i Värends rädd-
ningstjänst 1 oktober. Han 
var tidigare avdelningschef i 
samma organisation. Peters-
son ersätter Jörgen Gertsson 
som slutat.

	� Pontus Düring är ny för-
valtningschef för Samhälls-
skydd Mellersta Skaraborg 
efter Stefan Swenson som 
gått i pension. Düring var tidi-
gare förvaltningschef i Skara 
kommun. Räddningschef är 
Roger Almgren.

Krisberedskapsvecka 
under hösten
	�Den sista veckan i sep-

tember nästa år är det dags 
för krisberedskapsveckan 
igen. 

Den flyttar från att ha 
hållits på våren till hösten 
efter önskemål från många 
kommuner och frivilligor-
ganisationer. 

– Vi är glada över att kun-
na gå ett sedan länge fram-
fört önskemål till mötes, 
säger Christina Andersson, 
MSB.
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En ökad satsning på civilt 
försvar hade aviserats av re-
geringen.

I budgetpropositionen 
som släpptes 21 september 
gavs en del besked om var 
pengarna hamnar.

Av de fem miljarder som 
ska satsas de närmaste tre 
åren går över två miljarder 
till hälso- och sjukvård.

	� – Satsningen är alldeles nöd-
vändig för att uppnå ett starkt 
civilt försvar men också kris-
beredskap. Det kommer peng-
ar till viktiga områden i sam-
hället. För MSB och alla andra 
innebär det att vi kan fortsätta 
att driva och utveckla arbetet 
med civilt försvar, säger Camil-
la Asp, avdelningschef för kris-
beredskap och civilt försvar på 
MSB.

I nästa års budget satsas 1 
miljard på återuppbyggnaden 
av civilt försvar. 

Satsningen stegras sedan 
2022-2025: 1,5–2,5– 3–3,8 mil-
jarder.

Inräknat de 400 miljoner-
na som 2018 öronmärktes för 
civilt försvar innebär det to-
talt 4,2 miljarder årligen från 
2025, vilket är i linje med för-
svarsberedningens rapport 
Motståndskraft från 2017.

Regeringen  konstaterar att 
satsningen omfattar hela sam-
hället. Allra mest satsas på 
hälso- och sjukvård som i den 
stegvisa ökningen för de kom-
mande tre åren får drygt 2,1 av 
totalt 5 miljarder.

För MSB märks satsningen 
främst i det krisberedskapsan-
slag (2:4-anslaget) som myn-
digheten hanterar. Det föreslås 
öka med 247 miljoner till 2022 
och 414 miljoner till 2023. Det 
handlar i mycket om medel 
som MSB ska fördela vidare.
	� 450 miljoner till organisa-

tion och ledning, främst finan-
siering av ledningsplatser.
	� 160 miljoner till psykolo-

giskt försvar, för bildandet av 
ny myndighet.
	� 46 miljoner till de frivilli-

ga försvarsorganisationernas 
verksamheter.

Nästa år är dock krisbered-
skapsanslaget närmast oför-
ändrat, dryga 1,3 miljarder. 
Men ett bidrag på 45 miljoner 
flyttas från krisberedskap till 
kommunanslag för omställ-
ningen till större ledningssys-
tem inom räddningstjänsten. 
Det frigör 23 miljoner till de 
frivilliga försvarsorganisatio-
nerna och 20 miljoner till att 
främst finansiera bidrag till 
ledningsplatser.

50 miljoner  av nästa års mil-
jardsatsning på civilt försvar 
går till etableringen av det cy-
bersäkerhetscenter som MSB 
genomför tillsammans ytter-

ligare tre myndigheter. MSB 
får 15 av de miljonerna. De två 
kommande åren ökas summan 
till 20 miljoner.

Vad satsningen i övrigt inne-
bär för verksamheten inom 
MSB:s ansvarsområde är inte 
helt lätt att överblicka.

– När den försvarspolitis-

ka inriktningen offentliggörs 
inom kort kommer vi att ve-
ta mer, vilka inriktningar det 
handlar om och hur myck-
et medel som tillförs under de 
fem närmaste åren, säger Ca-
milla Asp.

PER LARSSON

”Satsningen är nödvändig”

Regeringen föreslår en höj-
ning av MSB:s anslag med 
runt 50 miljoner till 2021.

Den största delen av ök-
ningen går dock till annat än 
att driva myndighetens lö-
pande verksamhet.

	�Högre kostnader på grund 
av coronapandemin gjorde att 
MSB begärde 70 miljoner kro-
nor i tillfällig förstärkning i år. 
Det fick inte gehör när budget-
förslag för de kommande tre 
åren samt ändringsbudgeten 
för 2020 presenterades 21 sep-
tember.

Nästa år föreslås MSB:s bud-
get öka med runt 50 miljoner, 
2023 har ytterligare 50 miljo-
ner lagts till.

Budgetförslaget  2021 för MSB 
skrivs i siffror till 1 435 898 000 
kronor. Myndigheten hade be-
gärt drygt 1,6 miljarder.

MSB får 15 miljoner till eta-
bleringen av cybersäkerhetscen-
tret, och det är en stor del av 

myndighetens anslagsökning.
Öronmärkta medel går ock-

så till:

	� Projektkostnader för utveck-
lingen av Rakel generation 2  
— 8 miljoner

	� Större beredskapszoner i 
kärnkraftslänen innebär ökade 
kostnader – 14 miljoner
	�Organisationsstöd till frivil-

liga försvarsorganisationer — 7 
miljoner.

De två sista posterna är peng-
ar som inte stannar hos MSB, 
utan betalas ut till länsstyrel-
ser och frivilligorganisationer.

Om 15 miljoner  är tillägget i 
budget så finns besparingar 
på 6,4 miljoner, merparten en 
generell besparing på 0,5 pro-
cent inom statsförvaltningen 
och bland annat hänvisad till 
minskat resande. Det innebär 
en nettoökning på 8,6 miljoner 
kronor i det anslag myndighe-
ten har att förvalta.

En inflationsuppräkning på 
1,21 procent (16,8 miljoner) in-
går i anslaget.

PER LARSSON

50 miljoner mer – stor del stannar inte hos MSB

Område totalt -21 -22 -23

Hälso- och sjukvård 2 150 450 600 1 100

Organisation och ledning 750 50 200 500

Transporter 440 80  130 230

Elektroniska kommunikationer och post 350 80  120 150

Säkerhetsskydd 320 100 110 110

Livsmedel och dricksvatten 250 70 80 100

Cybersäkerhetscenter 170 50 60 60

Psykologiskt försvar 160 0 70 90

Energiförsörjning 130 30 40 60

Finansiell beredskap 100 30 30 40

Frivilliga försvarsorganisationer 90 30 30 30

Ordning och säkerhet 90 30 30 30

SATSNING CIVILT FÖRSVAR 
2021-2023 i miljoner kronor

Kort om budgeten
	� Bidragen till kommuner för 

förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor minskas med 
50 miljoner, från 74,8 till 24,8 
miljoner per år de kommande 
tre åren. Det innebär en åter-
gång till grundnivån. Politiska 
överenskommelser har i peri-
oder gett högre anslag. 2019, 
ett undantagsår, var anslaget 
hela 129,8 miljoner.

	� SOS Alarms framtid tycks 
inte längre vara ifrågasatt. Två 
utredningar har genomförts 
om framtidens alarmerings-
tjänst. Nu skriver regeringen i 
budgetförslaget:

”...det är av grundläggande 
betydelse att SOS Alarm ges 
goda förutsättningar att kon-
solidera nuvarande höga kva-
litet i 112-verksamheten.”

Det anslag SOS Alarm fick 

2020, som var ett resultat av 
tillfälliga förstärkningar av 
anslaget 2018-2020, före-
slås bli permanent från 2021, 
”i syfte att ge SOS Alarm go-
da planeringsförutsättningar 
och klara sitt uppdrag enligt 
avtalet med staten.”

	�Ersättning för räddnings-
tjänst minskas också till 
grundnivån. Anslaget har de 

senaste åren legat högt, myck-
et beroende på skogsbränder-
na 2018. I år gavs ett tillfälligt 
ökat anslag på 40 miljoner. De 
kommande tre åren föreslås 
27,6 miljoner. Här ingår även 
ersättning för skogsbrandsbe-
vakning.

Sju miljoner går till organisationsstöd till frivilliga försvarsorganisationer.  FOTO: GUNNO IVANSSON

SOS Alarms fram-
tid tycks inte längre 

vara ifrågasatt. 
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Elektriker, vd:ar, arkitekter. 
Kompetenserna var många 
och skiftande när MSB i sep-
tember höll introduktions-
kurs för insatspersonalen i 
resursbasen — personal som 
nu är redo att hjälpa till ute 
i världen.

	� Introduktionskursen (MSB 
induction course) består av 
fem dagars internatstudier och 
två dagars fältsäkerhetsutbild-
ning. Den äger vanligtvis rum 
fyra gånger per år och  är obli-
gatorisk för alla som är regist-
rerade i MSB:s resursbas.

Deltagarna får kunskap och 
färdigheter inom ämnen så-
som säkerhet, konflikthante-
ring, hälsa, genusperspektiv och  
MSB:s operativa verksamhet.

– De är redan experter på si-
na områden men utbildas för 
att kunna representera MSB 
när de åker ut, säger Richard 
Söderholm, kursansvarig.

Helt gröna  i sammanhanget är 
Maria Sjöström, Stockholm, 
och Claes Friberg, Gotland. 
Hon är arkitekt, han enhets-
chef inom avfallshantering. 
Maria är listad i resursbasen 
som site planner (planerar hur 
flyktingläger ska byggas) och 
Claes som insatschef.

– Jag såg en annons från MSB 
på Sveriges arkitekters hemsi-
da och kände att det var ett bra 
alternativ för mig som alltid ve-
lat jobba internationellt, säger 
Maria.

Under arkitektutbildning-
en praktiserade hon i Rwanda 
och Tanzania, vilket stärkte 
henne i beslutet. Redan inn-
an introduktionskursen fick 
Maria förfrågningar om att 
åka iväg till flera olika länder, 
men valde att avvakta tills ef-
ter kursen.

– I min roll är man ofta bor-
ta sex månader till ett år. Det 
är inget man blir utbildad för 
i skolan, utan det krävs att åka 
iväg för att lära sig. Därför ville 
jag gå kursen först för att ta re-
da på förväntningarna på mig 
och prata med andra som re-
dan varit ute och jobbat.

För Claes del  kommer det 
handla om att åka ut på insat-
ser som varar högst ett par må-
nader eftersom han fortfaran-
de har hemmavarande barn.

– Det är många aspekter som 
gör det hela intressant. Att se 
en annan verklighet, få en dos 

ödmjukhet i kroppen, göra nå-
got annat ett tag, utveckla det 
egna ledarskapet och förhopp-
ningsvis göra skillnad.

Kommunikationsexperten  
Anastasia Johansson är re-
dan knuten till en insats. Hon 
ska, från hemmet i Göteborg, 
jobba deltid med ett fyraår-
igt EU-projekt som MSB ge-
nomför i Östeuropa. Projektet 
riktar in sig på att öka medve-
tenheten kring krisberedskap 
både hos myndigheter och 
medborgare i sex länder.

– Sverige har mycket att ge på 
det området. För egen del ser 
jag fram emot att dela med mig 
av min kompetens och även få 

användning av mina kunskaper 
i ryska.

Coronapandemin förändrar 
förstås en del saker. I år var för-
sta gången som introduktions-
kursen hölls på svenska. Nor-
malt sett hålls den på engelska 
eftersom några av deltagarna 
brukar komma från andra län-
der.

I skrivande stund skickas ba-
ra svenskar och andra europé-
er ut på insatser, eftersom det 
är lättare att ta hem dem vid 
behov. 

Anastasia Johansson  berättar 
att hennes projekt blivit fram-
skjutet men ska dra igång för-
sta oktober.

– Jag är verkligen jättepep-
pad! Under projektförbere-
delserna insåg jag att det är 
detta jag velat jobba med i 

hela mitt liv, bara att jag inte 
kunnat specificera drömmar-
na lika tydligt förut.

MARIA HANSEN

Maria Sjöström pratar med MSB:s Anita Nolén och Diar Mohammad om vilken utrustning man ska ha med sig på insatser. FOTO: MARIA HANSEN

FAKTA

MSB:s internationella uppdrag
	�MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella 

bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 
av MSB:s föregångare Räddningsverket.
	�  De flesta insatser finansieras av Sida och har FN som uppdrags-

givare. MSB möjliggör att organisationer som FN och EU har fältnär-
varo och att de effektivt ska kunna utföra sitt arbete i katastrof- och 
konfliktsituationer. Insatserna är mycket varierande men vanligast är 
att FN-personal stödjs på plats med arbetsplatser, bostäder och spe-
cialistkompetens. 
	� Vanligtvis varar en insats tre månader upp till ett år, men både kortare 

och längre tid förekommer.

Claes Friberg. Anastasia Johansson.

Redo för en annan verklighet
	�”Detta jag velat jobba med i hela mitt liv”
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Under nästa år kan rädd-
ningstjänsterna genomföra 
lokala och regionala utbild-
ningar som motsvarar Grib 
kurs 1, detta genom särskil-
da tidsbegränsade över-
gångsbestämmelser. 

Dessutom kommer det in-
föras nya områden i Grib.

	�När Grib, grundutbildning 
för räddningstjänstperso-
nal i beredskap, startade 2018 
fanns övergångsbestämmelser 
från den tidigare utbildning-
en Räddningsinsats. Dessa har 
ansetts för snäva, vilket bland 
annat togs upp under rädd-
ningstjänstrådet i våras. Öns-
kemålen är att det ska finnas 
möjlighet att tillgodoräkna lo-

kalt eller regi-
onalt anordna-
de utbildning-
ar för deltids-
brandmän.

– Det har 
inneburit att 
det finns rädd-
ningstjänster 
som för en tid 
valt att stå utanför utbildnings-
systemet Grib. Anställda har 
fått intern utbildning, men allt-
så inte kommit i gång med den 
nationella grundutbildning-
en. Det vill vi ändra på genom 
att ge möjligheten till särskilda 
övergångsbestämmelser un-
der 2021, säger Maria Karlsson  
Öhman, utbildningsutvecklare 
på MSB.

Därmed kommer kommu-
nerna, när ansökan om över-
gångsbestämmelser godkänts,  
kunna genomföra lokala eller 
regionala utbildningar i den 
första kursen, som heter Kom-
munal räddningstjänst. De stu-
derande som genomför dessa 
utbildningar blir behöriga att 
söka kursen Räddningsinsats-
en (kurs 2).

Räddningstjänster som 
önskar genomföra utbild-
ningarna ansöker om det un-
der perioden 30 september 
till 31 oktober.

En nationellt  kvalitetssäkrad 
grundutbildning för deltids-
brandmän, av staten tillhan-
dahållen och finansierad, är 

dock fortsatt ett önskemål från 
räddningstjänsterna. 

– Efter de särskilda över-
gångsbestämmelserna under 
2021 är målet att alla ska an-
vända sig av den grundutbild-
ning som MSB erbjuder, det 
vill säga nyttja de utbildnings-
platser som erbjuds på tio or-

ter i landet, säger Maria Karls-
son Öhman.

Under nästa  år ska dessutom 
två nya områden införas i Grib. 
Det handlar om vattenlivrädd-
ning (i kurs 2) och mer tid kring 
Rakelanvändning.

– Båda områdena är de-
lar som vuxit fram i det syste-
matiska kvalitetsarbete som 
kontinuerligt pågår inom ut-
bildningen. I det arbetet tar vi 
hänsyn till utvärderingar från 
utbildningar, våra instruk-
törsnätverk och dialoger med 
räddningstjänster, avslutar 
Maria Karlsson Öhman.

MARIA HANSEN

Förändringar väntar i Grib

Inför nästa sommar kom-
mer brandriskprognoserna 
ge mer detaljerad informa-
tion än tidigare.

– Det finns en förväntan 
och ett behov av att ha bätt-
re prognoser, säger brandin-
genjören Leif Sandahl på 
MSB.

	�Vikten av mer detaljerade 
brandriskprognoser var något 
som påtalades under webbi-
nariet Skogsbrand 2020, bland 
annat av MSB:s generaldirek-
tör Dan Eliasson.

Ett omfattande arbete pågår 
för att förbättra prognoserna. 
SMHI utvecklar produkten på 
uppdrag av MSB och för att få 
rätt algoritmer har bland andra 
forskningsinstitutet Rise och 
Sveriges lantbruksuniversitet 
utfört olika forskningsprojekt.

En nyhet är  att beräkningar-
na av brandriskerna på sikt ska 
anpassas mer till svenska för-
hållanden.

– I dag används den kana-
densiska beräkningsmodellen, 
med grunddata från SMHI. Så 
blir det under 2021 också. Vi får 
ingen mer indata och föränd-
rar heller inga algoritmer i år –  
däremot ska den geografiska 
upplösningen i brandriskprog-
nossystemet förbättras. Istället 

för rutor som redovisar data för 
11 kilometer, kommer det bli 
2,8 kilometer per ruta, berättar 
Leif Sandahl.

Tätare uppdateringar  av 
brandriskvärden är en annan 
förbättring. Nu beräknas ett 
värde varje eftermiddag för sex 
kommande dygn – beräkning-
ar som hädanefter ska göras 
flera gånger per dygn. Detta är 
värdefullt för de som jobbar i 
skogen och de som beslutar om 
inriktningen av släckinsatser.

– Skogsbruket har sett be-
hov av mer detaljerad informa-
tion om skogsbrandsrisken och 
därför köpt särskilt anpassa-
de prognoser av SMHI. Nu kan 
de snart använda vår version. 

På så vis får räddningstjänsten 
och skogsbruket tillgång till 
samma information, säger Leif 
Sandahl.

Tanken är att de nya prog-
noserna ska köras igång i sam-
band med brandrisksäsong-
en nästa år och att de så små-
ningom ska bli gemensamma i 
Norden. I somras testades det 
nordiska systemet, men med 
de gamla algoritmerna.

– Tyvärr har de nordiska län-
derna inte samma väderrap-
porteringssystem, så model-
len måste förfinas och anpas-
sas. Det är också stor skillnad 
på Danmarks öppna fält, Norr-
lands skogar och Bergens 2 000 
millimeter regn per år, vilket är 
knepiga variabler att få ihop. 

Samtidigt är det logiskt med ett 
nordiskt system. Varför göra 
allt flera gånger om? Bränder-
na stoppar inte vid riksgränsen, 
konstaterar Leif.

Vässade  gräsbrandsriskprog-
noser är en annan sak det job-
bas med, och som troligen blir 
klart för test 2021 och driftsatt 
året efter. Den nuvarande så 
kallade HBV-modellen har av-
vecklats. Den ska ersättas med 
en markuttorkningsmodell 
som visar hur torrt det är i mar-
ken, något som är viktigt att 
veta inför beslut om eldnings-
förbud.

Dessutom finns flera andra 
förbättringsområden på sikt. 
Åskriskprognosen som redan 

används ska finnas kvar men 
eftersom blixtnedslag ofta är 
anledning till att det börjar 
brinna, är det viktigt att kart-
lägga var och hur ofta blixtarna 
slår ner.

Leif Sandahl nämner också 
att man överväger att ta hjälp 
av satelliter.

– En del av de satelliter som 
snurrar i rymden har sensorer 
som känner av om det brinner. 
I somras testade vi för att se hur 
mycket de känner av. De upp-
täcker långt ifrån alla bränder 
men kan göra nytta när det gäl-
ler bränder långt ute i glesbyg-
den som ingen ser.

MARIA HANSEN

Brandriskprognoserna
blir mer detaljerade

Arbete pågår för att förbättra brandriskprognoserna. Leif Sandahl är brandingenjör på MSB.  FOTO: PER LARSSON

Maria Karlsson 
Öhman

Står utanför
”Anställda har fått in-
tern utbildning, men 
alltså inte kommit i 
gång med den nationel-
la grundutbildningen.”
Maria Karlsson Öhman, MSB 
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De tre stora fältövningar som 
skulle satt totalförsvaret på 
svåra prov under maj-juni fick 
ställas in.

Men nu återupptas TFÖ un-
der senhösten och nästa år.

	�Totalförsvarsövningen TFÖ 
2020 engagerar 400 olika myn-
digheter och organisationer. 
Coronapandemin satte stopp 
för fältövningarna, men nu pla-
neras för en fortsättning i annat 
format.

– Vi har bland annat ändrat 
tidtabellen och antalet övade på 
samma plats. Vi har också tagit 
hänsyn till att många av de övade 
har nyckelroller i hanteringen av 
coronapandemin, säger Camilla 
Asp, avdelningschef på MSB och 
myndighetens övningsledare.

Den nationella  övningsdelen, 
med utgångspunkt att Sverige 
är under angrepp, består av tre 
delar: sambandsprov, ta fram 
lägesbilder samt prioritering 
av resurser, exempelvis driv-
medel eller sjukvårdsmateriel. 

Övningsdelen planeras pågå 
från slutet av året och in i näs-
ta år.

Den regionala övningsdelen, 
som skulle genomförts i mel-
lersta Sverige under december, 
flyttas fram till nästa år. En tan-
ke med det är att  innan övning-
en genomföra ett erfarenhets-
utbyte av hittills genomförd to-
talförsvarsutveckling och han-
teringen av pandemin.

Försvarsmakten  och MSB le-
der och samordnar totalför-
svarsövningen.

– Vi har uppdraget att säker-
ställa att vi har ett totalförsvar 
och har liksom de andra övnings-
deltagarna en stark vilja att fort-
sätta övningen med målsättning-
en att utveckla totalförsvaret 
och vår förmåga att hantera kri-
ser, säger Försvarsmaktens öv-
ningsledare, brigadgeneral Gab-
or Nagy.

Flera moment som skulle ge-
nomförts i de tre stora fältöv-
ningarna under maj-juni i norr, 
syd och på Gotland blev skarpa 

händelser under coronakrisen, 
bland annat att sätta upp fält-
sjukhus.

– Vi kommer naturligtvis att ta 
med oss erfarenheter från coro-

nahanteringen in i den fortsat-
ta övningen. Flera av deltagarna 
har utryckt vilken nytta de haft 
av de övningsdelar som genom-
fördes i början av året och under 

våren. Inte minst när det gäller 
ansvarsområden och samver-
kan, säger Camilla Asp.

TFÖ återupptas under andra former

Fyra nya föreskrifter kopp-
lade till lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) är på väg att 
tas fram.

– Vår plan just nu är att de 
första förslagen ska gå ut på 
remiss strax efter årsskif-
tet, säger Patrik Perbeck, 
enhetschef för inriktning av 
skydd mot olyckor på MSB.

	�Den proposition regeringen 
överlämnade till riksdagen fö-
reslår ett antal förändringar i 
LSO.

För MSB innebär det bland 
annat att arbete inletts med fy-
ra nya föreskrifter för:
	� övergripande ledning av 

räddningstjänsten
	� hur kommunens tillsyn ska 

planeras och utföras
	� handlingsprogrammens 

struktur och innehåll
	� innehållet i de olycksrappor-

ter som skickas till MSB
– Till samtliga arbeten har 

vi referensgrupper. Via rädd-
ningstjänstrådet fick vi bra re-
spons på medverkan och har 
fått med ganska många kom-
munala representanter med 
olika förutsättningar i grup-

perna, säger 
Perbeck.

