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Ibland smartast 
att inte samverka

”Jag är inte ute för  
att provocera”

Tiotusentals vill 
ha antiviraler
Sidan 10

TEMA

Vem har  
ansvaret?
Hur långt sträcker 
vårt eget ansvar 
för säkerheten, 
när tar samhällets 
ansvar vid?

 Sidan 20

Punkteringssprej 
ökad risk vid brand

 ■ Två dödsfall har inträffat i samband med 
att däck lagats med punkteringssprej.

MSB har därför testat att elda däck som 
innehåller sprej och konstaterar att sprejen 

medför en ökad risk vid brand.
Ett fall resulterade i en nästan meterlång 

sticklåga från ventilen, ett andra i en explo-
sion och ett kortvarigt brinnande gasmoln.

Faran med sprejerna är att gasol används 
som drivgas och MSB vill förbjuda sprejerna 
om inte drivgasen byts ut. 

 Sidan 6
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  På en höstmånad har över 100 bilar 
eldats upp. Det brinner i en skola i 
snitt varje dag. Var fjärde brand är an-

lagd. 
Det finns olika uppfattning om vad man ska 

göra för att stoppa stenkastning mot rädd-
ningstjänst, ambulans och polis och få stopp 
på de anlagda bränderna. Kanske måste man 
göra flera saker samtidigt.  Plocka bort allt 
brännbart i och runt skolor. Kameraövervak-
ning. Fler poliser. Föräldravandringar. Men 
jag vill foga in en social dimension också.  

I somras dog en mamma och sex barn av 
rökgaserna i samband med en brand i Rinke-
by i norra Stockholm. Många barn i grannhu-
sen blev vittnen till händelsen. Den branden 
var inte anlagd, men det finns ett samband 
mellan tragedin i Rinkeby och en viss typ av 
anlagda bränder.

I Rinkeby fanns det ett förtroendegap�, en py-
rande misstänksamhet mot samhället och en 
ryktesspridning som accelererade den där 
morgonen. Bland de äldre barnen och ton-
åringarna cirkulerade ryktet att brandkåren 
inte kom på larmet. Det var inte sant, rädd-
ningstjänst var på plats efter tio minuter. Det 
andra ryktet som cirkulerade handlade om 
att mamman skulle ha sprungit in i hissen 
med sina barn. Det var inte heller sant. 

Däremot kan det vara sant att mamman 
och barnen hade kunnat klara sig om de ha-
de vågat lita på att räddningstjänsten skulle 
kunna rädda dem eller om de hade haft bätt-
re kunskap. Om de stängt dörren och stannat 
inne i lägenheten hade deras möjligheter att 
överleva ökat. Men hos en del barn och en del 

vuxna i Rinkeby finns en djupt inrotad rädsla 
att räddningstjänsten, polisen, olika myndig-
heter – faktiskt inte bryr sig om de familjer 
som bor i området. Inte ens när det brinner. 

Som en av flera reaktioner på händelsen pyr-
de det av oro och rykten och frustration. En 
frustration som bottnar i trångboddhet, brist 
på arbete, utsatthet och utanförskap. En frus-
tration som kan ta sig uttryck i stenkastning 
och bränder. Så som det var i Rinkeby eller i 
Rosengård i Malmö så sent som i våras, inn-
an de boende där tog kommandot över sina 
egna kvarter och räddningstjänsten började 
samarbeta med skolor, föreningar och hyres-
värdar.

Räddningstjänsten Syd och MSB har utbil-
dat 24 brand- och säkerhetsvärdar, av olika 
ursprung, med 18 skilda språk. De ska agera 
som ambassadörer mellan räddningstjänst, 
beslutsfattare, politiker och boende. Ett bra 
förebyggande samarbete vilar på insikten att 
kraften att förändra finns hos de människor 
som är närmast berörda. Brand- och säker-
hetsvärdarna ska kunna översätta de boen-
des berättelser och förklara sambanden så att 
beslutsfattare och andra förstår.

Men skolor brinner i små orter också och kan-
ske av andra orsaker. Där finns kanske andra 
fördelar som ett tätare socialt nätverk. Tren-
den går att vända även där med ett förebyg-
gande brandskyddsarbete, som samarbete 
med skolorna. Många svåra bränder inträffar 
därför att barn och ungdomar inte förstår vil-
ka konsekvenser en brinnande papperskorg i 
skolan kan få.

Det där är också bakgrunden till MSB:s 
mycket ambitiösa mångfaldsplan som ju syf-
tar till att vi ska få fler medarbetare i rädd-
ningstjänsten med olika etnisk bakgrund, oli-
ka erfarenheter och av olika kön. 

Drygt ett halvår har gått sedan vi startade. 
MSB börjar finna sin roll och nu spänner vi 
bågen för att ta nästa steg. I verksamhetspla-
neringen inför kommande år har vi i MSB 
börjat formulera ett antal fokusområden. Fo-
kusområdena ska hållas levande i flera år och 
bidra till att vi i MSB blir lite tydligare och ut-
hålliga, lyhörda och samspelta. 

Ett sådant fokusområde tror vi är just kom-
munernas arbete med samhällsskydd och be-
redskap där vi behöver utveckla ett mer sam-
lat stöd. Räddningstjänstens roll är en själv-
klar del, men vi tittar även i andra riktningar. 
MSB kanske bör kunna ge ett samlat stöd in-
om hela säkerhetsområdet. Inte bara skydd 
mot olyckor och krisberedskap, utan även de-
lar av det brottsförebyggande arbetet, arbe-
tet med folkhälsa m.m. – givetvis i samverkan 
med andra myndigheter.  Vi ser ju hur frågor-
na hänger samman. Hur lokalt, förebyggande 
arbete lägger grunden för det förtroende som 
bär upp hela samhället. 

Här förenas de olika p�ersp�ektiv som ryms 
inom MSB:s uppdrag. Genom att stärka den 
enskilda individens förmåga att ta ansvar för 
sin egen säkerhet i vardagen, bidrar vi till ett 
samhälle som bättre kan hantera även allvar-
liga kriser.

Förtroendet är grunden

Helena Lindberg
Generaldirektör, 
MSB
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FRÅGOR TILL…

…Thord Eriksson, som sista augusti lämnade 
sitt jobb som ämnesråd på försvarsdeparte-
mentet.

1Varför slutar du?
– Jag har fått ett jättespännande arbete och ska 

bli chef för enheten för säkerhet och beredskap på 
Svenska kraftnät.

2Du lämnar en bransch som du varit en del av 
sedan barnsben, hur känns det?

– Det känns jättebra att gå vidare, få lära sig någon-
ting nytt och samtidigt kunna använda de kunskaper 
jag har inom säkerhetsområdet i en så viktig bransch 
som elförsörjningen. Jag har varit fem år på försvars-
departementet. Man ska inte sitta för länge på sam-
ma ställe.

3Vad lockade med det nya jobbet?
– Svenska kraftnät går in i ett rätt expansivt skede 

där man ska bygga ihop Norden och Europa i elförsörj-
ningssystem och skapa förutsättningar att ta hand 
om alternativa energikällor. Det känns som en myn-
dighet som satsar stort framåt .

4 Du var med i kommittén bakom bildande av 
MSB. Blev det som du hade tänkt dig?

– Det är för tidigt