Beslut om 
lagändringar 
väntas i riks-
dagen 21 okto-
ber och att de 
träder i kraft 
vid årsskiftet, 
vilket kan låta 
som det är kort om tid.

– Lagen kommer att fungera 
utan att föreskrifterna börjar 
gälla exakt vid den tidpunkten.

För de två  kanske tyngsta fö-
reskrifterna träder kraven på 
att uppfylla dessa i kraft först 
2022, det är då alla räddnings-
tjänster ska ha övergripande 
ledning och kommunerna ha 
antagit nya handlingsprogram.

– Vi har bedömt att föreskrif-
terna för de två delarna hinner 
vi inte få fram till kommande 
årsskifte. Det känns viktigare 
att jobba fram något med sub-
stans i samarbete med bra refe-
rensgrupper.

– Särskilt handlingspro-
gramsföreskriften är extra ut-
manande att få till på ett bra 
sätt eftersom kraven på dessa 

behöver vara kända i god tid 
innan de nya handlingspro-
grammen kan antas med tan-
ke på delaktighet och beslut 
från politiken. Vi diskuterar 
fortfarande vad som är lämp-
ligt kring när dessa föreskrifter 
kan remitteras respektive be-
slutas om.

Föreskriften om tillsyn kom-
mer reglera hur kommunerna 
ska planera och utföra sin till-
syn.

– Det som blir nytt är fram-
för allt hur planeringen ska gå 
till, inte minst med tanke på 
att de skriftliga redogörelserna 
försvinner. Själva utförandet 
kommer vi sannolikt inte reg-
lera så mycket kring, utöver det 
som redan är reglerat i förvalt-
ningslagen.

Föreskriften  om olycksrappor-
terna kommer mer innebära 
att befästa och reglera det som 
redan i dag sker på frivillig väg 
med att skicka in uppgifter till 
MSB.

– Remissen för den föreskrif-
ten kan komma något senare än 
övriga, vi vill samköra den med 
de ändringar som planeras i 

den händelserapport som fylls 
i efter olyckor.

Förutom synpunkter från re-
ferensgrupperna kommer MSB 
under hösten jobba för att få en 
dialog på bred front.
	� Information och filmer om 

respektive föreskrift och andra 
ändringar kommer att läggas ut 
på msb.se

– Där kommer vi berätta vad 
ändringarna kommer handla 
om, vad det finns för knäckfrå-
gor med mera. Informationen 
ska uppdateras efter hand, vil-
ket innebär att man ska kunna 
följa hur arbetet växer fram.
	� 10-11 november genomförs 

en digital konferens med fokus 
på förändringarna i LSO, där 
bland annat arbetet med före-
skrifterna kommer beskrivas 
och diskuteras

– Det blir information, panel-
debatt eller något i den stilen 
med möjlighet att ställa frågor 
och lämna synpunkter. Vissa 
delar av ELS-projektet (enhet-
ligt ledningssystem) och pågå-
ende översyn av räddningsleda-
rutbildningarna kommer också 
att tas upp under dagarna.
	� I lagrådsremissen föreslås 

också att det ska finnas natio-
nella mål för det förebyggande 
arbetet. Vad kommer det inne-
bära?

– Det blir en ny paragraf som 
läggs in i LSO. I dag finns ba-
ra det övergripande målet om 
tillfredställande och likvärdigt 
skydd och ett specifikt mål för 
räddningstjänstverksamheten. 
Det har inte funnits något mål 
för vad det förebyggande arbe-
tet ska leda till, det är det som 
kommer till nu.
	�Hur kontrolleras att målen 

följs?
– Målen blir riktningsgivan-

de, inte minst i den meningen 
att särskild vikt ska läggas vid 
att förhindra människors död 
och allvarliga skador. Det stäl-
ler krav på att man måste jobba 
tydligare med att förebygga bo-
stadsbränder, eftersom det är 
där folk dör i bränder. I tillsy-
nen kan man särskilt följa upp 
att det finns tydliga åtgärder el-
ler aktiviteter för att öka brand-
säkerheten i detta avseende, sä-
ger Patrik Perbeck.

PER LARSSON

Nya föreskrifter på gång
	�Handlingsprogrammen extra utmanande

Patrik Perbeck

Försvarsmakten och MSB leder och samordnar totalförsvarsövningen.  FOTO: ANNA HÅLLAMS
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	�Runt millennieskiftet lanse-
rade Claes Drougge en ny un-
dervattensdrönare som nume-
ra sålts i 17 länder.

Nu läggs mycket energi och 
pengar på att utveckla värl-
dens största flygande drönare. 
Och här ser Claes Drougge den 
största potentialen. 

Kontrakt är på gång bland 
annat inom vindkrafts- och ol-
jeindustrin. Där kan drönaren 
exempelvis ersätta lyftkranar 
eller bergsklättrare vid åter-
kommande inspektioner och 
arbeten.

– Det är flera hundra drönare 
som ska ut, det handlar om mil-
jarder. Maskinen består egent-
ligen av få delar, men kan utföra 
så mycket.

Ett annat område  där Claes 
Drougge ser att Thunderwasp, 
som den stora drönaren kallas, 
kan uppnå svårslagen effektivi-
tet är som vattenbombare vid 
skogsbränder.

– Ett av problemen i dag med 
helikopter eller flygplan är att 
det oftast är piloten som be-
stämmer när vattnet ska släp-
pas. Ibland blir det rätt, ibland 
inte lika bra. Drönarna kan va-
ra fem-tio i en kedja som släp-
per på exakt förutbestämd po-
sition. Det kommer vara som en 
ångvält som kväser elden.

ACC Innovation, dotterbo-
laget som utvecklar Thunder-
wasp, har gjort ett scenario 
med en-tio drönare i samma 
rutt. Den första släpper en ku-
bik vatten, den andra på sam-
ma position, den tredje kanske 
50 meter framåt, och så vidare. 
Vatten hämtas på givna platser.

– Bekämpning av skogsbrand 
med drönare lämpar sig för au-
tomatik. Allt detta kan styras av 
en pilot/operatör. Vår marksta-
tion, egentligen en dator med 

avancerat program, tillåter att 
man styr och kontrollerar upp 
till 150 enheter samtidigt.
	�Hur många drönare är rimligt 

att använda samtidigt?
– Vad som är rimligt avgörs 

bland annat av omfattningen, 
väderförutsättningar, risken 
för människoliv och materiel-
la tillgångar. Situationen avgör 
hur många drönare man sätter 
in.

Claes Drougge framhåller 
också ökad effektivitet efter-
som drönaren kan jobba dyg-
net runt. Rök, gas och mörker 
är inget hinder.

– Det är naturligtvis en jätte-
stor vinst att inte vara beroende 
av dagsljus eller klar sikt. Drö-
narens sensorsystem ser vart 
värmen rör sig, vilket ger infor-
mation om var vatten bör släp-
pas. Och den kan hämta vatten 
var som helst, i värsta fall töm-
ma en bassäng.

Annat som Drougge  anser ger 
drönaren unika egenskaper är:
	�Går lätt och snabbt att plocka 

isär och sätta ihop, transporte-
ras på bilsläp.
	�Riskerar inte människoliv.
	�Vid större bränder kan ett 

antal drönare, tankvagn och pi-
loter transporteras till platsen. 

Kräver mindre personal än da-
gens resurser.
	�Enkel och driftsäker kon-

struktion med låga under-
hållskostnader jämfört med 
exempelvis bemannad heli-
kopter.
	�Kan starta och landa när-

mast var som helst.
	� Behöver inte flyga långt för 

att tanka.
	� I princip lika enkel att flyga 

som små elektriska drönare.
	� Skickar bilder och sensorda-

ta till räddningsledningen som 
tydligt ser eventuella föränd-
ringar i brandförlopp och får  
beslutsunderlag.

Thunderwasp  som vattenbom-
bare finns i dag klar på ritbor-
det, enligt Claes Drougge kan 
den tämligen snabbt bli verk-
lighet.

– Maskinen tar vi fram på sex 
månader, men sen ska den an-
passas för ändamålet. Ska vi bä-
ra med oss 1 000 liter vatten, då 
behöver vi ett år på oss för att 
bygga, testa och provflyga. Vi 
behöver fortsätta utvecklingen 
tillsammans med någon myn-
dighet eller aktör för att anpas-
sa maskinen och göra den så 
effektiv som möjligt. Om MSB 
eller någon annan myndighet 
kontaktat oss ifjol när vi pre-
senterade Thunderwasp första 
gången, då hade vi kunnat göra 
provflygningar nu.
	� Tror du Sverige är moget för 

obemannade flygande resur-
ser som operativa vapen?

– Jag tror vi befinner oss i ett 
skede där samhället börjat ac-
ceptera att små elektriska drö-
nare faktiskt gör nytta. Polisen, 
Kustbevakningen, räddnings-
tjänsten med flera använder 
dem. Nu måste man vänja sig 
vid tanken att det finns dröna-
re som är 100 gånger större och 

med lyftkapacitet som beman-
nade helikoptrar, för det öpp-
nar ett otroligt stort och brett 
användningsområde.

Thunderwasps  konstruktion 
består av tre huvuddelar, där 

mittpartiet vid skogsbränder 
är vattenbehållaren. Den kan 
bytas ut mot exempelvis en 
ambulansmodul eller passage-
rarmodul. Mittdelen omgärdas 
av två pyloner med motor och 
rotorer.

ÅTVIDABERG· Fem drönare i en kedja som släpper 1 000 liter 
vardera på exakt förutbestämd position, styrda av en person på 
marken. 
Är det framtidens vattenbombare vid skogsbränder? 
– Extremt effektivt. Det här stoppar elden på ett sätt vi aldrig 
sett tidigare. Elden har inte en chans, säger entreprenören Claes 
Drougge.

Kan det se ut så här i framtiden när skogsbränder vattenbombas? En kedja    med sex drönare släpper 1 000 liter vatten vardera på förutbestämd position och styrs av en pilot på marken.  
Claes Drougge som utvecklar drönare ser många fördelar med dem för att     släcka skogsbränder, inte minst att de kan jobba på natten. ILLUSTRATION: ERIK UDDGÅRD

Framtidens vattenbombare vid skogsbränder?

Precision
”Drönarna kan vara 
fem-tio i en kedja som 
släpper på exakt förut-
bestämd position. Det 
kommer vara som en 
ångvält som kväser el-
den.”
Claes Drougge, entreprenör

Claes Drougge tror drönaren Thunderwasp kan släcka skogsbrän-
der från luften på ett sätt man aldrig sett tidigare.  FOTO: PER LARSSON
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– Det finurliga är att man kan 
ha 20 pyloner för tio maskiner, 
men du kan välja att exempel-
vis ha fem vattenbombnings-
moduler, två ambulansmodu-
ler och tre passagerarmoduler. 
Flexibiliteten är väldigt stor.

Ett problem för  ACC Innova-
tion är regelverket, det krävs  
särskilda tillstånd för att flyga 
utom synhåll.

– Jag tror det ges om det blir 
en allvarlig skogsbrand som ris-
kerar människoliv.
	� Tror du Transportstyrelsens 

regler kommer ändras med 
tiden?

– Ser vi att människoliv räd-
das, miljön förbättras, risker 
tas bort för piloter och vi släck-
er skogsbränder snabbare och 
billigare; då kommer det fram-
tvinga lösningar att använda 
den här typen av teknik. Det är 
ju nya regelverk på gång både i 
Sverige och internationellt.

Claes Drougge väntar dock 
inte på att lagar och regler ska 
ändras. 

Eftersom Thunderwasp är så 
stor är det möjligt att flyga den 
med pilot ombord i avvaktan på 
att regelverket eventuellt tillå-
ter obemannad flygning.

– Vi kan certifiera våra far-
koster som helikopter eller 
flygplan, de blir som vilken ci-
vil luftfarkost som helst och pi-
loten måste ha normal pilotut-
bildning. Det ger oss möjlighet 
att prova ut och testa systemet. 
Släpar regelverket efter kan det 
vara värt att komma igång med 
flygning för att samla på oss er-
farenheter både från maski-
nen och utveckla olika använd-
ningsområden.

Claes Drougge anser  att Thun-
derwasp blir avsevärt billigare 
än andra vattenbombare. Men 
det är ändå en tung investering. 
Därför har ACC Innovation 

planer på att hyra ut tjänsten 
med drönare och piloter.

– Med vårt agentnätverk runt 
om i världen ska vi bygga en or-
ganisation som kan erbjuda oli-
ka alternativ. En myndighet ska 
med kort varsel kunna kontak-
ta oss och vi skickar önskat an-
tal drönare med personal som 
utför sin uppgift. Vi har redan 
piloter i koncernen. Slutanvän-
daren behöver inte bygga en 
organisation för uppgiften, det 
gör vi. Det här bygger på att jag 
vet att det finns intresse, och vi 
tror det blir enklare för oss att 
komma in på marknaden, säger 
Claes Drougge och tillägger:

– Men det vore ännu bättre 
att från början göra det här till-
sammans med en myndighet 
som bidrar med all sin kunskap 
och erfarenhet och vi med vår 
och att vi tillsammans skapar 
en metod.

PER LARSSON

FAKTA

Thunderwasp
	� ACC-Groups största flygan-

de drönare. 6,5 meter lång och 
6,5 meter bred, inklusive roto-
rerna som är 3 meter i diame-
ter. 1,6 meter hög, vikt 400 kilo.
	� Två gasturbinmotorer drivs 

med flygfotogen (jetbränsle). 
Marschhastighet 112 km/h.
	� Tre kameror, varav en in-

fraröd, och sensorer avsedda 
för specifika uppdrag.
	� Drönaren består av tre de-

lar som kan plockas isär. Två 
pyloner med vardera två roto-
rer och en motor. Ett mittparti 
som kan varieras efter önske-
mål. Vattenmodul för skogs-
brandssläckning, ambulans-
modul och passagerarmodul 
är tre lösningar.
	� Vattenkapacitet 800-1 200 

liter.
	� Prislappen beräknad till 

fem-tio miljoner kronor bero-
ende på modul och använd-
ningsområde. Anpassad ver-
sion optimerad för vatten-
bombning kan sänka priset.

ACC-group
	� Koncern med sju dotterbo-

lag, alla med verksamheten i 
egna industrigallerian i Åtvida-
berg som tidigare var Facits 
lokaler.
	� Claes Drougge äger koncer-

nen som omsätter 50-60 mil-
joner. Ett 15-tal jobbar med 
drönarverksamheten. 85 pro-
cent av underleverantörerna 
finns i industrigallerian.
	� Dotterbolaget ACC Innova-

tion har de senaste fem åren 
fokuserat på att ta fram de 
största flygande drönarna i 
världen, av typen Quadcopter, 
som alternativ till bemannade 
flyg och helikoptrar. En utveck-
lingsverksamhet där pengar 
pumpats in kontinuerligt. 
	� Dotterbolaget Ocean Mo-

dules bär en del av ekonomin. 
Har sålt över 200 undervat-
tensdrönare till 17 länder. Bland 
kunderna finns marinen i USA, 
Storbritannien, Kina och Syd-
korea, Alfred Wegener-institu-
tet (stort polarforskningsinsti-
tut), Sjöfartsverket och Kust-
bevakningen.

Kan det se ut så här i framtiden när skogsbränder vattenbombas? En kedja    med sex drönare släpper 1 000 liter vatten vardera på förutbestämd position och styrs av en pilot på marken.  
Claes Drougge som utvecklar drönare ser många fördelar med dem för att     släcka skogsbränder, inte minst att de kan jobba på natten. ILLUSTRATION: ERIK UDDGÅRD

En modell av Thunderwasp som Claes Drougge förevisat. Vat-
tenbehållare för  skogsbrandssläckning placeras i mitten.

Framtidens vattenbombare vid skogsbränder?
	� – Idén att flyga obemannat 

med stora laster ser jag po-
sitivt på. Men i dag är regel-
verket inte riktigt moget och 
det krävs även en tillvänjning 
i luftrumskoordinering, att 
bemannat och obemannat 
flyg ska samsas i gemensamt 
luftrum.

Det säger Stefan Haggö, 
MSB, som är med och dri-
ver ett UAS-projekt i myn-
digheten där man bland an-
nat tittar på vägledning, me-
tod uveckling för effektivare 
räddningsinsatser och om 
UAS:er (drönare) skulle kun-
na vara en möjlig framtida 
förstärkningsresurs.

– Möjligheten med en tung 
UAS-förmåga, som genom 
sensorinformatik och ma-
skininlärning skulle kunna 

navigera, positionera, samt 
släcka skogsbranden på nat-
ten då den är som svagast, 
det ser  jag som en stor fram-
gångsfaktor.

Vid årsskiftet kommer ett 
nytt regelverk inom EU som 
placerar stora drönare  som 
ska flyga bland människor i 
en speciell, certifierad kate-
gori.

– Bland annat kommer 
C- och CE-märkning krä-
vas, alltså en produktcerti-
fiering.  Och en sådan pro-
cess tar tid, det är även en 
kostnad för många hemma-
byggda UAS:er. Det kommer 
även krävas mycket kunskap 
för att få en tillståndsansö-
kan i denna klass godkänd 
av Transportstyrelsen, säger 
Stefan Haggö.

– Regelverket inte moget
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1 Du har fått förlängt förordnande 
som generaldirektör i två år. Nöjd 
med det eller ville du ha fler år?

– Jag hade nog kunnat få mer om jag 
önskat. Men jag är inne på mitt fjorton-
de år som myndighetschef för väldigt 
stora och tunga myndigheter med vik-
tiga ansvarsområden, och man är skyl-
dig verksamheten att vara energifylld 
och på tårna. Tycker den finaste respek-
ten jag kan ge alla i organisationen är att 
ta så långa tidsperioder som jag är säker 
på att jag kan ge järnet. Två år till har jag 
inga problem med det.

2 Så två år var ditt förslag?
– Ja, det var mitt önskemål.

3 Vilka är, förutom corona, de vik-
tigaste frågorna fram till ut-
gången av 2022?

– Alla våra verksamhetsben är väx-
ande i betydelse; totalförsvarsfrågor, 
krishantering, cybersäkerhet, operativ 
hantering, räddningstjänstutveckling. 

Vi har jättestora utvecklingsbehov i he-
la vår portfölj och det är roligt. Riksdag 
och regering häller inte mängder med 
finanser över oss, men trots det ska vi 
utveckla verksamheter. Och det gör vi, 
men det är svårt och utmanande.

4 Men det har de senaste åren bli-
vit en hel del anslagsökningar 
för satsningar.

–Vi kan säga så här; vi är inte satta på 
svältkur, men det är inte mjölk och ho-
nung heller.

5Någon viktig fråga som sticker 
ut mer än de andra?

– Egentligen vill jag inte lyfta 
fram en fråga, men om du tvingade mig 
under dödshot skulle jag säga cybersä-
kerhetsfrågorna som jag tror under-

skattas i det svenska samhället. Digita-
liseringen sker i högre hastighet men sä-
kerhetsarbetet går inte lika snabbt. Det 
digitala sårbarhetsgapet ökar och det 
bekymrar mig stort.

6MSB har ett brett ansvarsom-
råde, har du ett annat förhåll-
ningssätt som ledare för MSB 

än på dina tidigare befattningar?
– Det blir lite mer stödjande och li-

te mindre ledande jämfört med tidiga-
re uppdrag. Av de myndigheter jag job-
bat för har MSB den högsta kunskapsni-
vån, är den främsta expertmyndigheten. 
Jag tror och hoppas att jag är en ledare 
som har förtroende för personalen. Men 
ibland känner jag att min förmåga att bi-
dra i sak är alldeles för begränsad, då får 
jag rikta in mig på att skapa möjligheter. 

7Det blir inte så mycket peka med 
hela handen?

– Definitivt inte. Det har aldrig 
varit min stil, men nu ännu mindre. Jag 
är inte den som går fram med hårda han-
den, det kan man inte i en expertmyn-
dighet. Man måste vara jädrigt ödmjuk. 

8 Vad är du mest nöjd med av det 
som genomförts under dina 2,5 
år som generaldirektör?

– Vi gjorde en omorganisation som 
många tycker blivit bra, lite tillbaka till 
det gamla kan man väl säga med lite ra-
kare rör för räddningstjänst och tydlig-
het för civilt försvar. Tycker att jag har 

landat väl i myndigheten, personalen 
har varit snäll mot mig. Det är ett vänli-
gare klimat här jämfört med andra myn-
digheter jag varit på, utan att peka ut nå-
gon.

9Vad är du mindre nöjd med som 
behöver förbättras?

– Självkritiskt tycker jag att 
jag inte kommer tillräckligt djupt in i 
frågorna. Jag skulle vilja vara en bätt-
re samtalspartner i substansen ibland. 
Men frågorna är svåra, jag kan inte ge 
mig in i rymdfrågor, i farligt gods, i taktik 
för att bekämpa skogsbränder. Kan kän-
na frustration över att jag inte kan vara 
mer än ett erfaret och klokt bollplank.  

10 Är det meningen att du ska 
vara det?

– Nej, men jag kan känna 
frustration i det ändå. Tycker jag fortfa-
rande är lite för grund.

11 En önskerubrik i Tjugofyra7 de 
närmaste åren?

– ”Stor uppskattning till 
MSB”. Rubriken skulle vara för att 
många aktörer vänt sig till MSB och sagt 
att vi gjorde stor skillnad. Vi finns till för 
att hjälpa andra att bli starkare, det är en 
av huvudpelarna. Och vi får mycket upp-
skattning. Det är härligt när vi får åter-
koppling att någon lyckats utföra sin 
uppgift tack vare stödet från MSB. Då 
mår man bra.

PER LARSSON

Nyköpings kommun startar 
ett räddningsvärn med fo-
kus på mångfald och inte-
gration. 

	�Medlemmarna ska stär-
ka förmågan vid exempelvis 
språkförbistring och förhopp-
ningsvis locka fler till yrket. 

– Vi måste pröva oss fram för 
att hitta nya lösningar, säger 
räddningschef Patrik Kullman.

Problem kring bristande in-
tegration och så kallade utan-
förskapsområden har legat 
högt på dagordningen de se-
naste åren, med hot mot blå- 
ljuspersonal som en av frågor-
na i debatten. 

I Nyköping har kommunen 
engagerat ungdomsledare för 
att skapa meningsfulla aktivi-
teter, och de har visat sig kun-
na hjälpa till att tolka vid rädd-
ningsinsatser. 

Nu bygger kommunen vidare 
på engagemanget och har fått 

medel av Tillväxtverket för att 
starta ett särskilt värn med fo-
kus på mångfald.

– Det har varit lugnt de se-
naste åren men vi ser det som 
en vidareutveckling av det fina 
jobb som ungdomsledarna har 
gjort, säger Patrik Kullman som 
leder Sörmlandskustens rädd-
ningstjänst.

Styrkan ska fungera som ett 
”vanligt” värn och vara redo att 
rycka in vid exempelvis skogs-
brand, men stor vikt ligger vid 
att komplettera organisationen 
med språk och ”etnisk kompe-
tens”. 

Medlemmarna ska  också  kun-
na användas som en resurs vid 
utrymning eller andra händel-
ser där det behövs mer språk-
kunskaper för att skapa trygg-
het.

– Vi har ett brett uppdrag och 
ser stora vinster, säger Patrik 
Kullman. Kompetensförsörj-

ning är en av utmaningarna 
och det är väldigt få med utom-
nordisk bakgrund som tas in till 
SMO-utbildningen (skydd mot 
olyckor). Vi vill öka mångfalden 
och detta kan visa upp yrket och 
skapa förebilder.

Styrkan ska bestå  av 20 per-
soner och intresset är mycket 
stort. Fler än 100, killar och tje-
jer i åldrarna 18 år till 50 plus, 
har anmält sig redan innan an-
sökningstiden gått ut. 

Fokus i rekryteringen kom-
mer att ligga på att sätta ihop ett 
fungerande team, mindre på fy-
siska tester. 

Utbildningen ska omfatta 
cirka fyrtio timmar årligen och 
ge kunskaper om hur en insats 
fungerar, om skogsbrand och 
trygghetsarbete vid kris – men 
också om släckning, motor-
sprutor och slangrullning. 

Tillväxtverkets medel finan-
sierar uppstarten, med rekryte-

ring, kläder, handledare och lön 
till de som utbildas. 

Patrik Kullman är medveten 
om att SMS-larmen till värnets 
medlemmar sannolikt inte blir 
jättemånga, men han hoppas 
kunna erbjuda andra attribut 
som gör att det ändå känns me-
ningsfullt, exempelvis gemen-
skap.

– Vi måste pröva oss fram. 
Detta kan vara en del av upp-
byggnaden av det civila försva-
ret. Vi sätter grunden för en re-
surs.
	� Ser du någon risk att ni får 

kritik för särbehandling?
– Nej, detta är ingen gräddfil. 

Vi vill hitta en bra mix av med-
arbetare med också svensk bak-
grund så att vi får integration på 
riktigt, målsättningen är minst 
70 procent med utomnordisk 
bakgrund. Blir det lyckat så blir 
det permanentat.

JOHAN WANGSTRÖM

Räddningsvärn för bättre integration
	�– Kan visa upp yrket och skapa förebilder

FRÅGOR & SVAR · Dan 
Eliassons förordnande som 
generaldirektör för MSB har 
förlängts med två år fram till 
utgången av 2022. Vi ställde 
några frågor till Eliasson.

”Man måste vara jädrigt ödmjuk”

Dan Eliasson fortsätter två år till som 
generaldirektör. FOTO: BJÖRN DALIN

MSB utreder 
branden hos  
Polarbröd
	� I slutet av augusti total-

förstördes Polarbröds fa-
brik i Älvsbyn i en brand.

MSB har nu beslutat att 
utreda branden.

– MSB gör bedömning-
en att det sannolikt finns 
en del nationella lärdomar 
från branden, främst avse-
ende brandförloppet och 
brandskyddet i fabriken. 
Det kan bli viktiga lärdomar 
att ta med sig i den fortsat-
ta utvecklingen av brand-
skydd i industrier och ba-
gerier, säger Ulf Bergholm, 
utredare på MSB.

En-två gånger per år gör 
MSB egna utredningar av 
händelser, det sker när det 
bedöms finnas nationella 
lärdomar att hämta in.

Flera utredningar kopp-
lade till branden pågår. 
MSB hoppas att myndighe-
tens granskning är klar till 
årsskiftet.
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MSB anser sig rustat att 
hantera en eventuellt ökad 
smittspridning av covid-19, 
vilket meddelas i ett svar till 
regeringen.

Men myndigheten konsta-
terar också att ett antal åt-
gärder kan behöva genom-
föras.

	� Folkhälsomyndigheten fick 
av regeringen uppdraget att ta 
fram tre scenarier som under-
lag för planering av det fortsat-
ta arbetet. 

Scenarierna är en oföränd-
rat spridning, en ojämn sprid-
ning som ökar och avtar, samt 
en mer utdragen och jämnt ök-
ande spridning.

Till regeringen har nu Folk-
hälsomyndigheten, Social-
styrelsen, Läkemedelsverket, 
MSB och länsstyrelserna leve-
rerat sina planer för det när-
maste året, utifrån scenarierna.

Med erfarenheter  av pande-
min så här långt anser sig MSB 
rustat att möta en ökad smitt-
spridning, eftersom arbets-
sätt, organisation och etablera-
de nätverk med andra aktörer 
finns på plats.

– Vi har även pekat på vik-
ten av att kunna hantera flera 
samtidiga händelser, exempel-
vis bränder, översvämningar 
eller stora olyckor, säger Anne-
li Bergholm Söder, chef för ope-
rativa avdelningen på MSB.

De åtgärder, eller ökade re-

surser, som MSB anser kan 
komma att behövas är:
	� Personlig skyddsutrustning 

för samhällsviktig verksamhet, 
utöver vård och omsorg

Risken för brist på utrust-
ning anses stor. En samlad be-
dömning är att inköp för högst 
200 miljoner borde kunna 
täcka akuta bristsituationer. I 
somras begärde MSB hos re-
geringen att en nationellt sam-
manhållande aktör utses.
	� Läkemedelsförsörjning
Analys visar att läkemedels-

produktionen har för lång led-
tid för att hinna ge effekt. MSB 

anser det viktigt att regionerna 
och privata aktörer skapar till-
räckliga buffertar för att mins-
ka sårbarheten i försörjningen.
	� Lägesrapportering
MSB har uppdraget att ta 

fram en nationell lägesbild, 
som bygger på att underlag rap-
porteras in. Övriga myndighe-
ter behöver ha förmåga och be-
manning för att svara upp mot 
MSB:s behov.
	� Begäran om utökade medel
Beroende på omfattningen 

av pandemin under 2021 kan 
ytterligare anslagsförstärk-
ningar behövas.

MSB rustat för ökad 
smittspridning

107 inlägg på Facebook un-
der andra kvartalet. Antalet 
följare har nästan fördubb-
lats, nu drygt 147 000.

Krisinformation.se har va-
rit och är en viktig informa-
tionskälla under pandemin.

	� – I början av pandemin öka-
de antalet frågor och kommen-
tarer i våra sociala medieka-
naler i det närmaste lavinar-
tat. Vissa dygn kom uppemot 
1 500 frågor och kommenta-
rer. Människor var oroliga och 
ville ha information, säger Ca-
milla Hedquist, enhetschef på 
krisinformation.se. 

För att finnas till hands när 
efterfrågan på information var 
som störst och ha kapacitet att 

svara på alla frågor schemala-
des bemanning  till även kväl-
lar och helger.

– Vi fick utöka vår organisa-
tion ganska rejält. Kollegor in-
om andra delar av MSB snabb- 
utbildades, bland annat lärare 
på skolorna, för att hjälpa oss 
att svara på de många frågor 
och kommentarer som kom in.

Det idoga arbetet  har nu gjort 
att krisinformation.se utsetts 
till bästa myndighetssida på 
Facebook under årets andra 
kvartal. Kommunikationsana-
lys.se ligger bakom mätningen 
av svenska myndighetssidor på 
Facebook. 

Med 107 inlägg har krisinfor-
mation.se producerat nästan 

tre gånger så mycket som ge-
nomsnittet. Man har också va-
rit snabbast att svara på frågor, 
i snitt inom 36 minuter.

Som mest nåddes 1,3 miljo-
ner personer av ett inlägg, det 
rörde symtom.

– Vi har varit otroligt akti-
va och löpande kommunice-
rat bekräftad information från 
svenska myndigheter men ock-
så egenproducerad informa-
tion. Närvaro och dialog är an-
dra framgångsfaktorer, säger 
Camilla Hedquist.

I början av året hade krisin-
formation.se 78 000 följare, 
i mitten av september drygt 
147 000. På Instagram har an-
talet följare ökat ännu mer, från 
21 000 till 116 000.

Krisinformation.se viktig under pandemin

Risk för ökad smittspridning? Folkhälsomyndigheten tog fram 
tre scenarier som underlag för det fortsatta arbetet att hantera 
covid-19. MSB anser sig rustat att möta en ökad smittspridning, 
men också att ett antal åtgärder kan behövas. 
 FOTO: KARL-ERIK SUNDQVIST

Hur kan man hantera en 
situation med elbilar som 
brinner i ett parkeringsga-
rage? 

Det testades nyligen i 
Sandö.

	�Ett sätt att arbeta praktiskt 
med nya lösningar på aktuella 
problem är att genomföra ak-
törsgemensamma tester och 
försök. 

Detta planerades och ge-
nomfördes nyligen i Sandö i 
samarbete med räddnings-
tjänsten. 

Scenariot som användes 
var brand i elbilar i parke-
ringsgarage, med fokus på be-
hov av att begränsa branden 
vid fara för liv och egendom.

Fem olika portabla sprink-
lerlösningar prövades, varav 
några kom från sjöfart och in-
dustri och några har utveck-
lats av personer verksamma 
inom räddningstjänsten.

Samtliga lösningar  testades 
av tre rökdykarpar i en si-
mulerad parkeringsmiljö. Av 
miljö- och hälsoskäl genom-
fördes försöken utan varm 
rök eller eldning. 

Istället såg man till att vi-
sibiliteten i rökdykarmasken 
var nästan obefintlig – pre-

cis som vid en verklig garage-
brand.

Risken för att litiumjonbat-
terier återantänds under och 
efter yttre släckning gör att 
begränsning av branden och 
uttag av bilen för bortforsling 
till säker plats i många fall kan 
vara aktuell. 

Därför genomfördes 
även en demonstration och 
workshop kring möjligheter-
na att forsla bort ett brinnan-
de fordon, för att visa olika be-
fintliga lösningar samt utre-
da behovsbilden. Resultatet 
kommer att publiceras i en 
rapport i slutet av året.

Det här var ett av  flera min-
dre försöksprojekt inom ra-
men för projektet Early Re-
sponders Innovation Arena 
(Eria), som MSB driver sedan 
2017. 

Syftet är bland annat att ta 
fram förutsättningar för att 
använda MSB:s utbildnings-
infrastruktur som en test-
bädd och ett verklighetslabb 
med tillhörande metodstöd. 

Därefter ska aktörer inom 
skydd och undsättning kun-
na öka sin medverkan i – eller 
själva genomföra – tester och 
försök till nya lösningar. Eria 
avslutas vid årsskiftet.

Fem olika portabla sprinklerlösningar prövades i en simulerad 
parkeringsmiljö. FOTO: LOTTA VYLUND

Test att släcka 
brinnande elbilar

	�När Jönköpings nya 
idrottshus skulle förses med 
hjärtstartare ordnade rädd-
ningstjänsten med ett vär-
meskåp för att kunna placera 
utrustningen på utsidan av 
fastigheten och göra den till-
gänglig dygnet runt. 

Lösningen har spridit sig 
till fler platser i kommunen 
helt i linje med HLR-rådets 

rekommendationer, rappor-
terar Räddsam F:s tidning 
Räddningsplankan. 

När skåpet öppnas star-
tar ett ljudlarm och ett med-
delande går till inre befäl 
och i vissa fall Fip, första in-
satsperson. Än så länge som 
en förvarning, det är fortfa-
rande 112 som är larmvägen, 
skriver tidningen.

Hjärtstartare  utomhus

11SEPTEMBER 2020TJUGOFYRA7 · #47 NYHETER



	� I ett klassrum i Revinge ut-
anför Lund tittar ett 30-tal 
elever på bilder av bland andra 
Arnold Schwarzenegger och 
Renata Chlumska. Sedan följer 
diskussioner om vilka normer 
vi har i samhället och hur dessa 
skapas.

Det är elevernas första vecka 
på den två år långa, platsbundna 
utbildningen i skydd mot olyck-
or (SMO), varpå de flesta sedan 
börjar jobba som brandmän.

Vi pratar närmare med fyra 
av eleverna i klassen. Vad har 
de för förväntningar, förhopp-
ningar och drömmar? Finns 
det något de oroar sig för? Blir 
det som de tänkt sig? Får de 
jobb efteråt?

Två gemensamma nämna-
re blir snabbt tydliga: intresset 
för idrott och hälsa samt läng-
tan efter att göra en insats.

Felix Carlsson,  24, från Ängel-
holm pluggade tidigare till re-
visor i USA, samtidigt som han 
spelade college-basket.

– Jag följde i mina föräldrars 
fotspår men insåg efter ett år att 
jag ville jobba mer praktiskt, få 
hjälpa till. Hela mitt liv har jag 
hållit på med lagidrott, så sam-
arbete är något jag tycker om. 
Ett tag funderade jag på polis 
men gillar inte våldet det kan 
innebära, berättar han.

Kajsa Olsson, 42, bosatt i 
Åhus, är utbildad ämneslärare 
i idrott och hemkunskap. Nu är 
hon tjänstledig från jobbet som 
studieadministratör på hög-
skolan i Kristianstad. De senas-
te två åren har hon varit del-
tidsbrandman i Åhus efter att 
ha gått preparandutbildningen 
för räddningsinsats.
	�Hur kommer det sig att du 

blev deltidare?
– Det började med att jag 

kände mig instängd och outma-
nad på jobbet. Jag har alltid hål-
lit på med idrott och friluftsliv: 
sprungit, cyklat, simmat, lyft 

tungt, varit ute i naturen. Sedan 
halkade en kvinna utanför vårt 
hus och bröt foten. Jag och min 
man hjälpte henne – jag fick 
världens adrenalinpåslag och 
tänkte ”så här skulle man job-
ba”. Det är fantastiskt roligt att 
vara deltidsbrandman och nu 
vill jag ta det ytterligare ett steg.

Patric Lundell, 35, kommer 
från Norrköping. De senaste 
sju åren har han bott i Chamo-
nix, Frankrike, och bland annat 
jobbat som skidguide. Tidigare 
spelade han mycket ishockey.
	� Var det ett svårt val att läm-

na alplivet bakom sig?
– Jag sökte till SMO redan 

2010. Då tackade jag nej efter-
som jag ville göra annat just 
då. Nu har jag gjort det, så det 
känns som en bra tid och jag 
känner mig fortfarande sugen. 
Utmaningen med både det fy-
siska och psykiska lockar. Även 
gemenskapen, att få jobba tätt 
ihop, säger Patric.

Tim Berggren , 23, är stockhol-
maren som hunnit med myck-
et de senaste åren. Han har 
jobbat som personlig träna-
re och kostrådgivare, meka-
niker, lagerarbetare, dörrvakt 
på krogar och dessutom rest 
runt i världen med ryggsäck. På 
sportsidan är det amerikansk 
fotboll och handboll som gäller.

– Det har varit väldigt inten-
siva år, samtidigt som det blev 
tydligt att jobb måndag till fre-
dag på lager inte är för mig. Jag 
vill inte bara jobba för pengarna 
utan göra nytta och något som 
intresserar mig.

Alla fyra enas  om att utbild-
ningens praktiska delar är det 
de ser fram emot mest — både 
övningarna på skolan och li-
orna (lärande i arbete, det vill 
säga praktik). Samtidigt är inte 
teorin avskräckande.

– Jag vet ju redan att det 
praktiska är roligast. Vi fick se 

övningsområdet häromdagen, 
det är helt fantastiskt, utbris-
ter Kajsa.

– Eftersom vi får släcka brän-
der och rökdyka så blir det på 
riktigt redan under utbildning-
en, säger Patric.

– Ja, just att man blir dug-
lig som brandman ser jag fram 
emot. Jag jämför med lärarut-
bildningen, där känner man 
sig ovan när man börjar jobba. 
Här ska vi tränas mer på det 
som förväntas av oss, fortsät-
ter Kajsa.
	� Som brandmän kommer ni 

uppleva tuffa situationer. Fun-

derar ni mycket på den delen 
av yrket?

– Självklart. Samtidigt måste 
någon utföra det jobbet också. 
Jag tror det är svårt att veta hur 
lämpad man är förrän man har 
upplevt det, säger Tim.

– Själv har jag tänkt mycket på 
hemska scenarion. Bilkrascher 
till exempel, kanske där hela fa-
miljer är inblandade. Man måste 
ha det med sig, att så kan det bli. 
Jag tror det kräver psykisk för-
beredelse. Det är viktigt att det 
finns stöd, säger Patric.

– Och det finns det ju. Styrke-
ledaren har möjlighet att kalla 

in samtalsstöd. Jag har egen er-
farenhet av att vi efter en insats 
suttit ner och pratat igenom 
den. För egen del tror jag det 
hjälper att man är där i en roll, 
menar Kajsa.

– Allra mest försöker jag 
tänka på vilken nytta brand-
männen gör. Det måste vara 
en fantastisk känsla att få ut 
människor ur brinnande bilar 
och hus, tillägger Patric.
	� Ämnet normkritik går som 

en röd tråd genom utbildning-
en. Hur tänker ni kring normer 
på brandstationer?

– Jag har själv arbetat på plat-

REVINGE • En kände sig instängd. 
En annan tänkte först bli revisor. 
En tredje flyttade hem efter många år i Frankrike. 
En fjärde tyckte inte lagerarbetet var tillräckligt 
givande. 
Gemensamt är att de nu går första terminen på 
SMO-utbildningen i Revinge.

Tjugofyra7 följer fyra elevers väg till att bli brandmän. Felix Carlsson (stående), Tim Berggren, Patric Lundell    och Kajsa Olsson har nyligen påbörjat SMO-utbildningen i Revinge.  FOTO: MARIA HANSEN
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ser där det varit ett tufft klimat 
med mobbningskultur. Så med 
den bakgrunden tycker jag det 
är bra att normkritik tas upp 
för att verka för ett bra arbets-
klimat. Det kan vara okej med 
en viss jargong i lagom mängd 
men det måste finnas en gräns 
och balans och inte minst re-
spekt, säger Patric.

– Ämnet är viktigt. Det är bra 
att vara medveten om makt-
strukturer så man kan bidra till 
att normer förändras, snara-
re än att en enskild person ska 
behöva ändra sitt sätt att vara, 
menar Kajsa.

Efter SMO-utbildningen ser 
sig alla fyra som brandmän. 
Mest specifik är Felix som vill 
bli räddningsdykare. Det krä-
ver i så fall vidareutbildning. 
Vattenlivräddningen är det han 
ser allra mest fram emot under 
de närmaste två åren.

– När jag läste  på var det rädd-
ningsdykare som gav mig mest 
impulsiva, starka känslor. Både 
vatten- och rökdykare —  trots 
att jag aldrig testat att dyka. 
Däremot är jag en van simma-
re. Det ska bli väldigt spännan-
de att se om det håller i sig eller 

om jag ändrar mig längs vägen.
Kajsa flikar in att även om 

hon tror hon vill bli brandman, 
finns en liten osäkerhet.

– Att gå den här utbildning-
en är främst en egoistisk grej 
för mig: jag kommer ha jättekul 
i två år. Sedan får vi se om jag 
går tillbaka till mitt gamla jobb 
— men just nu känns det ganska 
osannolikt.

MARIA HANSEN

Fotnot: Under vårterminen 
gör vi det andra av fyra planera-
de besök hos klass HT20.

Tjugofyra7 följer fyra elevers väg till att bli brandmän. Felix Carlsson (stående), Tim Berggren, Patric Lundell    och Kajsa Olsson har nyligen påbörjat SMO-utbildningen i Revinge.  FOTO: MARIA HANSEN

Annorlunda
hösttermin
	�Det blir en annorlunda 

hösttermin på MSB:s skolor. 
De enda som befinner sig i 
lektionssalarna i Revinge är 
de platsbundna eleverna som 
går första terminen på SMO 
– men snart väntar hemma-
studier även för dom.

– De får lära känna varan-
dra lite och komma in i stu-
dierna först, sedan kommer 
de läsa teorin i huvudsak på 
distans precis som de andra 
årskurserna, berättar läraren 
Marita Tillman och tillägger 
att det normalt sett kryllar av 
folk på området.

Förutom klassen  som Tju-
gofyra7 har träffat, började en 
SMO-utbildning på distans 
under hösten. De eleverna 
åker till Revinge regelbundet 

för praktiska examinationer.
Det innebär att uppläggen 

för den platsbundna klassen 
och distansklassen kommer 
likna varandra mer än van-
ligt.

– Skillnaden är att distans- 
klassen har ett fast schema 
med närträffsveckor då de 
gör sina praktiska delar. Den 
platsbundna klassen är inte 
låst till särskilda veckor, där 
kan teori och praktik varvas 
mer fritt. Vad som händer un-
der 2021 är inte helt klarlagt 
än men det kommer komma 
riktlinjer för hur terminer 
ska genomföras, säger lära-
ren Joakim Eringskog.

MARIA HANSEN

Framtiden
”Vad som händer under 2021 är inte helt  
klarlagt än men det kommer komma 
riktlinjer för hur terminer ska genomföras.”
Joakim Eringskog, lärare Revinge

Längtan efter att göra  en insats
Snart väntar hemmastudier även för klass HT20. 
 FOTO: MARIA HANSEN

FAKTA

SMO
	� Skydd mot olyckor ger en examen i säkerhets- och rädd-

ningsarbete. Det innebär kompetens att arbeta främst inom 
den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd 
mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar, statliga myn-
digheter eller företag.
	� Utbildningen är på två år och varvar teori med praktik. Den 

går att läsa på plats i Revinge eller Sandö alternativt på dis-
tans. Förutom ämnen som brand, risk, naturolyckor, farliga äm-
nen, akut omhändertagande, krisstöd och bemötande samt 
hälsa och livsstil läser eleverna exempelvis kommunikation 
och juridik. Även normkritik går igen som en röd tråd. Från och 
med i år ingår dessutom tillsyn och olycksförebyggande i ut-
bildningen.

BLIVANDE

B

R
A N D M Ä

N

DEL 1
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	� Fem års strid om ansvaret för ett förgif-
tat dricksvatten har skapat ett före och ef-
ter branden i Hamre. Både för byborna och 
svensk räddningstjänst. 

Ansvarsfrågan skapar stor oro inom rädd-
ningstjänsten som riskerar att få stå för skad-
or som deras arbete att rädda liv och egendom 
orsakar.  Bybornas utdragna kamp med främst 
kommunen har skadat förtroendet för kom-
munen och bygemenskapen.

– Det är skit. Byn är förstörd, glädjen i byn är 
helt borta, säger Hamrebon Kent Bodin. 

Vid släckningen av en villabrand i byn Ham-
re utanför Hudiksvall 3 januari 2015 använde 
räddningstjänsten ett släckskum som förstör-
de byns dricksvatten. Kommunen avsade sig 
allt ansvar, räddningstjänsten hade inte gjort 
något fel, och beslutade att det är den drabba-
de villaägarens ansvar att åtgärda det förgifta-
de dricksvattnet.

Byborna har från dag ett känt sig motarbe-
tade när de kommit i kläm för att myndighe-
ter nitiskt följt lagens bokstav och drivit rätts-
liga processer så långt det går för att fastslå an-
svarsfrågan.

– Tre gånger har vi varit uppe i högsta rätts-
liga instans. Man vill tro att det finns gott i 
människor, man ringer och försöker resonera 
men det går inte. Myndigheterna är överlag to-
talt ointresserade av att hjälpa till. Man tyck-
er att det skulle finnas lite sunt förnuft.  Med-
mänskligheten saknas, det är ytterst beklag-
ligt, säger Daniel Turås, Hamre.

Att få sitt hem förstört  i en brand är trau-
matiskt nog för den drabbade familjen. Vil-
labranden i Hamre har fått långtgående och 
djupa konsekvenser. Inte bara för byborna där 
flera familjer nu fått hämta sitt dricksvatten i 
drygt fem och ett halvt år, utan även för svensk 
räddningstjänst.

Vid släckinsatsen använde räddningstjäns-
ten några liter så kallat B-skum vilket förgifta-
de dricksvattnet i byn. När räddningstjänsten 
har gjort sitt och lämnat brandplatsen är det 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) fast-
ighetsägarens ansvar att ta hand om följderna. 

Trots att det är räddningstjänsten som utö-
var verksamhet vid en släckinsats anses fastig-
hetsägaren enligt LSO som ”verksamhetsutö-
vare” och därmed ansvarig. Så har alla utgått 
från att det varit fram till Hamre.

– Miljöchefen var tydlig från dag ett att det 
här får ni sköta själva. Fastighetsägare har ing-
en aning om vilket ansvar man egentligen har, 
sa hon och lade allt ansvar på Kent. Eget vat-

ten, eget ansvar – totalt oförstående för den 
här situationen, säger Daniel Turås.

Den vars villa började brinna den januari-
morgonen var Kent Bodin.

– Det hette att jag var verksamhetsutövare, 
men jag hade inte mycket att säga till om vilka 
släckmedel insatsledaren fick använda och in-
te. Ändå hade jag fullt ansvar för alltihop, be-
rättar Kent Bodin.

Hans försäkringsbolag  överklagade kommu-
nens beslut att han var verksamhetsutövare 
och skyldig att vidta vissa åtgärder. Länssty-
relsen ansåg inte att det var rimligt att lägga 
ansvaret på en fastighetsägare som inte kunde 
råda över situationen och upphävde kommu-
nens beslut.

Efter otaliga mejl, telefonsamtal, skrivel-
ser, överklaganden, återförvisningar och rät-
tegångsfel har Miljööverdomstolen slagit fast 
att kommunen genom räddningstjänsten är 

Fem års kamp och djupa sår

”Glädjen i byn  
är helt borta”

HAMRE· I fem års tid har flera Hamrebor fått bära hem dricks-
vatten. 
Vattnet förstördes i samband med skumanvändning vid en villa-
brand. Byborna har slagits för att ansvaret för det förgiftade vatt-
net inte är deras, och till slut fått rätt. 
Gunno Ivansson har följt fallet hela vägen och nu besökt de drab-
bade.

Man vill tro att det finns gott i människor, men 
medmänskligheten har saknats, säger Daniel 
Turås. FOTO: GUNNO IVANSSON

Besvikna
”Man tycker 
att det skulle 
finnas lite sunt 
förnuft. Med-
mänskligheten 
saknas, det är 
ytterst beklag-
ligt.”
Daniel Turås

Flera bybor har fått bära hem vatten i fem år. Den segdragna kampen om vems      ansvaret är för det förgiftade vattnet är nu över. Men för Daniel Turås, Anders Lejergård, Jan Hansson, Kent Bodin, Daniel Åhs 
och Magnus Jonsson är det en strid som satt sina spår. FOTO: GUNNO IVANSSON
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ansvarig verksamhetsutövare. Det som hände 
och som räddningstjänsten inte tagit hänsyn 
till tidigare är att LSO inte är den enda lagstift-
ning som är aktuell. Får en insats miljökonse-
kvenser kommer miljölagstiftningen in i bild-
en och kan ändra på ansvarsfrågan.

Hamreborna känner sig djupt  svikna av att 
blivit lämnade åt sitt eget öde och själva tving-
ats driva den rättsliga processen. Vem som 
har ansvaret är en principiellt viktig fråga för 
svensk räddningstjänst, men byborna menar 
att kommunen kunde drivit saken utan att an-
vända byborna som ”murbräcka”.

– Den frågan hade de kunnat få svar på om 
de – som vi ville – låtit kommunens tillsyns-
myndighet förelägga räddningstjänsten att 
åtgärda miljöskadan, varpå räddningstjäns-
ten kunnat överklaga föreläggandet. Det kun-
de kommunen gjort från början utan att vi bli-
vit drabbade och utan att det kostat en massa 

BAKGRUND

Hamre-fallet
2015
	� 3 januari brann det i en bostad i Hamre. Rädd-

ningstjänsten använde släckskum mot huset 
och en intilliggande byggnad. Bybor fick släck-
skum i dricksvattnet.
	� Ägaren till huset som brann ansågs vara så 

kallad verksamhetsansvarig och ålades av Norr-
hälsinglands miljö- och räddningsnämnd att ta 
vattenprov i grannens brunn. Han överklagade 
och fick rätt av länsstyrelsen som ansåg att hus-
ägaren knappast kunde anses ansvarig.
	� I april anmälde byborna misstanke om miljö-

brott.
	� Eftersom verksamhetsansvaret inte blev ut-

rett ansåg sig grannen berövad rätten till rättslig 
prövning och överklagade till mark- och miljö-
domstolen. Det blev avslag, men han gick vida-
re till Mark- och miljööverdomstolen, som ansåg 
att frågan låg inom prövningsramen.
	� Parallellt skickade Hamreborna i december en 

begäran om tillsynsåtgärd till kommunstyrelsen. 
Hamreborna ansåg att räddningstjänsten skulle 
föreläggas att omgående undersöka förorening-
en av grundvattnet.

2016
	� I februari återvisade Mark- och miljööverdom-

stolen grannen till Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd för fortsatt utredning om an-
svaret för släckskum i dricksvattnet. 
	� Kommunstyrelsen och Norrhälsinglands mil-

jö- och räddningsnämnd beslutade att verksam-
hetsutövare enligt miljöbalken saknades.
	� I november fastslog länsstyrelsen att rädd-

ningstjänsten skulle betraktas som ansvarig 
verksamhetsutövare vid branden i Hamre.

2017
	� I september fastslog Mark- och miljödomsto-

len i en dom att räddningstjänsten var ansva-
rig för att dricksvattenbrunnarna förorenades. 
Mark- och miljödomstolen fann att räddnings-
tjänsten var verksamhetsutövare, enligt miljö-
balken.
	� Beslutet överklagades till Mark- och mil-

jööverdomstolen  som inte prövade ärendet ef-
tersom fel instans överklagat. Miljö- och rädd-
ningsnämnden skulle överklagat, inte Hudiks-
valls kommunstyrelse. Det innebar att kommu-
nen får stå för arbetet med att avhjälpa skadan.
	� I december begärde kommunen hos Högsta 

domstolen att beslutet att avvisa överklagan 
skulle upphävas.

2018
	� I november meddelade Högsta domstolen att 

målet återförs till Mark- och miljööverdomsto-
len då rättegångsfel begåtts.  Högsta domstolen 
slog också fast att Hudiksvalls kommun är verk-
samhetsutövare för räddningstjänstens verk-
samhet, enligt miljöbalken.

2019
	� I juni återvisade Mark- och miljööverdomsto-

len frågan till Hudiksvalls kommun för fortsatt 
handläggning. Miljöskadan ska utredas, åtgärder 
bedömas och vidtas efter att ansvarets omfatt-
ning bedömts. 
	� I december friade en oenig tingsrätt insatsle-

daren, åtalad för miljöbrott, från ansvar för det 
förstörda dricksvattnet.

2020
	� I januari överklagades den friande domen för 

insatsledaren till hovrätten av åklagaren som yr-
kar dagsböter för miljöbrott. Hovrätten har ännu 
inte tagit upp fallet.
	� I juni beslutade Hudiksvalls kommun om ut-

byggnad av det kommunala vattenledningsnä-
tet, Hamre prioriteras.

Fem års kamp och djupa sår

pengar i onödan. Det vägrade de göra men 
är nu klarlagt att man skulle gjort, säger Da-
niel Turås.

Skadan på dricksvattnet upptäcktes da-
gen efter branden.

– Söndagen efter var morsan hemma hos 
mig och undrade varför det skummade så 
från vattenkranen. En miljöinspektör kom 
för att ta prover men det var som de inte tog 
det riktigt på allvar. De menade att det är 
väl bara att gå till grannen och hämta vat-
ten, säger Magnus Jonsson.

Analyser visade senare  att dricksvattnet 
innehöll skyhöga halter av så kallade svår-
nedbrytbara PFAS-ämnen. En månad se-
nare fick de till ett möte med miljöansvari-
ga på kommunen.

– Det skrämmande var att på 
det mötet fick vi höra att luktar 
det inte och smakar det inte illa så 

Enkelt?
”Det var som 
de inte tog det 
riktigt på all-
var. De men-
ade att det är 
väl bara att gå 
till grannen och 
hämta vatten.”
Magnus Jonsson

Flera bybor har fått bära hem vatten i fem år. Den segdragna kampen om vems      ansvaret är för det förgiftade vattnet är nu över. Men för Daniel Turås, Anders Lejergård, Jan Hansson, Kent Bodin, Daniel Åhs 
och Magnus Jonsson är det en strid som satt sina spår. FOTO: GUNNO IVANSSON
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är det inget fara att dricka. Hur kan 
en sakkunnig på ett miljökontor sä-
ga nåt sånt? Gränsvärdet är 90 nano-
gram per liter och jag hade 8 990 na-

nogram per liter, hundra gånger gränsvärdet. 
Det märktes inte och så säger de att är det ing-
en smak och lukt så är det ingen fara, säger An-
ders Lejergård.

Mätvärdena har fluktuerat kraftigt, ena 
mätningen visar att halterna PFAS sjunkit och 
nästa att de stigit. Det skapar osäkerhet om vad 
som sker på sikt, kommer halterna att sjunka 
permanent under gränsvärdena eller kommer 
de förbli höga?

– Den osäkerheten lever vi med allihop, även 
om man inte haft över gränsvärdet är man rädd 
att man ska få det. Det är nära mellan brunn-
narna så otrygghet finns hos oss allihop, säger 
Magnus Jonsson.

Hoppingivande är  att kommunen nu beslu-
tat tidigarelägga och prioritera Hamre vid ut-
byggnaden av kommunalt vatten. Det inne-
bär dock att det måste betalas en anslutnings-
avgift. En avgift som byborna anser att de ska 
slippa efter allt som varit.

– Kommunen har ett krav på sig att åtgärda 
skadan och jag anser att har de förstört mitt 
dricksvatten ska de ersätta det. Den kompen-
sationen är det minsta man kan begära tycker 
jag, säger Anders Lejergård.

Byborna anser också att all den tid som lagts 
ner ska värderas.

– Vad är den enskildes tid värd? Är all den tid 
som enskilda lagt ner på att processa och bära 
vatten noll värd? Är vissas tid ingenting värd? 
frågar sig Jan Hansson.

Även om saken går  mot en lösning har det 
skapats djupa sår i byn. De blir hela tiden på-
minda om det som hänt och Hamre har blivit 
ökänt.

– Jag har två uthyrningslägenheter och för-
handlade med en familj men när de fick veta 
att lägenheten finns i Hamre det var det tvär-
stopp, säger Jan Hansson.

Hus är svårsålda.
– Det är så uppmärksammat att ingen har 

viljat köpa. Blir man av med jobbet och tvung-
en att sälja är det kört. En jäkla tur att man in-
te hamnat i den sitsen, säger Magnus Jonsson.

– Det är skit. Byn är förstörd, glädjen i byn är 
helt borta. Man kan nästan inte åka och hand-
la. Alltid råkar man på någon det var längese-
dan man träffade och får då ständigt frågan: 
men hur går det med vattnet, kommunen är väl 
för jävlig. Få den frågan fem-sex gånger i veck-
an…, säger Kent Bodin.

Bybornas kritik mot myndigheterna är hård, 
men det finns undantag.

– Vi har varit i kontakt med många bra myn-
dighetspersoner. Miljörestvärdesledaren 
Morgan Palmquist är otroligt kompetent och 
har varit en enorm tillgång under alla dessa år. 
Bo Andersson på MSB har sagt från början hur 
farligt det är, hur det ska hanteras och precis så 
har det till slut blivit. Vi har fått ett stort stöd av 
honom, säger Daniel Turås.

GUNNO IVANSSON

”Jag hade 8 990 
nanogram per liter, 
hundra gånger 
gränsvärdet.”

Det var Kent Bodins hus som brann. Nu är glädjen i byn helt borta, byn förstörd, anser han. FOTO: GUNNO IVANSSON

16 REPORTAGE SEPTEMBER 2020 TJUGOFYRA7 · #47



Att miljökontoret skulle påstått att vatt-
net är ofarligt att dricka om det inte luk-
tar eller smakar illa bygger på en missupp-
fattning enligt miljöchefen.

	� – Självklart har vi inte sagt det. Vi kan ha 
väldigt många saker i vårt vatten som varken 
luktar eller smakar. Det finns ingen anledning 
att säga att det inte är något problem med vatt-
net om det inte luktar och smakar, naturligtvis 
inte. Men om det smakar eller luktar ska man 
inte dricka det utan att undersöka saken, sä-
ger Margareta Eiserman, miljöchef i Hudiks-
valls kommun.

Hon tycker att miljökontoret lärt sig mycket 
men att det är för tidigt att kunna säga vad som 
kunde gjorts annorlunda eller bättre. 

Ansvaret för hur  det hanterats som helhet an-
ser hon inte är en fråga för miljökontoret.

– Det vi gjorde tidigt och det jag tycker vi 
gjorde bra, var att se till att folk inte dricker ett 
vatten som kan vara hälsovådligt. Samma dag 
som vi fick veta vad som hänt gick vi ut med 
information och sade: Se upp! Det här kan ha 
hänt med ert vatten. 

– Det har varit en jättetragisk och långt ut-
dragen process och jag kan nog gå i god för 
att det är ingen som gjort något med nåt slags 

Margareta Eiserman

Vattnet ofarligt en missuppfattning
uppsåt att inte vilja hjälpa, utan att man har 
velat tillmötesgå på olika sätt, säger Margare-
ta Eiserman.

Liksom kommunen  har länsstyrelsen arbetat 
med att hitta sin roll enligt lagstiftningen.

– Vi försöker enligt vår värdegrund att jobba 
med förståelse och handlingskraft samtidigt 
som vi försöker hitta vår roll enligt lagstift-
ningen. Vi har känt att det varit svårt, vi har 
hela tiden känt mycket för Hamreborna, men 
det har inte varit så tydligt lagstiftningsmäs-
sigt vad vi skulle kunna göra, säger Lise Eken-
berg, enhetschef på länsstyrelsen i Gävleborg.

Enligt länsstyrelsen  är det kommunen som 
haft huvudrollen i fallet och att den rättsliga 
prövningen varit styrande och den har man 
behövt vänta in.

– Vi har hela tiden jobbat och försökt tolka 
vår roll och agera utifrån det.  Vi känner för by-
borna och deras situation och har haft mycket 
kontakt och försökt svara på alla mejl och tele-
fonsamtal. Däremot har vi inte kunnat vidta så 
mycket åtgärder, mer än att vi haft möten med 
kommunen för att stämma av ärendet, säger 
Lise Ekenberg.

GUNNO IVANSSON
Lise Ekenberg

Kommunen har förståelse för att det varit 
en jobbig tid för de boende i Hamre men 
tycker inte att medmänsklighet hör hem-
ma i sammanhanget.

– Rättssäkerhet och likabehandling är 
andra starka uttryck som i så fall är re-
levanta i det här sammanhanget, säger 
kommundirektör Bengt Friberg.

	�Kommunens uppfattning har hela tiden va-
rit att räddningstjänsten inte gjort något fel.

– I sakfrågan tycker vi fortfarande att det är 
märkligt att räddningstjänsten och eventu-
ellt en insatsledare kan läggas till ansvar för 
en miljöpåverkan av det här slaget när man 
använt vedertagna släckningsrutiner och 
vid tillfället åtminstone inte förbjudet släck-
skum. Det är en principiellt intressant frå-
ga där egentligen två lagstiftningar står emot 
varandra med konsekvensen att det blir oklart 
vad en räddningstjänst kan göra eller inte. Det 
är också just det som gjort att vi drivit ärendet 
som vi gjort, säger Bengt Friberg.

Han säger att det alltid kan göras mer när det 
gäller information och dialog, så också i det här 
fallet.

– Jag tycker dock att vi haft informations-
träffar och skriftliga utskick så fort det hänt 
något nytt i ärendet. Ordet medmänsklighet 
är ett starkt uttryck och jag tycker inte det hör 
hemma i det här sammanhanget.

Har har full förståelse  för att det varit en job-
big tid för de boende i Hamre liksom för kom-
munens räddningstjänst.

– Jag tycker att det tagit alldeles för lång 
tid men i det fallet kan vi inte göra så myck-
et åt hur snabbt rättsväsendet kan agera. Det 
har känts nödvändigt att få ett slutgiltigt be-
sked från våra rättsvårdande myndigheter om 
räddningstjänsten verkligen ska våga släcka 
bränder när förutsättningarna är oklara.

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD)
har återförvisat målet till kommunstyrelsen 
för att utreda vad som skäligt kan åtgärdas 
samt bedöma hur stor ansvarsgrad räddnings-
tjänsten kan anses ha. Om det inte varit aktu-
ellt med dragning av kommunalt vatten hade 
kommunen varit beredd att fortsätta driva frå-
gan rättsligt.

– Om vi exempelvis gjort bedömning att 
räddningstjänsten enbart skulle varit ansva-
rig till exempelvis 50 procent är det nog högst 
sannolikt att det blivit överklagat och år av 
rättsliga prövningar fortsatt.

MMÖD tillägger  i det sammanhanget i sitt 
beslut att: “Domstolen noterar dock att det i 
praxis finns flera exempel på fall där det sak-
nats skäl att jämka en verksamhetsutövares 
ansvar för utredning av en förorening.”

Anslutningsavgiften måste alla betala om 
inte föroreningarna överskrider gränsvärdet.

– Anslutningsavgiften, som för övrigt är 
mycket låg i ett nationellt perspektiv, mås-
te alla betala. Om sedan de som haft höga 
PFAS-värden kan få tillbaka hela eller delar av 
anslutningsavgiften blir en senare fråga, säger 
Bengt Friberg.

GUNNO IVANSSON

Bengt Friberg

Nödvändigt med 
slutgiltigt besked

Irrelevant
”Ordet med-
mänsklighet 
är ett starkt 
uttryck och jag 
tycker inte det 
hör hemma i 
det här sam-
manhanget.”
Bengt Friberg, kommundi-
rektör, Hudiksvall

Klipp ur Tjugofyra7

Det var Kent Bodins hus som brann. Nu är glädjen i byn helt borta, byn förstörd, anser han. FOTO: GUNNO IVANSSON

Påfrestande
”Det har va-
rit en jättetra-
gisk och långt 
utdragen pro-
cess.”
Margareta Eiserman, mil-
jöchef, Hudiksvall
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	�Kontinuitetshantering — kanske känns or-
det igen från någon av myndigheternas press-
träffar med anledning av coronaviruset?

– Det är ett krångligt ord men en logisk me-
tod. Man kan säga att det handlar om att ska-
pa en plan B för din verksamhet: till exempel 
investera i reservkraft, se till att fler personer 
får en specifik kompetens, lagerhålla kritiska 
delar, ta fram kontinuitetsplaner eller ha till-
gång till en alternativ lokal, berättar Alexandra 
Grundel Lauritzen.

Hon och Ida Kullgren jobbar med de här frå-
gorna externt mot kommuner, regioner, läns-
styrelser, centrala myndigheter och privata 
företag som bedriver samhällsviktig verksam-
het. Genom enkäter har de sett att många verk-
samheter inte har beslut från högsta ledning-
en att jobba med kontinuitetshantering, något 
som de hoppas förändras efter coronapande-
min.

– Vi vill att det ska bli en naturlig del i arbe-
tet och har kämpat länge för att synliggöra frå-
gan. Kampanjen vi hade tänkt göra i år fick vi 
delvis gratis genom coronahanteringen, kon-
staterar Ida.

Vare sig hon  eller Alexandra ser sig som ”ty-
piska myndighetspersoner”, på så vis att de 
gärna använder sig av lite ovanliga tillväga-
gångssätt. Sedan 2017 bedriver MSB ett ut-
vecklingsprojekt inom ramen för kontinui-
tetshantering som Alexandra och Ida ansva-
rar för. När ett enklare och mer lättillgäng-
ligt metodstöd skulle tas fram valde de att ta 
hjälp av en referensgrupp direkt från start, 
istället för att skicka ut på remiss i sluttam-
pen.

Referensgruppen bestod av ett 15-tal perso-
ner som själva skulle använda stödet.

– ”Hjälp oss hjälpa er” har varit ledorden i 
arbetet, berättar Alexandra.

– Vi är väldigt prestigelösa och ointressera-
de av att agera storebror, utan har hellre lyss-

nat och tagit till oss andras åsikter. Stödet ska 
ju vara så användbart som möjligt. Jag är väl-
digt stolt över hur inkluderande vi jobbar, fort-
sätter Ida.

Att involvera  aktörerna från start var en stor 
framgångsfaktor. Resultatet publicerades 
förra sommaren i form av en verktygslåda på  
MSB:s webb, som bland annat innehåller in-
spirationsmaterial, lathund, workshop-upp-
lägg och dokumentationsmallar.

När sedan coronaviruset slog till med full 
kraft, kunde aktörerna själva hitta informa-
tionen de behövde.

– Hade pandemin ägt rum ett år tidigare ha-
de vi garanterat fått många fler frågor. Nu var 
stödet redan etablerat och välfungerande.

Den färdiga verktygslådan, som sedan dess 
har uppdaterats, gjorde också att Alexandra, 
Ida och deras kollegor på mindre än ett dygn 
kunde ta fram ett coronaanpassat planerings-
stöd i början av mars. Planeringsstödet vägle-
der aktörer som bedriver samhällsviktig verk-
samhet i hur de kan tänka inför eventuellt 
bortfall av personal,  av leveranser av varor och 
tjänster samt att identifiera vilka verksamhe-
ter som måste upprätthållas och vilka som är 
mindre prioriterade.

–  Stödet kom ut precis i rätt tid och blev  
jätteuppskattat.

Men trots att  metoden är logisk är den inte all-
tid enkel.

– Det handlar om ganska många steg och 
ställningstaganden, till exempel vad måste all-
tid fungera i verksamheten? Hur ser våra bero-
enden ut? Hur länge kan vi klara oss utan just 
den här resursen? Sedan handlar det om att 
titta på utgångsläget och fundera på om man 
behöver genomföra några åtgärder och i så fall 
vad, säger Alexandra.

Hon har arbetat med kontinuitetshantering 
på MSB sedan 2013 och jobbade fram tills för 

KARLSTAD · Vid olyckor och kriser måste samhället fungera ändå, 
även om strömmen går eller personalen inte kommer till jobbet. 
– På grund av corona har det blivit uppenbart för många att de måste ha 
en plan B, säger Ida Kullgren, utredare på MSB.

Ida Kullgren och Alexandra Grundel Lauritzen har sett hur intresset för kontinuitetshantering skjutit i höjden under coronapandemin.  FOTO: MARIA HANSEN

Prestigelösa
”Jag är väldigt 
stolt över hur 
inkluderande vi 
jobbar.”
Ida Kullgren, MSB

två år sedan ensam med frågan externt.
– När det blev fokus på höjd beredskap fick 

kontinuitetshanteringen ett första uppsving. 
Det började sakta 2015 och har sedan succes-
sivt ökat, inte minst nu i och med hanteringen 
av corona, berättar hon.

Förra hösten  höll Alexandra och Ida en drag-
ning för MSB:s generaldirektör Dan Eliasson 
om den första upplagan av verktygslådan. De 
beskriver Eliasson som en av kontinuitets-
hanteringens största ambassadörer sedan 
dess.

Under 2020 har Alexandra och Ida fokus på 
att öka utbildningen i ämnet, bland annat ge-
nom planerade kurser riktade till länsstyrel-
ser, Socialstyrelsen och till viss del livsmed-
elsbranschen. Även lärarna på MSB:s skolor 
i Revinge och Sandö utbildas för att kunna 
använda materialet i sina kurser. I höst kom-

De lär ut vikten 
av en plan B
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Ida Kullgren och Alexandra Grundel Lauritzen har sett hur intresset för kontinuitetshantering skjutit i höjden under coronapandemin.  FOTO: MARIA HANSEN

Svårt ord
”Det är en 
tungvrickare 
och jag stavar 
fel om jag inte 
tänker mig för.”
Alexandra G Lauritzen, MSB

mer MSB genomföra en nationell kampanj 
om kontinuitetshantering, liksom den andra 
upplagan av konferensen Mötesplats konti-
nuitetshantering.

– Samhällsviktig verksamhet har fått ett 
ansikte under pandemin och många har in-
sett att kontinuitetshanteringen är en viktig 
del i beredskapsarbetet, säger Alexandra.
Vad tror ni, kommer ordet kontinuitetshante-
ring att bytas ut?

– Det är en tungvrickare och jag stavar fel 
om jag inte tänker mig för, skrattar Alexandra.

– Men det är också ett begrepp som är inter-
nationellt och nationellt vedertaget. Vi ser inte 
att det kommer bytas ut och det är heller ing-
et vi skulle vilja, man får helt enkelt jobba med 
klarspråk och associationer, lite som vi gör när 
vi kallar det plan B.

MARIA HANSEN

Under 2020 har Alexandra och Ida fokus på att öka utbildningen i kon-
tinuitetshantering.  FOTO: MARIA HANSEN

PROFIL

Alexandra
Grundel
Lauritzen
	� Ålder: 32.
	� Bor: Karlstad.
	� Gör: Arbetar med 

försörjningsberedskap 
på MSB med fokus 
på kontinuitetshante-
ring och samhällsviktig 
verksamhet.
	� Familj: Make, dotter, 

son samt katt.
	� Intressen: Umgås 

med familj och vänner, 
mat, resa, trädgård och 
att lära sig spela padel.
	� Roligast med job-

bet: ”Att vara med och 
utveckla och arbeta 
med högaktuella om-
råden samt att ta fram 
stöd som kommer till 
användning för aktö-
rerna.”
	� Utmaningar med 

jobbet: ”Områdena 
jag arbetar med berör 
många aktörer, såväl 
privata som offentli-
ga, samtidigt som det 
inte finns särskilt myck-
et reglering för varken 
kontinuitetshantering 
eller samhällsviktig 
verksamhet. Det på-
går också en samhälls-
utveckling som gör att 
man hela tiden måste 
omvärdera hur vägen 
framåt ska se ut.”

Ida Kullgren
	� Ålder: 36.
	� Bor: Hammarö.
	� Gör: Arbetar med 

försörjningsberedskap 
på MSB med fokus på 
kontinuitetshantering 
och samhällsviktig 
verksamhet.
	� Familj: Make, tre 

döttrar och katt. 
	� Intressen: Familj, 

vänner, löpning, klätt-
ring och äta dillchips 
till en bra tv-serie. 
	� Roligast med job-

bet: ”Att få driva ut-
vecklingsprojekt som 
inkluderar en bred 
samverkan med olika 
aktörer. Få vara med 
och stärka samhällets 
beredskap tillsam-
mans med engagera-
de människor.”
	� Utmaningar med 

jobbet: ”Att det är 
mycket som händer 
just nu kopplat till att 
stärka samhällets be-
redskap, vilket är po-
sitivt, men med det 
finns en risk att man 
ibland glömmer bort 
att se helheten och 
systemperspektivet 
på lång sikt. Det vi gör 
nu ska stärka bered-
skapen för många 
kommande genera-
tioner.”
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Campingen Hafstens Resort utanför 
Uddevalla har köpt en brandbil.

För gästernas säkerhet och att 
minska egen oro.

– Den är som en stor brandsläcka-
re, säger ägaren Kjell K Grytfors.

	� Skogsbrandssommaren 2018 blev 
Kjell K Grytfors orolig när det uppstod 
många bränder i närheten. 

Campingen som familjen driver kan 
ha 2 000 gäster, och räddningstjänsten 
har enligt Google 23 minuters körtid till 
Hafsten.

– Vid ett tillfälle såg jag rök på avstånd 
och trodde det brann på vårt område, jag 
blev dödsförskräckt.

Då väcktes tanken att stärka skyddet, 
mer än med brandsläckare och brand-
varnare i 60 gäststugor och förhållnings-
regler för gäster. Som att köpa en brand-
bil.

– Tänk om räddningstjänsten är ute 
på larm och det samtidigt händer något 
hos oss. Att bara stå och titta på förloppet 
skulle inte kännas bra.

Kjell K Grytfors började  söka efter en 
brandbil, men hittade ingen. I år, när det 
var torrt och varmt runt midsommar, 
började oron gnaga igen.

Och si, då hittade han en så kallad bas-
bil på en auktionssajt, enVolvo F7 från 
-89 som gått 4 000 mil. Det blev affär.

– Men innan vi gjorde något pratade 
jag med Bernt Eriksson, räddningsche-
fen i Mitt Bohuslän. Det var viktigt att 
inte han tyckte jag var en idiot som hål-
ler på med deras jobb som amatör. Bernt 
var positiv.

Man skaffade den utrustning som bas-

bilen behövde fyllas med. Nu finns smal- 
och grovslang, grenrör och strålrör för 
fyra personer. Tre anställda på camping-
en har C-körkort, nio har av räddnings-
tjänsten fått basal utbildning i att koppla 
slangar och sköta pumpar.

– Vi kommer inte att klara allt. Men 
händer något kan vi lindra branden inn-
an räddningstjänsten kommer.

På en camping används mycket gasol, 
det grillas frekvent. Kjell K Grytfors är 
närmast förvånad att det går så bra som 
det gör.

– Runt midsommar i år utfärdades eld-
ningsförbud. Då införde vi eldnings- och 
grillningsförbud på våra stränder. Det 
kommer vi ha kvar permanent, tror in-
te man ska grilla där. Men det grillas för-
stås på campingtomterna, det är en del 
av upplevelsen.

Räddningschefen  Bernt Eriksson ser 
inga problem med att en privat företaga-
re köper egen brandbil.

– Att som verksamhetsägare ta ett tyd-
ligt ansvar för säkerhet och brandskydd 
kan jag inte se som annat än positivt. Ett 
sätt att vara ”brandsäker camping” som 
jag ser det. Investeringen och att utbilda 
personalen för initial släckinsats är bara 
lovvärt. Kan de begränsa brandens ut-
veckling och spridning tills vi anländer 

är det ett vinn-vinn-koncept. Tänk om 
fler verksamhetsutövare tänkte så här, 
säger Bernt Eriksson.

Brandbilen har väckt intresse bland 
gäster, och Kjell K Grytfors säger att re-
sponsen varit mycket positiv. 

Utryckningsfordonet  är inte placerat på 
campingen, utan vid familjens bostad 
800 meter bort. Men väl synlig för de 
som kör till campingen.

– Hade vi bilen inne på campingen 
skulle det kunna skapa oro hos gästerna. 
På gården kan bilen dessutom stå med 
tryckluft och laddningsström påkopp-
lad hela tiden.

Kjell K Grytfors förhoppning är för-
stås att brandbilen inte ska behöva an-
vändas. Men har det skett?

– Inte mer än till att vattna i min träd-
gård.

PER LARSSON

Campingen skaffade brandbil
Pratade  med räddningschefen
”Det var viktigt att inte han tyckte jag var en  
idiot, en amatör som håller på med deras jobb.”
Kjell K Grytfors, Hafstens Resort

Brandbilen är numera begåvad med cam-
pingens logotyp.

Nio anställda vid campingen har av räddningstjänsten fått basal utbildning, bland annat i att koppla slangar och sköta pumpar.
 FOTO: HAFSTEN RESORT

Den åttauddiga stjärnan har i 
Halmstad fått regnbågens fär-
ger.

En  symbol för allas lika vär-
de som nu spridits i nordiska 
länder och till England.

	�Regn-
bågsem-
blemet togs 
fram i sam-
band med ett 
ESF-projekt 
(Europeis-
ka social-
fonden) som 
räddningstjänsten arbetade med 
under tre år. Projektet handlade 
om att öka kunskap och medve-
tenhet om diskrimineringsgrun-
derna, mångfald och jämlikhet.

– Under det arbetet lanserade 
en av våra brandmän idén om att 
ta fram en symbol för allas lika vär-
de som skulle kunna användas av 
alla räddningstjänster som ställer 
sig bakom detta i sin värdegrund. 
Vi utlyste en tävling och brandin-
genjör Fredrik Borgström desig-
nade förslaget som sedan antogs, 
säger räddningschef Hans Ekberg.

Och sedan dess har den färggla-
da, åttauddiga stjärnan fått sprid-
ning.

– Det har skett inom Sverige, 
till våra grannländer och även till 
England. DSB, MSB:s motsvarig-
het i Norge, har beställt egna tyg-
märken efter att vi hade föredrag-
ning för dem om vårt projekt.

Räddningstjänsten  i Halmstad 
övergår till märket successivt i 
samband med beställning av nya 
kläder där märket bärs synligt, det 
används också på badlakan och 
ryggsäckar.

– Vi tycker det förenar svensk 
räddningstjänst bakom jämställd-
het och mångfald. Det stödjer de 
positiva och passivt positiva i ar-
betet samtidigt som vi visar invå-
narna att vi står upp bakom allas li-
ka värde, säger Hans Ekberg.

I ESF-projektet, kallat kunskap 
äger,  fördjupade sig personalen 
bland annat i frågor kring rekryte-
ringsprocessen, anställningstester 
ur ett jämlikhetsperspektiv. Det 
togs också fram en ny verksam-
hetsidé och värdegrund.

MSB:s generaldirektör Dan Eli-
asson uppmärksammade regn-
bågsmärket under ett besök i 
Halmstad:

–  Jag tycker det är en fantastisk 
symbol som förenar räddnings-
tjänsterna i Sverige. Den står för 
allas lika värde, och en modern 
räddningstjänst, säger Eliasson.

Halmstads 
regnbågsstjärna 
får spridning
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	�Med nära 7 000 hopp i baga-
get är Jens Grahn en av Sveri-
ges mest erfarna uppvisnings-
hoppare. Han har också utbil-
dat andra i 30 år – två saker som 
går hand i hand med Svenska 
Fallskärmsförbundets uppdrag 
i frivilligförsvaret. Förbundet 
ansvarar för en visningsgrupp 

som hoppar i samband med 
olika evenemang, och genom 
samarbetet med Försvarsmak-
ten ser de till att militären kan 
träna och hoppa civilt samt få 
giltiga licenser.

– Det är en jättebra utbild-
ning för att lära sig hantera 
stress på och därmed kunna 

prestera när det verkligen gäl-
ler, säger Jens Grahn och tilläg-
ger att utövaren även lär sig vi-
sa hänsyn, ta ansvar och bedö-
ma risker.

Svenska  Fallskärmsförbundet 
är en relativt liten organisation 
med cirka 1 300 medlemmar. 
Jens Grahn ser många fler om-
råden där medlemmarna skul-
le kunna hjälpa till och diskus-
sioner har påbörjats med MSB 
om hur samarbetet kan utökas.

Klubbarnas små plan, som 
tar mellan 5 och 20 passagera-
re, är användbara i flera olika 
sammanhang, menar Jens.

– I katastrofområden an-
vänds ofta engångsfallskärmar 
som enskilt kan fälla 50-70-ki-

losäckar med saker. Det skul-
le vi också kunna göra, till ex-
empel släppa ner slangar till 
brandsläckning. Skicka ut läka-
re i skogen genom tandemhopp 
är en annan möjlighet.

För vissa  kanske fall-
skärmshoppning låter som en 
fara dum att utsätta sig för. Jens 
konstaterar att han inte kan sä-
ga att det är ofarligt.

– Det är det å andra sidan in-
te att köra bil heller. Men vårt 
säkerhetsarbete är konstant. 
Vi vill ha roligt inom god säker-
hetsmarginal och är hårda med 
att reglerna följs. När du hop-
par är du en köttprojektil, så 
det gäller att hålla koll på var du 
är, använda rätt fallskärm och 
dra vid rätt tidpunkt. När det 

sker olyckor är det oftast för att 
hopparen inte förberett sig väl.

Numera finns  säkerhetsut-
rustning i form av bland an-
nat höjdmätare som piper för 
att påminna hopparen att dra 
i snöret samt räddningsutlösa-
re som gör att fallskärmen lö-
ser ut sig även om man skulle 
svimma.

Att slänga sig ur ett flygplan på 4 000 meters höjd, 
är det ett bra sätt att lära sig hantera stress på? 
Det tycker Jens Grahn på Svenska Fallskärmsför-
bundet.  
– Man kan inte skicka ut militärer i krig för att 
de ska träna, däremot kan de hoppa fallskärm i 
stresshanteringssyfte.

På cirka 1 000  meters höjd öppnar hopparen fallskärmen. FOTO: PRIVAT

Fallskärmshoppare vill utöka   samarbetet
Möjligheter
”Skicka ut läkare i sko-
gen genom tandem-
hopp är en annan möj-
lighet.”
Jens Grahn, SFF
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Allt går ändå inte att garde-
ra sig mot. Förbundet hamna-
de i stor sorg när nio medlem-
mar förolyckades i samband 
med att deras plan kraschade i 
Umeå sommaren 2019.

– Det har naturligtvis påver-
kat oss alla men för egen del har 
det inte gjort mig rädd för att 
hoppa och jag ser inte att olyck-
an har påverkat mina elever. 
Flygolyckor är extremt ovanli-
ga, påpekar Jens.

Den uppvisningsgrupp  som 
Svenska Fallskärmsförbundets 
totalförsvarskommitté ansva-
rar för hoppar från flygplan, 
ballong eller helikopter året 
runt. Återkommande uppdrag 
är veterandagen och konferen-

sen Folk och Försvar, då hop-
parna klär sig i militärgrönt 
med matchande fallskärmar.

Några uppmärksamma-
de uppvisningar har varit på 
Stockholm Pride-invigningen 
och Almedalsveckan där hop-
parna landat på små ytor, cirka 
20 gånger 20 meter, mellan fle-
ra byggnader.

Nu för tiden  gör Jens Grahn 
”bara” 50- 100 hopp om året 
och koncentrerar sig då på 
uppvisningar och elevhopp. 
Han beskriver hur elevernas 
självförtroende växer på bara 
några få gånger: hur de går från 
att vara nervösa till att spricka 
upp i stora leenden när de kla-
rar av att slänga sig ur ett flyg-

plan på 3 000-4 000 meters 
höjd och samtidigt kontrollera 
kroppen. Ska de ta sig någon-
stans måste de öka på, svänga, 
bromsa, stanna eller backa.

– Känslan när man kan kont-
rollera hoppet är väldigt häf-
tig. I alla tider har människan 
drömt om att flyga och närma-
re än så här kommer man inte.

MARIA HANSEN

Fotnot: För den som vill upp-
leva känslan av fallskärmshopp 
utan att bege sig upp i ett flyg-
plan finns vindtunnlar i Brom-
ma och Göteborg. Där går det 
att träna frifall på samma sätt 
som i luften.

Jens Grahn är en av Sveriges mest erfarna uppvisningshoppare.På cirka 1 000  meters höjd öppnar hopparen fallskärmen. FOTO: PRIVAT

Fallskärmshoppare vill utöka   samarbetet

FAKTA

Frivilliga försvarsorganisationer
	� De 18 frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisa-

tioner som har tillkommit genom medborgarinitiativ sedan början av 
1900-talet. De är ideella och fristående i förhållande till varandra och 
till Försvarsmakten och MSB som de samverkar med. 
 
Tidigare delar i serien:
	� Sveriges Bilkårers Riksförbund: Nr 36
	� Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund: Nr 36
	� Riksförbundet Sveriges lottakårer: Nr 40
	� Frivilliga flygkåren: Nr 41
	� Svenska Brukshundklubben:  Nr 44

Fallskärmshoppning
	� Uthoppshöjd är 3 000-4 000 meter.
	� Fallhastigheten i ett hopp är cirka 200 km/h. Snabbast i världen är 

svensken Henrik Reimer som kommit upp i drygt 600 km/h.
	� Ett frifall varar 45-60 sekunder.
	� På cirka 1 000 meters höjd öppnar hopparen fallskärmen.
	� Fallskärmen går att styra och landningen består av en kontrollerad 

bromsmanöver.
	� Alla fallskärmsutrustningar innehåller en huvudfallskärm och en 

reservskärm.
	� En räddningsutlösare utlöser (med vissa förutsättningar) reserv-

fallskärmen automatiskt på 225 meters höjd.
	� Svenska Fallskärmsförbundet har drygt 1 300 aktiva medlemmar.
	� I Sveriges 18 fallskärmsklubbar görs sammantaget cirka 80 000 

hopp om året.
	� Det går att tävla i flera olika grenar, bland annat formationshopp-

ning, friflygning, precision och speed skydiving. Sverige har ett lands-
lag i fallskärmshoppning.

14 kommuner har ansökt 
om totalt 244 miljoner i bi-
drag till förebyggande åt-
gärder mot naturolyckor.

Det största bidraget öns-
kar Vellinge, 99 miljoner 
till bland annat invallning.

– Behovet av att vidta åtgär-
der för att anpassa samhäl-
let till ett förändrat klimat är 
fortsatt stort, säger Erik Bern, 
handläggare på MSB.

Ansökningarna överstiger 
rejält de närmare 75 miljoner 
kronor som MSB har att för-
dela.

Ansökningsperioden för 
årets statsbidrag gick ut 1 au-
gusti, och det är det största 
antalet kommuner som söker 
sedan 2014. De 14 kommu-
nerna söker bidrag till totalt 
19 åtgärder.

– Att fler lämnar in ansö-
kan beror dels på att fler kän-
ner till bidraget och dels på att 
medvetenheten om klimatre-
laterade risker har ökat i kom-
munerna, säger Erik Bern.

Bidrag kan lämnas med upp 
till 60 procent av de bidrags-
berättigade kostnaderna. 
2019 fick MSB en förstärk-
ning av anslaget med 55 mil-
joner och betalade då ut totalt 
närmare 130 miljoner. Störs-
ta bidraget gick till Arvika på 
drygt 65 miljoner för över-
svämningsskydd i staden.

Här är kommunerna som 
ansökt i år:

	�Vellinge, 98,9 miljoner, in-
vallning av Falsterbonäset 
samt restaurering av sanddy-
ner.
	�Norrköping, 84,9 miljoner, 

översvämningsåtgärder Lju-
ra bäck.
	�Ystad, 23,6 miljoner, 

strandfordring mot över-
svämning.
	� Stenungsund, 13,8 miljo-

ner, förstärkningsarbete vid 
kaj.
	�Haparanda, totalt 7,6 mil-

joner till tre ansökningar, för 
förbättring av skyddsvall och 
nya översvämningsskydd.
	�Alingsås, 4,5 miljoner, ero-

sionssäkring Säveån.
	� Lidköping, 3 miljoner, 

släntstabilisering mot ån Li-
dan.
	�Ale, 2,5 miljoner, bostads-

område i Alafors.
	�Hässleholm, 2 miljoner, 

stabilisering inom vatten-
skyddsområde.
	�Ängelholm, totalt 1,9 mil-

joner till tre ansökningar, 
skyddsvall Tjärhavet, upp-
rustning pumpstation och  
reservel.
	�Gnosjö, 750 000, Höjning 

av gata mot översvämning i 
Hillerstorp.
	�Kalmar, 612 000, skydds-

vall vid havet.
	�Värnamo, 62 000, vall vid 

Ljuseveka.
	� Partille har ännu inte an-

gett någon summa, men sökt 
bidrag till två åtgärder.

244 miljoner begärda för 
åtgärder mot naturolyckor

	�Tält, filtar, sovsäckar, toalet-
ter, köksutrustning och pre-
senningar skickades i mitten 
av september från MSB:s lager 
i Kristinehamn till flykting-
lägret Moria på Lesbos, Grek-
land.

– Situationen är så klart an-
strängd för de drabbade. Vi 
hoppas att vårt materiella stöd 
kan nå lägret så fort som möj-
ligt, sade Björn Johansson, 
enhetschef för MSB:s central-
lager.

Bränderna i flyktinglägret 
Moria på ön Lesbos gjorde att 
tusentals människor hamna-
de i nöd och stod utan tak över 
huvudet.

Lördag 12 september erbjöd 
Sverige, via MSB, stöd genom 
EU:s civilskyddsmekanism. 
Grekland accepterade erbju-
dandet och på söndagen börja-
de packning av materiel samt 
upphandling av flygfrakt. Ma-
terielen skickades via lastbil 
och flyg.

Materiel som skickades var:
	� 1 750 filtar
	� 250 familjetält (15-20 kva-

dratmeter)
	� 118 sovsäckar 
	� 43 presenningar
	� 30 campingkök
	� 10 toaletter

Packning av materiel från  
MSB:s lager i Kristinehamn. 

FOTO: MSB

Sverige skickade materiel till Lesbos
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ÖREBRO
Insatsledare i vardagen. 
Däremellan ett vakande öga 
över 42 kommuner.

Räddningsregion Bergsla-
gen har gett Claes Hagen-
marck nya uppgifter.

– Spännande och chans 
till personlig utveckling, sä-
ger han.

	�Kvart i åtta på morgonen får 
Claes överlämning från senas-
te dygnets vakthavande. Något 
senare är det avstämning om 
lägesbilden med 17 räddnings-
tjänster.

Därefter ska han i ett dygn 
övervaka resurserna i en regi-
on med 110 brandstationer, om 
så behövs prioritera behov av 
förstärkning och var den häm-
tas från.

– När det smäller till och det 
behövs resurser, då har vi det, 
säger Claes som normalt job-
bar vid Karlstadsregionens 
räddningstjänst och har tolv 
mil från bostaden till tjänstgö-
ring i Örebro.

Räddningsregion Bergslagen  
sparkade igång 12 maj. Hän-
delser i 42 kommuner leds från 
brandstationen i Örebro. Be-
manningen är i huvudsak en 
vakthavande och ett larmbe-
fäl, de två tjänsterna sköts av 

anställda i någon av medlems-
kommunerna. 20 personer har 
kompletterat sina ordinarie 
befattningar med att var tionde 
dygn ta plats i den övergripan-
de ledningen.

– Jobbet innebär ökat an-
svar, en utmaning att axla. Det 
händer saker hela dagarna. Och 
även om jag inte är inblandad i 
alla larm så måste man ligga fö-
re i planering; vad som händer 
om ett larm drar ut på tiden, 
om omfattningen plötsligt blir 
större.

Räddningsregionen är ett 
led i kraven på ledningssystem 
som klarar att hantera stora, 
omfattande händelser. Berg-
slagen var tidigt igång med att 
förverkliga det som förväntas 
bli lagkrav 2022.

Vakthavande, larmbefäl  och 
SOS Alarms räddningstjänst-
åtgörare jobbar nära varandra. 
Behöver ledningen utökas ini-

tieras det av vakthavande som 
då blir stabschef.

De närmaste kontaktytorna 
i samband med insatser är in-
satsledarna i de 17 räddnings-
tjänsterna, fyra regionala in-
satsledare och räddningschef i 
beredskap för hela regionen.

Innan övergången nämndes 
risken att den lokala förank-
ringen delvis kunde förloras. 
	�Har det blivit så?
– Till viss del kanske. Tidiga-

re hade vi vid larm medlyssning 
i Karlstad  med större lokalkän-
nedom. Den medlyssningen 
finns nu alltid i Örebro. Men det 
handlar mer om adresser, sam-
tidigt har den lokala insatsleda-
ren den kännedom som behövs. 
Och det görs ju i slutändan sam-
ma bedömning här i Örebro 
som vi gjorde i Karlstad.

Patrik Andersson, till var-

dags extern utbildare i Nerikes 
brandkår, jobbar för dagen som 
larmbefäl.

– Fördelar är att vi  har direkt-
kontakt med SOS och fantas-
tiskt med resurser som kan lar-
mas direkt. Nackdelen är den 
stora ytan, vi här behöver tänka 
lika om hur vi växlar upp. Men 
när vi pratar med räddningsle-
dare verkar alla i stort sett väl-
digt nöjda.

Det kan bli hög press på larm-
befälen. Det har hänt att man 
haft 40 larm att hantera under 
ett dygn, någon gång en hand-
full larm samtidigt.

– Då får jag prioritera de larm 
jag behöver stötta, eller att 
vakthavande stöttar mig, säger 
Patrik Andersson.

PER LARSSON

FAKTA

Räddningsregion Bergslagen
	� 42 kommuner, 740 000 invå-

nare. 
	�Omfattar hela Värmlands och 

Örebro län, stora delar av Dalar-
na samt Bengtsfors och Åmål i 
Västra Götaland. Cirka 48 000 
kvadratkilometer, drygt en tion-
del av Sveriges yta. 45 mil gräns 
mot Norge.
	� 17 räddningstjänstorganisatio-

ner, 110 brandstationer med 415 

personer i beredskap. Därtill cir-
ka 200 personer i 22 brandvärn.
	� Uppskattningsvis cirka 7 500 

larm/händelser under ett år, eller 
i snitt 20 per dygn.
	� Ny samhällsgemensam led-

ningscentral i Örebro 2023. 
Kommer drivas av Polisen. SOS 
Alarm och räddningstjänstens 
larm och ledning hyr in sig i ge-
mensamma lokaler med polisen.

– Vi är starkare än vi nå-
gonsin varit.

Det säger Peo Stabe-
ryd, brandchef i Nerikes 
brandkår. 

	�Han är mycket nöjd 
med räddningsregionen 
och jämför med skogs-
brandssommaren 2018.

– Då nyttjades persona-
len hårt och var nära att 
knäckas, hände att utslitna 
deltidsbrandmän gick från 
passet till ett jobb inom in-
dustrin. Det var inte bra. 
Nu kan vi lösa en sådan be-
lastning på ett mycket bätt-
re sätt.

Förutom mer muskler 
framhåller Staberyd ökad 
kvalité i ledningsarbetet.

– Vi har lika lösningar när 
vi jobbar och får fram en 
standard. Vi genomför ge-
mensamma utbildningar, 
grunden är styrkeledarna 
och sedan uppåt i systemet.

Synergieffekter är ge-
mensamma upphandlingar 
av fordon och andra resur-
ser, olika kompetenser i re-
gionen nyttjas till förmån 
för alla, man lär av varandra.

Nästa lyft  förväntas den nya 
samhällsgemensamma led-
ningscentralen bli. Polisens 
bygge ska stå klart 2023 och 
där ska räddningsregionen 
och SOS samarbeta intimt 
med polisen i ledningsar-
betet.

– Det blir också utbild-
ningsplats för larm- och led-
ningspersonal inom polisen, 
en verksamhet vi är intres-
serade att ta del av. Polisen 
är också duktig på att han-
tera flera samtidiga händel-
ser, vi sneglar på dem och 
har fått ut mycket av hur po-
lisen jobbar.

Peo Staberyd skulle med 
ålderns rätt kunna ta pensi-
on i år, men brinner fortfa-
rande för jobbet och tänker 
stanna kvar två år till.

– Man är mer motiverad 
att kliva på beredskap när 
man vet att det händer sa-
ker. Det är svårt att gå i pen-
sion nu.

”Starkare än 
någonsin”

Peo Staberyd

Claes Hagenmarck, Karlstadsregions räddningstjänst, och Patrik Andersson, Nerikes Brandkår, är två av 20 personer som kompletterar 
sitt ordinarie jobb med att var tionde dygn ta plats i den övergripande ledningen för räddningstjänsten i 42 kommuner.  FOTO: PER LARSSON

Ledning
”Jobbet innebär ökat 
ansvar, en utmaning 
att axla. Det händer 
saker hela dagarna. ”
Claes Hagenmarck, vakthavande

Övervakar 42 kommuner
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En app med insatskort för 
fordon att ladda ner i mobi-
len finns numera för rädd-
ningstjänster och andra in-
blandade vid olyckor.

Insatskorten ger snabb in-
formation om hur moderna 
bilar, exempelvis elfordon, 
ska hanteras under rädd-
ningsinsatser.

	� – Appen kan laddas ner gra-
tis av insatspersonal och även 
andra som berörs vid olyck-
or, exempelvis bärgningsper-
sonal. Insatskort och guider är 
tillgängliga på ett enkelt sätt, 
säger Tore Eriksson, ordföran-
de i CTIF, internationell orga-
nisation för räddningstjänst.

Behovet har vuxit fram i takt 

med att de alternativa drivmed-
len för fordon vuxit. 

Vid exempelvis olyckor med 
laddbara bilar är räddnings-
tjänstens rutin att strömtill-
förseln ska klippas av. Då är det 
viktigt att snabbt hitta rätt ka-
blar, varje minut kan vara avgö-
rande under livräddning.

Appen Euro Rescue  ger svar på 
vad som kan göras och inte gö-
ras. Man knappar in bilmodel-
len och får exempelvis besked 
om var kablar till högvoltsbat-
teri och krockkuddar är place-
rade. 

Appen kan laddas ner för an-
droid och iphone och går att an-
vända även utan internetupp-
koppling.

I dag finns över 2 000 in-
satskort i appen som släpp-
tes under sommaren. Varje in-

satskort består av max tre sidor 
med information för snabbt be-
slutsstöd. 

Tillgängliga språk är engel-
ska, franska, tyska och spanska. 
Från 2023 ska alla europeiska 
språk ingå. 

Framtagandet av appen är 
ett samarbete mellan främst 
krocktestorganisationen Euro 
Ncap och CTIF. Från svenskt 
håll har även MSB medverkat 
i arbetet.

– Euro Ncap finansieras 
bland annat av fordonstillver-
karna, vilket innebär att de 
även är med och finansierar ap-
pen, säger Tore Eriksson.

Behovet av att öka  kunskapen 
om risker vid räddningsarbete 

aktualiserades tydligt somma-
ren 2014 då tio tyska brandmän 
skadades när en gasoldriven bil 
exploderade i samband med en 
insats. 

Efter det intensifierade CTIF 
och SIS, Sveriges standardise-
ringsinstitut, arbetet med att 
få till stånd en ISO-standardi-
sering av insatskort och utbild-
ningsmanualer. 

2018 var ISO-standard 17840 
framtagen, som bland annat 
innebär att fordonstillverkaren 
ska stå för insatskort, manualer 
och märkning av fordon.

– Förmodligen världens för-
sta och enda ISO-standard för 
räddningstjänst, säger Tore Er-
iksson.

PER LARSSON

Insatskort för fordon i mobilen

Region Västerbotten blicka-
de in i framtiden när den nya 
helikopterflygplatsen bygg-
des vid universitetssjukhu-
set i Umeå.

– Vi har ett unikt brandbe-
kämpningssystem, utan mil-
jöfarligt skum. Anläggning-
en är den första i världen 
som anpassats för vinter-
förhållanden och höga mil-
jökrav, säger flygplatschef 
Björn Sandström.

	� Sjukhuset stod inför sto-
ra ombyggnationer och heli-
kopterplattan på tak, byggd på 
90-talet, begränsade möjlighe-
terna. 

Landningsplatsen behöv-
de högre upp i luften för att in-
te vara ett bygghinder, samti-
digt behövde plattans egen vikt 
minskas.

–Den gamla plattan vägde  
1 000 ton, det håller inte husen 
för där vi ville bygga.

Via inspiration från Norge 
byggdes flygplatsen i alumini-
um. Alltihop väger 50-60 ton, 
plattan är placerad 50 meter 
upp i luften, 23 meter i diame-
ter och med max belastning på 
tolv ton.

– Det är ett stålskelett, som 
världens största mekano. Be-
nen går ner ett antal meter i hu-
sen och vilar på betongkakor.

För att minska miljöpåver-
kan ville Björn Sandström ha 
ett släcksystem utan använd-
ning av skum, men sprang på 
motstånd.

– Trans-
portstyrel-
sen ställer 
höga krav. 
Man mås-
te ha egen 
brandstyrka 
när man byg-
ger på tak. 
Och normalt 
använder 
man skum, så säger reglerna.

Skumanvändning ger mycket 
avfall när släckvatten ska fång-
as upp. Björn Sandström fann 
lösningar i Australien och till 
havs där användning av endast 
vatten hade godkänts.

– Systemet var inte godkänt 
i Sverige. Jag försökte få drag-
hjälp av olika tunga instanser, 
från myndigheter, lärosäten, 
brandkonsultsidan. Men det 
var svårt när det inte fanns nå-
gon standard eller regler att lu-
ta sig mot.

Men Sandström  gav sig inte. 
Han sökte via ICAO (Interna-
tional Civil Aviation Organiza-
tion), fick tag i en person i Eng-
land som jobbar med regelut-
veckling och som kunde tipsa 
om framtida lösningar. Under-
lag samlades in via leverantö-
rer och certifieringsinstitut.

– Vi satte ihop en säkerhets-
bevisning som skickades till 
Transportstyrelsen för bedöm-
ning. Systemet ansågs motsva-
ra befintliga krav med skum 
och godkändes.

Lösningen innehåller så kall-

lade Diff:s (Deck integrated fire 
fighting system), och ett passivt 
släcksystem i form av ett per-
forerat golv. 16 vattendysor är 
nedsänkta i aluminiumdäcket. 
Två våningar ner finns två stora 
pumpar som trycker upp vatten 
vid aktivering. 

Samtidigt har däcket 15 000 
hål där vattnet rinner ner i un-
dergolvet och som inte släp-
per genom syre, vilket innebär 
att eventuellt brinnande flyg-
bränsle självslocknar..

– Allting samlas upp i ett stort 
avloppsrör, sen går det via en 
oljeavskiljare till kommunala 
avloppssystemet. Om vi använt 

skum hade vi tvingats bygga gi-
gantiska tankar för att ta hand 
om miljöfarligt avfall, eftersom 
oljeavskiljaren inte kan separe-
ra skum. Nu slipper vi allt det. 
Det är miljövänligare och mins-
kar driftskostnaderna.

För att hålla plattan ren  från 
snö och is finns en stor värme-
växlare som trycker upp vär-
me i 5,2 kilometer värmesling-
or, som ett stort golvvärmesys-
tem. Vilket innebär att plattan 
kan användas på ett säkert sätt 
året runt.

– Det behövs, vi har i genom-
snitt 1,5 landningar per dygn. 

Helikopterflygplatsen togs 
i drift sommaren 2018. Den är 
mindre än den gamla men kan 
ta emot större helikoptrar, alla 
befintliga i Sverige kan landa. 
Totalkostnaden för hela byg-
get hamnade runt 60 miljoner 
kronor.

– Till slut blev det fantastiskt 
bra. Men man måste ha över-
tygelse om det man vill uppnå. 
Det fanns många belackare på 
vägen, inte minst inom bran-
schen, och det var tråkigt att det 
var så svårt att få draghjälp, sä-
ger Björn Sandström.

PER LARSSON

Exempel på insatskort i appen.

Den nya helikopterplattan är byggd 14 våningar upp, ungefär tre våningar ovan intilliggande byggna-
der, för att inte hindra framtida ombyggnadsbehov. Anläggningen är anpassad för vinterförhållan-
den och höga miljökrav. FOTO: KLAS SJÖBERG REGION VÄSTERBOTTEN

Inget skum på nya landningsplattan
	�– Vi har ett unikt brandbekämpningssystem

Björn Sandström
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	� I somras anlände ytterliga-
re 260 tält och 1 500 filtar till 
MSB:s lager i Kristinehamn. 
Dessa hade skeppats på ett av 
världens största fartyg, C/L 
Maersk McKinney Møller, 
hela vägen från Peking till Gö-
teborg. Väl framme i Kristi-
nehamn packades materialet 
på pallar för att kunna skick-
as iväg vid katastrofer, nu senast till Lesbos, 
Grekland, efter bränderna i flyktinglägret Mo-
ria.

– Målet är att alltid ha 500 tält i lager samt 
sex filtar per tält, berättar Lina Eiserman 
Ålund på Lions club Mölndal.

Hon är en  av krafterna bakom tältaktivite-
ten, som heter Bring Quality to Life och är 
svenska Lions största internationella projekt. 
Hittills har drygt 5 000 tält för 30 miljoner 
kronor skänkts till katastrofområden värl-

den över. Pengarna samlas in genom allt från 
loppmarknader, luciatåg och konserter till 
cykelförsäljning och ankrace.

– Kreativiteten för insamlingarna är väldigt 
stor, konstaterar Lina.

Initiativet började  i samband med en kraf-
tig jordbävning i Iran 2003. Svenska Lions 
katastrofberedskap beslöt att skänka en halv 
miljon kronor för inköp av tält till de drabba-
de. För att transportera tälten till Iran fick de 
hjälp av en annan organisation, som emeller-
tid tog sex procent i administrationsavgift.

Under en bilresa lite senare satt Lionsmed-
lemmarna Finn Bangsgaard och Reino Wik-
ström och funderade på hur man skulle kun-
na komma runt de administrativa avgifterna. 
Kunde Lions köpa in tälten själva och kunde 
dåvarande Räddningsverket hjälpa till?

– Sedan rullade det på snabbt, vilket är både 
fascinerande och hoppfullt. Från samtalet i bi-
len till genomförd idé tog det bara några måna-
der, säger Lina Eiserman Ålund.

Då hade det första Lionstältet presente-
rats på riksmötet i Gävle och ett större inköp 
av tält gjorts. Räddningsverket stod för lager-
hållningen och leveranserna.

2005 ställdes  projektet på sin spets när en 
enorm jordbävning inträffade i Kashmir, Pa-
kistan. I två omgångar skickades det dit sam-
manlagt 225 vintertält samt filtar och foto-
genkaminer. Lina Eiserman Ålund följde med 
som representant för Lions.

Trots att 15 år passerat är hennes minnen 
från Pakistan tydliga. Byar var helt utradera-
de och flera miljoner människor saknade tak 

Vid en katastrof kan tak över huvudet spela en avgörande roll.  
Genom ett samarbete mellan Lions och MSB har tält för 30 miljoner 
kronor skickats ut i världen.

Tack vare tältramen är tälten lätta att flytta. Bilden är från Peru 2007.  FOTO: LIONS

Tälten väcker 
hopp vid 
katastrofer

Undran
”Ibland får jag 
frågan vad någ-
ra hundra tält 
gör för skillnad.”
Lina Eiserman Ålund, Lions 

över huvudet. Militären hjälpte till att sätta 
upp Lionstälten i en park.

– Ibland får jag frågan vad några hundra tält 
gör för skillnad. Men de gör ju skillnad för just 
de människorna och skickar viktiga signaler 
till befolkningen om att någon har sett dem. 
Det väcker hopp om att det kanske ordnar sig.

Lina tillägger att tälten i vissa fall innebär 
skillnaden mellan liv och död, särskilt för kvin-
nor som förlorat makar, bröder och/eller pap-
por och därmed ofta befinner sig i ett extra ut-
satt läge.

Med till Pakistan , och flera andra katastrof-
områden sedan dess, var Martin Sjöholm, pro-
jektledare på MSB:s enhet för humanitära in-
satser.

– Lionstälten har stor betydelse för MSB ef-
tersom det är den enda möjligheten för oss att 
kunna stödja den drabbade befolkningen med 
tak över huvudet. Jag skulle gärna se att vi ut-
ökade samarbetet, dels med fler tält och dels 
med andra delar såsom solfångare och wash 
(vatten, sanitet och hygien), säger han.

Till en början köpte Lions in tält för oli-
ka klimat, men det var svårt för MSB att la-
gerhålla dem i tillräckligt stora mängder.  

I juni kom 260 nya tält och 1 500 filtar fram till 
lagret i Kristinehamn.  FOTO: LIONS

Lina Eiserman 
Ålund
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Tack vare tältramen är tälten lätta att flytta. Bilden är från Peru 2007.  FOTO: LIONS

Framtid
”Jag skulle gär-
na se att vi utö-
kade samarbe-
tet.”
Martin Sjöholm, MSB 

I samråd med MSB och FN:s flyktingorgan 
UNHCR använder man numera enbart de så 
kallade Kina-tälten på grund av deras höga 
kvalitet. De är 15 kvadratmeter stora och har 
dubbel tältduk med luftspalt. En tältram gör 
dem enkla att flytta.

Lions har även slutat skicka med kaminer 
eftersom det sällan finns bränsle att tillgå i ka-
tastrofområdena.

– Då är det bättre att komma med tält och fil-
tar, och lösa andra behov på plats, säger Lina 
Eiserman Ålund.

Vid sträng kyla kan isoleringen ökas genom 
mattor och fler filtar. Lina påpekar att Lions 
styrka ligger i att organisationen finns i drygt 200 
länder, så lokala krafter hjälper för det mesta till.

Ingen annanstans  i världen samarbetar Lions 
med en statlig myndighet likt i Sverige, vilket 
har gjort projektet internationellt känt. Bland 
annat har England och Holland visat intresse 
för att bidra.

– Eftersom EU numera är inblandat i kata-
strofberedskap kanske det kan öppna för in-
ternationellt samarbete inom Lions, avslutar 
Lina Eiserman Ålund.

MARIA HANSEN Privatpersoner i Kirgizistan hämtar tält efter en jordbävning 2008.  FOTO: LIONS

En albansk kvinna framför sitt tält 2019. 
 FOTO: LIONSCLUB TIRANA

FAKTA

Tältaktiviteten
	� Bring quality to life startade 2004 och är ett 

samarbete mellan välgörenhetsorganisationen 
Lions och MSB (från början Räddningsverket).  
Lions köper in tält som förvaras hos MSB. MSB 
sänder på regeringens uppdrag ut tälten till ka-
tastrofområden. Tälten är gåvor som mottagar-
na får behålla.  
En representant från Lions har möjlighet att föl-
ja med vid leveransen. Representanterna god-
känns och utbildas av MSB.  
Hittills har över 5 000 tält för cirka 30 miljoner 
kronor skickats ut i världen. Efter att de köpt tält 
för svenska pengar kan Lions ansöka om bidrag 
från huvudkontoret i USA.
	� 2005: 225 vintertält till Pakistan, jordbävning
	� 2006: 40 sommartält till Serbien, översväm-

ning
	� 2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 civilför-

svarets sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
	� 2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamiof-

fer som tidigare inhysts i skolor
	� 2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning
	� 2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, 

jordbävning
	� 2008: 144 tropiktält till Burma, tyfon
	� 2008: 1 079 sommartält, 149 ökentält, 56 tro-

piktält till Kina, jordbävning
	� 2010: 395 sommartält till Haiti, jordbävning
	� 2011: 300 sommartält till Tunisien, flykting-

ar Libyen
	� 2011: 470 tält till Turkiet, jordbävning
	� 2013: 30 tält till Filippinerna, tyfon
	� 2014: 1 025 tält till Irak, flyktingar
	� 2015: 240 tält till asylsökande i Sverige
	� 2016: 7 tält till Sri Lanka, översvämningar
	� 2016: 150 tält till Grekland, flyktingläger
	� 2019: 482 tält till Albanien, jordbävning
	� 2020: 250 tält till Grekland, flyktingläger
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Vilka vore bättre än brand-
män på att utbilda högsta-
dieelever i HLR och vatten-
livräddning?

– Det blev så himla bra! 
Ungdomarna gillar att lyss-
na på andra än bara läraren, 
konstaterar Anna Bengts-
son, idrottslärare på Cen-
tralskolan i Falköping. 

	� Skolbrandmännen Niklas 
Hjelm och Malin Ljung sväng-
er in på Kyrkerörsskolans skol-
gård. Eleverna flockas runt 
brandbilen: ”Hur många får det 
plats i bilen?”, ”Kan ni spruta 
vatten?”, ropar de.

Egentligen är de inte ovana 
vid brandbilar på skolgården. 
Skolbrandmännen har sju sko-
lor som de besöker regelbun-
det, som en del av det förebyg-
gande arbetet.

– När vi ändå är ute kollar vi 
att utrymningsvägarna är fria 
och att brandsläckarna inte är 
tömda, berättar Malin Ljung.

Att utbilda i  brandskyddskun-
skap ingår också. Men det vik-
tigaste är att skapa kontakt, att 
vara vuxna förebilder.

– Vi brukar prata mest om 
sånt som inte har med brand 
att göra. Vi försöker käka skol-
lunch tillsammans med elever-
na, och spela basket eller ping-
is, eller bara hänga lite i up-
pehållsrummet, säger Niklas 
Hjelm.

Om Niklas har lätt för att bör-
ja prata om vad som helst, så 
tycker Malin det känns lättare 
att ha en bestämd uppgift. Hon 
blev glad när idrottsläraren An-
na Bengtsson kontaktade hen-
ne och frågade om brandmän-
nen kunde ta hand om Central-
skolans HLR-utbildning.

Årskurs åtta  och nio kom till 
brandstationen och skiftlaget 
hjälptes åt att lära ut hjärt- och 
lungräddning och annat som 
hör till första hjälpen.

– När det var dags för vatten-
livräddning i årskurs nio fick 
jag hjälp av brandmännen igen. 
Det är ju ganska avancerade 
moment och som ensam lära-
re kan det vara jobbigt att ha en 
hel klass. Det blev så himla bra! 
Ungdomarna gillar att lyssna 
på andra än bara läraren, säger 
Anna Bengtsson.

Uppdraget som skolbrand-
man har Niklas och Malin fått 
för att de är intresserade av 
det. Det bygger på eget engage-
mang, och är bara en liten del 
av deras arbetsuppgifter. Skol-

besöken gör de under vanlig ar-
betstid. Om larmet går måste de 
omedelbart sticka.

Planen är att samarbetet ska 
fortsätta detta läsår, och byggas 
ut. De har bland annat pratat 
om att brandmännen ska lägga 
upp övningar till en friluftsdag.

I flera år har  räddningstjänsten 
haft en ungdomsbrandkår. I år 
var brandkåren omvandlad till 
ungdomsstyrka, där också am-
bulans och polis ingick. Hög-
stadieungdomarna träffades 
på brandstationen under skol-
loven och fick utbildning av 
blåljuspersonalen. På Kyrke-

Brandmän i skolorna vuxna   förebilder

Hur många får plats i en brandbil? Ganska många, visar det sig.  FOTO: ANNIKA LINDQVIST

rörsskolan har gruppen dess-
utom träffats en gång i veckan 
för att prata om säkerhet.

– De har gjort trygghetsvand-
ringar för att kolla vilka platser 
på skolan som känns otrygga, 
säger kuratorn Tobias Åberg. 
Han har varit med och föresla-

git vilka som ska ingå i grup-
pen, blandat skötsamma med 
lite stökiga, och blyga med mer 
utåtriktade.

Och när några elever i sexan 
hade saboterat brandsläckar-
na, följde tre äldre elever från 
ungdomsstyrkan med brand-
männen ut i klasserna för att 
prata om varför släckarna be-
hövs och hur förödande en 
brand kan bli.

Sommaren 2020  erbjöd ung-
domsstyrkan för första gång-
en kommunala sommarjobb 
åt ungdomar som gått ut nian. 
Två dagar i veckan var de på 

brandstationen, tvättade bilar, 
klippte gräs och hade fysträ-
ning. De andra tre dagarna var 
de ute på förskolor och fritids-
hem och platser där ungdomar 
samlas för att prata om hjärt- 
och lungräddning och hur man 
förebygger brand i hemmet.

När vi träffas strax före som-
marlovet är Maria Jamaa full av 
förväntan inför sommarjobbet.

– Det ska bli jätteroligt, och 
det är ett bra jobb. Jag vill bli 
brandman.

ANNIKA LINDQVIST

Skapar kontakt
”Vi brukar mest prata 
om sånt som inte har 
med brand att göra.”
Niklas Hjelm, skolbrandman 
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Brandmän i skolorna vuxna   förebilder

Hur många får plats i en brandbil? Ganska många, visar det sig.  FOTO: ANNIKA LINDQVIST

Våren 2017 var det kaos i 
räddningstjänsten. Runt om 
i Sverige lämnade deltids-
brandmän in massuppsäg-
ningar i protest mot avtalet 
RiB17.

Då passade Mellersta Ska-
raborg på att göra om del-
tidsstationer till heltidsbe-
mannade.

	�Någon månad före protest- 
aktionerna hade räddnings-
tjänsterna i Falköping, Tida-
holm, Skara och Götene bildat 
Samhällsskydd Mellersta Ska-
raborg.

Namnet var noga genom-
tänkt. Samhällsskydd omfattar 
mer än räddningstjänst.

– Tankar om att utveckla det 
breda uppdraget hade vi haft 
länge, men vi hade inte riktigt 
vetat hur vi skulle nå dit, sä-
ger förvaltningschefen Stefan 
Swenson.

Vi träffas i  början av juni. Snart 
ska han gå i pension, och det 
har hunnit gå tre år sedan han 
fick ta emot 30 uppsägningar 
på kort tid.

– Alla i Tidaholm sa upp sig, 
och alla i Götene. Det blev nyck-
eln till att göra de förändringar 
vi ville, säger Stefan Swenson.

Före massuppsägningar-
na hade organisationen cirka 
90 deltidsanställda eller rädd-
ningstjänstpersonal i bered-
skap, i dag är de cirka 50.

Efter semestrarna 2017 hade 
alla fyra kommuner som ingår 
i den gemensamma nämnden 
fått bemanning dygnet runt på 
sina brandstationer. Tidigare 
var det bara Falköping som ha-
de det.

– Med deltid går det i princip 
bara att släcka bränder. Ska vi 
kunna stärka tryggheten i hela 
samhället behöver vi beman-

ning dygnet 
runt, säger Dan 
Hovskär, (KD) 
ordförande i 
nämnden för 
Samhällsskydd 
Mellersta Ska-
raborg, den 
nämnd som i 
full politisk enighet fattade be-
slutet.

Sedan tidigare  hade kommu-
nerna en gemensam lednings-
central dit alla larm går. Tack 
vare den och tack vare de hel-
tidsbemannade stationerna 
kan räddningstjänsten rycka 
in i olika akuta situationer.

Ibland behöver hemtjänsten 
lyfthjälp, är det stökigt på stan 
kan brandmännen följa med 
fältassistenterna ut och när 
driftlarmet går på någon kom-
munal anläggning är det brand-
männen som kollar.

– Tekniska förvaltningen be-
höver inte skicka ut någon ex-
tra klockan fyra på morgonen 
när vår personal kan åka ut på 
sin arbetstid, säger Dan Hov- 
skär.

Stefan Swenson säger att 
kostnadsökningen när deltider 
blev heltider blev förbluffande 
låg. Framförallt sparade andra 
kommunala förvaltningar in 
när räddningstjänsten tog på 
sig ett bredare uppdrag.

– De senaste åren har vi lyft 
av andra förvaltningars kost-
nader på tre miljoner kronor. 
Ekonomin blir tuffare i alla 
kommuner, då måste man ju 
fundera över hur man kan öka 
samhällsnyttan och hålla kost-
naderna nere, tycker Dan Hov-
skär.

Stefan Swenson  understryker 
att räddningstjänsten inte åtar 
sig vilka kommunala uppgifter 

som helst, det 
måste ha med 
skydd och sä-
kerhet att göra.

– Men hur 
stor del av ar-
betstiden 
släcker vi brän-
der egentligen? 
Det är klart att vi ska göra mer 
nytta i samhället när vi har så 
jädra duktiga människor!

En konsekvens av att göra 
om deltider till heltider är att 
det blir färre händer som kan 
rycka in vid större händelser. 
Den nya organisationen har 
understrukit behovet av att ut-
öka frivilligverksamheten.

Sommaren 2020 blir det 
första testet för organisa-
tionens frivilliga brandmän. 
Nästan 60 personer sökte och 
26 plockades ut, 17 män och 11 
kvinnor. I början av maj hölls 
en endagsutbildning som 
innehöll kommunikation via 
Rakel, teori om skogsbrand 
och en praktisk övning i att 
bekämpa skogsbrand.

Förutom skogsbrand kom-
mer de frivilliga att sättas in vid 
höga flöden, eftersök eller skol-
avslutningar då det behövs fler 
vuxna ute på stan.

Samhället tjänar  på att rädd-
ningstjänsten bidrar i fler sek-
torer än traditionellt, och 
räddningstjänsten vinner på 
att öppna sig mot resten av 
samhället.

De 26 frivilliga brandmän-
nen för in nya kompetenser. De 
har ingen jour, utan ställer sig 
till förfogande när det behövs 
och de har möjlighet. Ersätt-
ningen blir 120 kronor i tim-
men vid utryckningar. Att de 
överhuvudtaget betalas beror 
framförallt på försäkringsfrå-
gor. I gruppen finns bland an-
nat en expert på skogsbränder, 
flera som jobbar inom sjukvår-
den och en som har en efter-
sökshund.

– Kanske kommer han att 
hålla utbildning i eftersök för 
oss i räddningstjänsten, säger 
brandmästare Ola Jacobsson 
som har ansvarat för rekryte-
ringen av de frivilliga brand-
männen.

ANNIKA LINDQVIST

Deltider som 
blev heltider

FAKTA

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
	� Floby, Tidaholm och Götene miste deltidstjänster vid omorganisa-

tionen.
	� I dag har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg totalt cirka 90 hel-

tidsanställda och 50 personer på deltid (räddningstjänstpersonal i 
beredskap, Rib).
	� I Falköping finns administration och kommunledningscentralen. 

Där jobbar skiftlagen 1+4 heltid. Götene har 1+2 heltid samt 2 Rib. 
Skara har 1+2 heltid samt 1+4 Rib. Tidaholm har 1+2 heltid samt 2 
Rib. 
	� En deltidsstation finns i Floby i Falköpings kommun, med 1+2 Rib.

Stefan Swenson Dan Hovskär

Lova Winroth och Maria Jamaa fick båda sommarjobb på brand-
stationen i Falköping, Malin Ljungs arbetsplats. 
 FOTO: ANNIKA LINDQVIST
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Fler  komplexa händelser 
kommer  kräva allt mer av våra 
kommuner. Förhindra, fördrö-
ja, hantera och lära är delar som 
var och en måste beakta.  
Oberoende av händelse handlar 
det många gånger om att snabbt 
uppfatta ett skeende och samti-
digt skapa en gemensam läges-
bild, parallellt med att snabbt 
organisera och samordna vikti-
ga resurser.  
Värnamo var väl förberett att 
hantera en oönskad större hän-
delse, översvämning av Lagan. 
Däremot togs man lite på säng-
en när Storån svämmade över 
ungefär samtidigt.

	�Under några hektiska febru-
ariveckor kämpade Värnamo 
kommun mot höga flöden och 
stora vattenmassor. 

Vattendragen Lagan och 
Storån börjar båda norr om 
Värnamo och flyter igenom 
kommunen för att slutligen 
hamna i Laholmsbukten res-
pektive sjön Bolmen. 

Lagans översvämningar på-
verkade delar av centrala Vär-
namo. Storån passerar lite väs-
ter om centrala Värnamo och 
påverkade främst den mindre 
orten Forsheda.

Under februari  drabbades Gö-
taland av stormarna Ciara och 
Dennis med omfattande ne-
derbörd. 

Lagans och Storåns flöden 
ökade snabbt och krävde om-
fattande åtgärder från Värna-
mo kommun. Att nivåerna öka-
de snabbt berodde sannolikt 
på att det inte finns några stora 
sjöar eller utjämnande maga-
sin uppströms, som kan dämpa 
kraftiga flöden.

Erfarenheter och åtgärder 
som vidtagits efter 2004 års 
översvämningar var värdefulla 
i krisarbetet, exempelvis hade 
översvämningskartering gjorts 
för Lagan. 

Vattennivåerna kunde avlä-
sas i realtid och handlingsplan 
fanns framtagen. 

Värnamo hade också tagit 
fram rutiner för en lokal in-
riktnings- och samordnings-
funktion, vars uppgift i huvud-
sak var att skapa en gemensam 
bedömnings- och lägesbild av 

situationen samt att vid behov 
träffa överenskommelser om 
gemensam inriktning och sam-
ordning av åtgärder. 

Åtgärderna bestod  bland an-
nat i att mäta nivåer, skapa bar-
riärer, pumpa vatten från för-
utbestämda punkter, informe-
ra invånarna och säkerställa yt-
terligare behov av utrustning. 

Sedan tidigare hade kom-
munen köpt in cirka 400 me-
ter plåtbarriär och Länsför-
säkringar bekostat och ställt ut 
barriärer i beredskap på olika 
platser i Jönköpings län. 

Rent praktiskt skötte teknis-
ka förvaltningen arbetet medan 
räddningstjänsten var behjälp-
lig, bland annat med att pumpa 
när akuta situationer uppstod. 
Kommunikationsavdelningen 
informerade invånarna, bland 
annat via kommunens hemsi-
da.

Ett inriktningsbeslut togs 
om att upprätta skyddsåtgär-
der kring samhällsviktiga funk-
tioner och där ett flertal med-
borgare riskerade att drabbas. 

Enligt GEO-dataavdelning-
ens GIS-körning riskerade när-
mare 100 fastighetsägare att bli 
drabbade. 

Man planerade för ett lång-
varigt tillstånd, vilket även kun-
de påverka infrastruktur som 
vägar med mera. Man invente-
rade möjligheten till alternati-
va boenden, om ett större om-
råde måste evakueras. 

Medborgarna informerades 
om sitt ansvar att skydda sin 
egendom och hur de kunde gå 
tillväga. Exempelvis var vat-
ten fanns att hämta om dricks-
vatten i enskilda brunnar blivit 
odrickbart. 

På nionde dagen  upprättade 
kommunen en stabsorganisa-
tion eftersom Storån snabbt 
ökat sitt flöde. Då väderle-
ken och mätningarna visade 
att problemen framöver syn-
tes öka i Storån och minska i 
Lagan, lades allt mer fokus på 
Storån och området Forsheda. 

En industrifastighet skydda-
des med barriärer och kontak-
ter togs även med Trafikverket 
om järnvägar och vägar i områ-
det. Övriga vattendrag i Värna-
mo kommun övervakades, men 
behövde aldrig åtgärdas. 

Efter omkring 20 dagars ak-
tivt arbete avvecklades åtgär-
derna och stabsarbetet avsluta-
des.

Att vara förberedd är helt av-
görande om en större händelse 
ska hanteras. Det är viktigt att 
det finns en kommunal orga-
nisation som snabbt kan kom-
ma igång med en gemensam lä-
gesbild och genom stabsarbete 
organisera och samverka på ett 
bra sätt. 

Här hade kommunen  dessutom 
erfarenheter från översväm-
ningarna 2004 att luta sig mot. 
Kommunen hade också vidta-
git förberedande arbete i syf-
te att kunna hantera en över-
svämning i Lagan på ett bra 
sätt. Däremot saknades förbe-
redande åtgärder för Storån.

Det bedöms vara viktigt att 
i förväg diskutera åtgärder för 
ett helt vattendrag. Åtgärder 
längre upp i ett vattensystem 
påverkar de kommuner som 
finns längre ner. 

Att öppna upp för ökad sam-
verkan utmed större vatten-
drag som flyter genom flerta-
let kommuner kan vara av stort 
värde. 

När det gäller Lagan, som 
nedströms mynnar ut i La-
holms kommun, skapade vat-
tenmassorna stora problem. 

Under den här perioden ut-

färdade SMHI vädervarning 
klass 3 för bland annat söd-
ra Halland, det vill säga just i 
Laholms kommun där Lagan 
mynnar ut i havet. För kust-
kommuner kan ibland kombi-
nationen av höga havsnivåer 
och samtidigt höga flöden i vat-
tendrag bli ytterst kännbara.

MATTIAS SJÖSTRÖM

GODA ERFARENHETER 
	� Inriktnings- och samordningsfunktion
	� Stabsorganisation
	� Risk- och sårbarhetsanalys
	�Översvämningskarteringar
	� Realtidsnivåmätning i Lagan
	� Handlingsplan för översvämning av Lagan
	� Egen tillgång till barriärer och pumpar
	�Möjlighet till fler barriärer och pumpar

FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL
	� Kontaktcenter tidigt
	� GEO-dataavdelningen tidigt
	� Förvaltningsknutna presstalespersoner
	� Samverkan mellan kommuner kring större vat-

tendrag
	� Handlingsplan för Storån
	� Realtidsnivåmätning i Storån

Inte räddningstjänst
	� Händelsen kring Lagan betrak-

tades inte som räddningstjänst 
enligt LSO (lagen om skydd mot 
olyckor). Främst för att det inte 
bedömdes vara en händelse 
som inträffade plötsligt. 

Däremot uttrycker utredaren 
av översvämningarna att den 
del av händelsen som berör-
de Storån skulle kunna ses som 
räddningstjänst, då den uppstod 
mer plötsligt och oväntat. 

Kartering av hur Lagan kan 
svämma över Värnamo tätort.

Vara förberedd är avgörande
Kommunen blev lite tagen på sängen när Storån översvämmade Forsheda. FOTO: VÄRNAMO KOMMUN
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Räddningstjänsten Stor-
göteborg ställdes inför en 
utmaning när de i mycket 
kraftig vind fick ta sig an en 
brand i en anrik idrottsan-
läggning uppförd i trä. 

Lägg till strul med skär-
släckarna och vattenförsörj-
ning så är resultatet ännu 
mer lyckat.

	�Med byvindar på 20-25 se-
kundmeter hade räddnings-
tjänsten under dagen och 
kvällen en hel del stormupp-
drag och resurser ute för att 
hantera dem. 

När larmet från idrottshal-
len först kom in som automat-
larm skickades en station ut. 
Men snabbt kom det även in te-
lefonsamtal om brand och flera 
resurser larmades ut. 

När brandens omfattning 
blev tydlig åkte insatschefen, 
som befann sig i larmcentra-
len, ut till platsen och tog rollen 
som räddningsledare. 

Slottskogshallen var uppförd 
i trä med välvt tak med ytskikt 

av tjärpapp och var en anlägg-
ning för friidrott. Branden var 
enligt polisens tekniska un-
dersökning troligen anlagd och 
startade på utsidan av byggna-
den. 

Den brandutsatta byggnaden 
brann ned men övriga byggna-
der klarade sig. Man hann ock-
så rädda delar av material och 
saker som fanns i byggnaden, 
bland annat ett kansli.    

Redan första  styrkeledare på 
plats hade snabbt konstaterat 
att den stora idrottshallen var 
fylld av varma brandgaser och 
att byggnadens konstruktion 
var för brandpåverkad för att 
göra aktiva släckningsförsök. 
Han valde inriktningen att för-
dröja brandförloppet. 

När insatschefen kom fram 
och tog rollen som räddnings-
ledare valde han att fortsätta 
med inriktningen. MMI (mål 
med insatsen) sattes till att för-
dröja brandförloppet för att få 
tid att bygga upp en stark be-
gränsningslinje och begränsa 

branden från spridning till in-
tilliggande idrottsanläggning-
ar och bostäder. 

För att nå sitt MMI valde man 
att kyla brandgaserna i idrotts-
hallen med hjälp av skärsläcka-
re och dimspikar. Som mest var 
fyra skärsläckaraggregat igång 
samtidigt. Och temperaturen 
stabiliserades. 

Vid ett tillfälle fick två av ag-
gregaten problem när det blev 
för hög temperatur på oljan i 
hydrauliksystemet. När dessa 
enheter inte var igång ökade 
temperaturen i brandgaserna 
omgående. Man fick igång skär-
släckarna igen och temperatu-
ren stabiliserades. 

Begränsningslinjen  mot övri-
ga byggnader bestod bland an-
nat av en ”läckande slang” som 
hämtats från brandbåten. 

Detta bedömdes i utredning-
en vara en avgörande idé som 
användes med mycket stor 
framgång, avståndet mellan 
brandobjektet och intilliggan-
de byggnad  var bara tre meter. 

Det var också problem med 
vattenförsörjningen från 
brandpost eftersom man 
plockade ut vatten från många 
brandposter på samma slinga 
och inte hade en övergripande 
bild av hur försörjningen skul-
le ske. Men det påverkade inte 
heller slutresultatet, justering-
ar gjordes när man upptäckte 
att uttaget skapade problem. 

Att man redan  tidigt i händel-
sen beslutade om ett uttryck-
ligt MMI som kommunicerad-
es tydligt, bidrog till framgång-
en. Det var uppenbart för alla 
på brandplatsen vad som skul-
le åstadkommas och på vilket 
sätt. 

Efter utredningens färdig-
ställande har en teknisk under-
sökning genomförts av skär-
släckarna och hydrauliken 
som visar att det var fel på ter-
mostatgivaren till kylfläktarna, 
de  startade inte med följd att 
oljan överhettades. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

ERFARENHETER

…från branden

1Utredningen menar att tyd-
ligheten och kommunikatio-

nen som fanns på skadeplats 
kring mål med insatsen, tak-
tik och metoder var avgörande 
för framgången. Viktigt att det 
sprids inom organisationen. 

2 Efter problemen med skär-
släckarna relaterade till kyl-

fläkten har fläktar bytts på vissa 
fordon, relä och givare på andra. 
På äldre bilar sattes givaren när-
mare fläkten för att få ner gång-
tiden och därmed hålla längre. 
Det bör tas fram en instruktion 
för hur personalen kan kontroll-
era fläktens funktion vid den nor-
mala funktionskontrollen som 
görs på respektive station.

3Säkerställa att organisatio-
nen har en övergripande plan 

för vattenförsörjning vid insats 
och att man utvecklar samarbe-
tet med VA-jouren enligt tidigare 
inbjudan från dem. Den teoretis-
ka kunskapen om vattenförsörj-
ning inom förbundet bör också 
säkerställas och höjas.

3

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@msb.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström med-
verkar under Erfarenheter med sammanfattningar av 
olycksundersökningar inskickade till MSB, samt egna 
arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutred-
ning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/sv/verk-
tyg--tjanster/olycksutredningar-fran-kommuner/

Anna Andersson Carlin
anna.anderssoncarlin@msb.se

KontaktErfarenheter

Tuff utmaning i hård vind
	�Anrik träbyggnad brann ned – omgivande byggnader räddades

Hård vind, krångel med skärsläckare och vattenförsörjningen försvårade förutsättningarna. Men räddningstjänsten lyckades rädda 
omgivande byggnader. En viktig del var en ”läckande” slang, placerad mellan idrottshallen och intilliggande byggnad.
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG
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Golvvibrationer simulerar 
jordskalv.
Infravärme, doft- och rök-
maskiner kan nyttjas.
Mittuniversitetets särskilda 
simuleringslabb är en resurs 
för risk- och krisforskning.

	� – Vi har kommit igång med 
en stabil verksamhet i labbet 
under de senaste åren och är 
i startskedet för samarbeten 
med aktörer på nationell och 
internationell nivå, säger test-
ledare Gustav Grut och berät-
tar entusiastiskt om simule-
ringsrummet på campus i Öst-
ersund som en del av risk- och 
krisforskningscentret RCR lab.

Inom ett utrymme på 64 kva-
dratmeter mixas simuleringar 
med fysiska inslag för experi-
ment och övningar.

De åtta projektorerna puss-
lar ihop video, bild och grafik 
som fyller vägarna med proji-
cering i 360 grader.

Surroundljud och teaterljus-
sättning med olika färger och 
ljusstyrka kan användas för att 
simulera en särskild miljö.

Rummet är  även utrustat med 
golvvibrationer som exempel-
vis kan användas för att simu-
lera ett jordskalv eller en kraf-
tig smäll. Infravärme för juste-
ring av temperatur samt doft-

och rökmaskiner går också att 
nyttja.

– Vi har tolv övervakningska-
meror och mikrofoner för data-
insamling. Alldeles intill simu-
leringsrummet har vi ett litet 
kontrollrum för att styra ex-
periment eller övningar. Det är 
en viktig del för att dra lärdom 
från ett specifikt övningsmo-
ment eller för att samla in da-
ta till forskning, berättar Gus-
tav Grut.

– Varje kamera kan styras in-
dividuellt från kontrollrum-
met. Vi har även möjligheter att 
programmera ett specifikt sce-
nario för upprepningar.

Invigning skedde  i slutet av 
2017 och efter justeringar av 
lokaler samt intrimning av 
virtual reality-verktyg har 
labbet använts i sin nuva-

rande form sedan sommaren 
2018.

– Från början kanske det 
fanns en ambition om att det 
skulle vara så enkelt som att 
trycka på en knapp och star-
ta igång allt och det var nog li-
te orealistiskt. Men jag tycker 
överlag att det varit en väldigt 
lyckad start där vi kunnat byg-
ga upp en unik och väl funge-
rande miljö för övningar och 
forskning, säger Gustav Grut.

MSB har varit en av delfinan-
siärerna till labbet och finan-
sierar även ett pågående forsk-
ningsprojekt om riskkommu-
nikation ur ett medborgarper-
spektiv. Dan Eliasson var på 
studiebesök i vintras och lyfte 

fram labbet som en framtida, 
nationell resurs.

Gustav Grut  ger ett exempel på 
hur labbet kan användas som 
övningsmiljö.

– Jämtlands räddnings-
tjänstförbund övade ett scena-
rio kring en särskild händelse 
med riskbedömning och utfö-
rande av hjärt- och lungrädd-
ning. En köpcentermiljö bygg-
des upp med ett scenario med 
en beväpnad gärningsman som 
orsakade skada.

– Möbler placerades i rum-
met och på väggarna projicer-
ades en digital 3d-miljö med 
rulltrappor och olika vånings-
plan med en kombination av 

digitala figurer som en del av 
räddningsinsatsen och med 
deltagare fysiskt i rummet som 
statister. Det blev en väldigt 
lyckad kombination som visa-
de labbets potential.

Gustav Grut  betonar att det 
hela tiden handlar om att ännu 
mer försöka överbrygga skill-
naderna mellan det fysiska ut-
rymmet och simuleringen.

Han pekar också på tänkbara 
utvecklingsprojekt:

– Vi tittar på att utveckla 
golvytan där det kan handla om 
att simulera mark som täcks 
med snö eller annat samt även 
att kunna simulera kraftig vind 
och snöfall.

FREDRIK MÅRTENSSON

Simuleringslabb satsar brett

FAKTA

RCR
	� Risk and Crisis Research Cen-

tre (RCR) vid Mittuniversitetet 
består av forskning, utbildning 
och samverkan med företag och 
myndigheter. RCR lab – med ett 
64 kvadratmeter stort simule-
ringsrum för övningar och forsk-
ning – invigdes i november 2017 
efter finansiering genom bland 
annat EU:s regionala utveck-
lingsfond (22,5 miljoner kronor).

Gustav Grut är testledare vid RCR lab på Mittuniversitetet. FOTO: PER ALEXANDER ESBJÖRNSSON 

Simuleringslabbet är på 64 kvadratmeter med väggar som fylls 
med video och grafik.  FOTO: TINA STAFRÉN

Stor potential
”Möbler placerades i 
rummet och på väg-
garna projicerades en 
digital 3d-miljö med 
rulltrappor och olika 
våningsplan (...).”
Gustav Grut, testledare
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NYUTGIVET FRÅN MSB
Handlingsprogram och  
säkerhetsledningssystem 
Ett stöd vid det systematiska ar-
betet med att upprätta, förnya 
och granska ett handlingspro-
gram och ett säkerhetslednings-
system. Vägledningen riktar sig 
främst till Sveriges cirka 700 Se-
vesoverksamheter samt länssty-
relserna som är tillsynsmyndig-
heter enligt Sevesolagen.

Planering under osäkerhet 
Om att planera för det okända 
inom krisberedskapen, totalför-
svaret och andra områden.  
Rapporten presenterar några 
centrala slutsatser från ett forsk-
ningsprojekt som har undersökt 
möjligheten att använda så kall-
lade robusta beslutsstödsme-
toder.

Incident Command System 
(ICS) och National Incident 
Management System (NIMS)
Rapport som ingår i projektet 
Ett enhetligt ledningssystem 
för kommunal räddningstjänst 
(ELS). En  omvärldsbevakning 
som beskriver USA:s lednings-
system för insats.

Att leda brandbekämpning  
eller indirekt eld?
Rapporten beskriver grunderna 
i militära ledningssystem samt 
värderar deras tillämplighet för 
svensk kommunal räddnings-
tjänst.

Digital informationssäker-
hetsutbildning för alla (Disa)  
Faktablad om Disa, MSB:s 
grundutbildning i informations-
säkerhet. Syftet är att ge de fles-

ta typer av organisationer möj-
lighet att kostnadsfritt erbjuda 
sin personal en introduktion i in-
formationssäkerhet.

Säker hantering av ammoni-
umnitrat och mineralgödsel 
Faktablad. Ammoniumnitrat är i 
sig självt inget sprängämne men 
kan explodera om det utsätts för 
kraftig upphettning, särskilt om 
det sker under inneslutning.

Vägledning, räddningsinsats 
där litiumjonbatterier  
förekommer
Relativt kortfattad information 
om risker med litiumjonbatterier 
vid kommunala räddningsinsats-
er. Informationen bygger på rå-
dande kunskapsläge.

Viktigt meddelande till  
allmänheten
Rapporten är en kortversion av 
resultatet från behovsanalysen 
för det prioriterade CBRNE-om-
rådet Viktigt meddelande till all-
mänheten. 

Katastrofmedicin vid  
CBRNE- händelse
Rapporten är en kortversion av 
resultatet från behovsanalysen 
för det prioriterade området ka-
tastrofmedicin vid CBRNE-hän-
delse. 

Räddningsinsatser vid brän-
der på avfallsanläggningar  
Varje år genomför räddnings-
tjänsten ett 50-tal insatser vid 
bränder på avfallsanläggningar. 
Vissa insatser pågår flera dygn 
och är resurskrävande. Rappor-
ten är en analys av behovet av 
förbättringar i arbetet.

Utbildningskartläggning

Krav på operativ  
CBRNE-förmåga

Bedömning av skyddsnivå
Tre rapporter som är kortversi-
oner av resultatet från behovs- 
analysen för det prioriterade om-
rådet operativ CBRNE-förmåga.

Vägledning för  
riskhanteringsplaner
Vägledningen riktar sig främst till 
de 13 länsstyrelser som ansvarar 
för riskhanteringsplaner i de 25 
identifierade orterna med bety-
dande översvämningsrisk.

Flyktingkrisen 2015  
– mediernas bevakning och 
allmänhetens åsikter
Innehållsanalyser av 1 053 inslag 
i medier samt enkät till 2 500 
personer. Visar på relativt flyk-
tingvänligt medieinnehåll. Enkä-
terna visar på växande missnöje 
både med medierapporteringen 
och med regeringens politik. 

Inga kriser utan rykten
De senaste månadernas coro-
na-pandemi har åtföljts av en 
omfattande ryktesspridning.  
Varför rykten sprids i samband 

med kriser diskuteras i den nya 
rapporten.

Metodutveckling av teknik för 
kontinuerlig mätning av fukt-
kvot i skogsmarkens ytbränsle
Studien utvärderar några olika 
tekniker för att kontinuerligt mä-
ta och logga fuktkvoten i främst 
mossa/förnalager. Kalibrering 
har gjorts via parallella gravimet-
riska provtagningar. 

Broschyr för rekrytering till 
räddningsvärn 
Tvåsidig broschyr, med möjlighet 
för kommunen att lägga in sina 
egna lokala uppgifter. 

Läs Skydd mot olyckor 
Sex sidors presentation av ut-
bildningen Skydd mot olyckor. 

Perspektiv på pandemin
Inledande analys och diskus-
sion av beredskapsfrågor i ljuset 
av coronakrisen. Studien syftar 
till att dra lärdomar från den på-
gående coronapandemin inför 
framtida kriser och återuppbygg-
naden av totalförsvaret.

Fyra tidiga lärdomar av 
coronakrisen för civilt försvar 
Även om vi kanske bara är i bör-
jan av ett utdraget förlopp så kan 
vi redan nu skönja ett antal up-
penbara problem och behov. 

Hantering av brandfarlig gas 
för yrkesmässig verksamhet
Handbok som riktar sig till de 
som hanterar brandfarliga ga-
ser eller aerosolbehållare med 
brandfarligt innehåll i en yrkes-
mässig verksamhet, eller arbetar 
som tillstånds- eller tillsynsför-

rättare enligt lagen om brandfar-
liga och explosiva varor (LBE). 

Stöd till myndigheter,  
regioner och kommuner:  
verktyg för att säkra tillgång-
en till varor och tjänster
Beskriver olika verktyg som kan 
vara möjliga att använda i freds-
tida kriser för att hantera brist på 
varor eller tjänster.

Destruktivt ledarskap  
vid krishantering
Projekt för att öka kunskapen 
om destruktivt ledarskap i kris-
hanteringsorganisationer. Består 
av två delstudier.

NCS3 – Industriella  
informations- och styrsystem 
i kris och krig
En studie om prioritering och för-
delning av resurser av Foi och 
MSB. I rapporten föreslås att en 
nationell eller regional modell 
för prioritering tas fram.

NCS3 – Elektromagnetiska 
hot mot trådlösa system 
Studie av incidenter, möjliga hot 
och åtgärder utförd av Foi och 
MSB. Målgrupp för rapporten är 
beslutsfattare, säkerhetsansva-
riga och tekniker med ansvar för 
styrsystem i samhällsviktig verk-
samhet.

Bränderna sommaren 2018
Undersökning om förtroende för 
politiker, myndigheter och me-
dier.

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att lad-
da ner på två ställen.
	� rib.msb.se  

– klicka på bibliotek – sök på 
titel.
	�msb.se/publikationer  

– sök på titel.

Statliga myndigheters ar-
bete med informationssä-
kerhet behöver en tydligare 
styrning.

Det anser MSB och har 
gett ut nya föreskrifter.

	�Det är ett föreskriftspaket 
i tre delar där två föreskrifter 
uppdaterats och en tillkom-
mit. 

Föreskrifterna ställer krav 
på att statliga myndigheter 
ska bedriva ett systematiskt 
och riskbaserat informations-
säkerhetsarbete och rapporte-
ra it-incidenter som allvarligt 
kan påverka säkerheten. MSB 
har även utfärdat nya före-
skrifter om säkerhetsåtgärder 
i informationssystem. 

Förändringarna i korthet: 
	� Föreskrifterna om infor-

mationssäkerhet för statli-

ga myndigheter har uppda-
terats. Ändringarna innebär 
att det ställs tydligare krav 
på myndighetsledningarnas 
uppgift att inrikta, säkerstäl-
la resurser och följa upp infor-
mationssäkerhetsarbetet. Det 
har även tillkommit nya krav 

på säkerhetsåtgärder för loka-
ler och personal.
	� Föreskriftspaketet består 

även av nya föreskrifter om 
säkerhetsåtgärder i informa-
tionssystem. På ett samlat sätt 
görs tydligt vilka säkerhets-
åtgärder en statlig myndig-

het minst ska ha på plats i den 
tekniska it-miljön. MSB bedö-
mer att majoriteten av de sä-
kerhetsåtgärder som nämns 
redan är införda, men konsta-
terar också att det  är centralt 
att utifrån riskanalyser avgöra 
behovet av ytterligare åtgär-
der utöver de grundläggande.
	� För incidentrapportering-

en har det blivit tydligare vad 
som ska rapporteras. Vid en 
incident är kravet numera att 
redan efter sex timmar ta kon-
takt med MSB.

Föreskrifterna träder i kraft 
1 oktober. 

MSB erbjuder olika vägled-
ningar och utbildningar som 
stöd för arbetet med informa-
tionssäkerhet. Även andra of-
fentliga och privata organisa-
tioner har nytta av föreskrif-
terna och vägledningarna i sitt 
arbete.

Statliga myndigheter 
behöver tydligare styrning	� 14 svenska organisationer 

får dela på 77 miljoner kronor 
från EU för kostnader under 
coronapandemin.

I somras öppnades möjlig-
heten att söka ekonomisk er-
sättning från EU för kostnader 
i samband med transporter av 
exempelvis skyddsutrustning 
och medicinsk utrustning över 
landsgränser. MSB fick ansva-
ret att bistå svenska organisa-
tioner, kommuner, regioner 
och företag med deras ansök-
ningar.

16 organisationer ansökte 
om totalt 23,5 miljoner euro i 
bidrag, resultatet blev att 14 av 
ansökningarna beviljades och 
får ersättning på totalt 7,5 mil-
joner euro, cirka 77 miljoner 
kronor.

De som får bidrag är regio-
nerna i Gävleborg, Halland, 
Södermanland, Skåne, Stock-
holm, Västra Götaland, kom-
munerna Sölvesborg, Kalmar, 
Härryda och Falun samt fö-
retagen Biovisor Healthcare, 
Kungshusen, Bactiguard och 
Sylak.

77 miljoner från 
EU till svenska 
organisationer

Fler publikationer
…på www.tjugofyra7.se

MSB ger ut nya föreskrifter inom informationssäkerhet, det blir 
bland annat tydligt vilka säkerhetsåtgärder som ska finnas på 
plats. FOTO: THOMAS HENRIKSON
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Vi söker

Ställföreträdande 
räddningschef

Jobba
hos oss

kalmar.se/lediga-jobb

msb.se/jobb 

Vi söker

dig som vill utveckla 
räddningstjänstens  
ledningsförmåga.

msb.se/jobb 

Vill du vara med och 
forma morgondagens 
räddningstjänst?
Brand- och räddningsenheten

msb.se/jobb 

Vi söker

Handläggare  
Operativ samordning
med fokus på kommunikationssamordning 
till Operativa avdelningen.

Följ oss på nätet: tjugofyra7.se

	�Riskfyllda vattenrelatera-
de händelser som inträffar i 
kombination med varandra, 
så kallade multipla hydrome-
teorologiska naturhändelser, 
är i fokus i ett femårigt projekt 
som finansieras av MSB och 
det statliga forskningsrådet 
Formas.

I Sverige uppstår dessa hän-
delser framförallt på grund av 
snösmältning, höga vatten-
nivåer i vattendrag, stora och 
långvariga regnfall, småska-
liga skyfall och svallvågor vid 
kusten. 

Kombinationen av två min-

dre naturhändelser kan vara 
betydligt värre än en enskild 
större händelse och de nega-
tiva effekterna förväntas öka i 
takt med bland annat klimat-
förändringarna.

Projektet HydroHazards 
undersöker hur dessa händel-
ser kan leda till olika slags ef-
fekter på samhällsviktiga verk-
samheter, kritisk infrastruktur 
och befolkning. 

I projektet  ingår bland an-
nat analys av platser och sår-
barheter samt riskscenarier. 
Projektet beräknas avslutas i 
december 2024.

Fokus på kombinerade  
vattenhändelser

NU SÖKER VI:

Avdelningschef
Sotningssamordnare

jonkoping.se/lediga jobb

till Olycksförebyggande avdelningen på 
Räddningstjänsten
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RÄDDNINGSTJÄNST

	�De fanns en tid för länge 
längesen, då den lille brand- 
soldaten kände att brandsol-
dater behövdes i samhället.  

Brandsoldaterna var om-
tyckta och hjältar i de flestas 
ögon. Brandcheferna stod 
upp för sina brandsoldater 
mot politikerna, man hade 
även ett stort förtroende hos 
stadens invånare. 

Men under slutet av 80-ta-
let och början på 90-talet 
hände det något på många av 
Sveriges brandförsvar. 

Det verkade som många av 
cheferna som utbildades och 
anställdes på räddningstjäns-
terna och Räddningsverket, 
numera MSB, ansåg att den 
lille brandsoldaten bara var 
en kostnad för kommuninvå-
narna.  

Man började tala om  för po-
litikerna att det var bättre 
att minska utryckningsstyr-
korna, för det skulle spara 
pengar. Om man dessutom 
anställde lite fler personer 
som förbyggde olyckor istäl-
let så skulle kostnaderna hål-
las nere. 

Detta har fortsatt att es-
kalera, utryckningsstyrkor 
minskas så att man inte ens är 
1+4 (1 befäl och 4 brandmän) 
som är kravet för rökdykning. 

Brandstationer med hel-
tidspersonal görs om till del-
tidsstationer med längre in-
satstider, deltidsstationer 
läggs ner, mer administrativ 
personal anställs. Samman-
taget har inga pengar sparats, 
bara omfördelats.  

I dag hör man vissa  rädd-
ningsledare ropa redan på 
brandstationen när larmet 
går: ”Ingen rökdykning”. 
Man väljer att begränsa istäl-
let för att släcka, man har helt 
enkelt inte personal för att 
göra en fullvärdig insats. 

Tittar man på statistik från 
försäkringsbolagen så har 
egendomsskadorna ökat, vil-
ket i slutändan blir en kost-
nad för försäkringstagaren. 

Dessutom verkar det som 
att förtroendet för den lil-
le brandsoldaten även mins-
kat hos stadens invånare. När 
man åker på larm i dag finns 

ibland rädslan att bli utsatt 
för stenkastning och andra 
påhopp av kommuninvånare 
när man ska rädda liv. 

Man blir inte heller  allt för 
chockad när man läser vad 
en avgående räddningschef 
skickade ut i ett mejl när han 
gick i pension: 

”Det lider mot sitt slut för 
mig. I morgon är jag ju pensi-
onär. Tack alla ni brandingen-
jörer som ser till att xxx kom-
petensnivå är bred och hög. 
Oavsett vad ni gör i framtiden 
ska ni veta att utan er kan Sve-
riges räddningstjänst falla till 
en hednisk företeelse som in-
te är det rätta för framtiden. 
Ni visar både i utrycknings-
sammanhang och i övrigt ar-
bete att brandingenjörer inte 
är rundningsmärken. Ni har i 
alla sammanhang alltid upp-
trätt korrekt mot mig och ac-
cepterat även det som inte all-
tid gagnat er mest. All heder 
till er! Lycka till i framtiden”. 

Det finns fortfarande  många 
räddningschefer kvar i Sveri-
ges avlånga land och anställ-
da på MSB som har samma 
syn på den lille brandsoldaten 
som den pensionerade rädd-
ningschefen. 

Nu är det bara att hopp-
as att politikerna vaknar, och 
inser att om nedrustningen 

av Sveriges räddningstjäns-
ter fortsätter så kommer de 
bara att bli dyrare att bygga 
upp  igen. 

Det kommer att  komma en 
dag då man inser att man gick 
fel väg med Sveriges rädd-
ningstjänster.  Dessutom var 
det många räddningstjänster 
som skötte beredskapslagren 
som lades ner.

Krishantering kräver an-
passning skrev generaldirek-
tör Dan Eliasson i förra num-
ret av Tjugofyra7. Vilken an-
passning?

BO ”FISSE” KARLSSON
Pensionerad brandsoldat

Välkommen  
att tycka till!
	� Alla är lika välkomna att 

delta i debatten.
Det går bra att skriva under 

signatur, men vi behöver di-
na uppgifter för att vid behov 
kunna ta kontakt. Anonymi-
teten är grundlagsskyddad 
och uppgifterna stannar in-
om redaktionen.
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

Postadress:

Min Åsikt, Tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad.

Tankar från den 
lille brandsoldaten

Många räddningstjänster saknar bemanning för att rökdyka 
och göra fullvärdig insats. Man prioriterar att begränsa bränder 
i stället för att släcka, anser insändarskribenten, med följd att 
egendomsskadorna ökar. ARKIVFOTO: PETER LUNDGREN

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för 
räddningstjänsten i kommunerna Bollebygd, Borås, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

BRANDMÄN

Vi på SÄRF söker personal till heltids-
stationerna i Borås och Skene. Ett jobb för 
dig som är engagerad och som vill arbeta brett 
inom räddningstjänstens verksamhet. 

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-13.

Läs mer på www.serf.se 

Tillsvidareanställning och semestervikariat

LÖSNING TJUGOFYRAX

Annonsera i Tjugofyra7
Ska ni rekrytera personal inom området samhällsskydd och 
beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 48 kommer ut 14 December.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 26 November, fär-
digt manus senast 3 december.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 2), i första hand 
Per Larsson.

FAKTA OM ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram enligt följande: antal spalter x höjd i 
millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42 mm; 2 spalter 88 mm;  
3 spalter 135 mm; 4 spalter 181 mm; 5 spalter 227 mm. 
Max höjd är 292 mm.

Brandmän 
Läs om tjänsterna på www.nerikesbrandkar.se/jobb

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som 
svarar för räddningstjänsten i kommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

 för sommarvikariat 2021

Nerikes Brandkår söker 
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GARSÅS
Kärleken till gamla Volvobilar fick 
holländaren Janko Koen att flytta 
till Sverige.

Nu har han en egen vagnpark med 
pensionerade utryckningsfordon i 
Garsås utanför Mora.

– Samlandet har spårat ur, skäm-
tar han när Tjugofyra7 gör ett besök 
bland de välvårdade klenoderna.

	� Lack, krom och blåljuskåpor blän-
ker på parkeringen utanför den gamla 
lanthandeln i Garsås strax intill Siljan. 

Här bor holländaren Janko Koen 
som efter att ha pendlat till Volvoträf-
far i Sverige kom till slutsatsen — det var 
bättre att flytta hit. 

 – Det kändes som att jag kom hem, 
förklarar han på dalmål uppblandat med 
en gnutta holländsk brytning. Redan 
där är hans berättelse spännande, och 
den blir inte mindre fascinerande när vi 
kommer in på bilarna som står prydligt 
parkerade framför huset.

För – efter att ha börjat med en mili-
tär Volvo 145 som vinterbil kom Janko 
(via en Duett och en Amazon) över en 
gammal 245:a som visar sig vara en av 
de dieselbilar Polisen testade i början av 
80-talet.

– Den svarta lacken är fortfarande 
original men allt annat var borta, den 

har ”gått på raggen” med vit skinnkläd-
sel, berättar Janko som har träffat en 
av de konstaplar som tjänstgjorde i bi-
len i Storuman och fått till sig anekdoter 
som förklarar varför myndigheten rata-
de dieseldrift.

– Bilarna startade inte på vintern när 
skotern stod på släpet, de var helt enkelt 
för slöa.

Men startar gör den nu, vagnparken 
ska vara besiktigad så att man kan köra 
när man vill, förklarar Janko.

Sedan ”spårade det ur” , beskriver han. 
Samlingen på gården växte. En polisbil 
med ”hockeyklubba” från 1989 tillkom. 
Den har gått 41 000 mil och var med om 
ett uppmärksammat trippelrån i Älvda-
len. 

Från Holland (!) kom en Volvoambu-
lans som haft beredskap hos Röda Kor-
set. Den har rullat 13 000 mil och fått by-
ta skepnad till en gammal Morabil med 
hjälp av fotografier och personal i den 
lokala ambulanssjukvården. 

Det senaste objektet är en Volvo 245 
GLT brandbefälsbil som gått i Arjeplog 
och Boden men fått en logga från Mo-
ra på sidan och blivit så lyckad att ett 
schweiziskt företag nu vill göra en mo-
dellbil av den. 

– Jag har fått se bilder på prototypen 

och det ser riktigt bra ut, säger Janko 
och nämner hjälpen han fått från brand-
kåren i Mora. Bilen har gått 39 000 mil 
och är renoverad från ”mycket risigt 
skick”, berättar Janko.

 – Man kan inte utrusta bilarna utan 
att få hjälp. Jag letar på nätet och reser 
över halva landet för att hämta utrust-
ning, förklarar han och tillägger att han 
fortfarande söker efter kläder, tillbehör 
och annat till samtliga bilar.

Bilarna väcker förstås uppmärksam-
het och minnen. Särskilt polisbilen som 
tjänstgjort i trakten i tio år. ”OTP har ja-
gat mig!” är en kommentar.

”Brytpunkten” utanför huset ser 
verkligen autentisk ut och mycket rik-
tigt har filmindustrin hört av sig. Bli in-
te förvånade om Jankos bilar dyker upp  
i något 80-talsdrama framöver.

Bakom huset står  en gammal vägverks-
bil och väntar på renovering. En matt-
grön militär Volvokombi och en blek 
blå Volvotaxi med gul skylt och fasta 
reklamflaggor på taket får också plats 
bland husen i den vackra byn. 

Allt är inte utryckningsfordon, och 
när vi ska gå visar det sig faktiskt att det 
är en bil utan blåljus som ligger Janko 
varmast om hjärtat. 

Kronjuvelen i hans samling är nämli-

gen undangömd inomhus — en klassisk 
Volvo P1800. 

– Den är mitt största intresse, den en-
da bilen som aldrig kommer att säljas, 
skrattar han. Resten är en prisfråga!

JOHAN WANGSTRÖM

”Samlandet har spårat ur”
	�Kärleken till gamla Volvobilar fick holländaren att flytta till Sverige

Efter att ha kommit över en av de die-
selbilar polisen testade under 80-talet, 
spårade samlandet ur, säger Janko Ko-
en, till vardags byggledare inom anlägg-
ning hos Afry.  FOTO: ANNA HÅLLAMS

”Brytpunkten” hemma på gården ser autentisk ut, och nu har filmindustrin visat intresse för Janko Koens samling. FOTO: ANNA HÅLLAMS
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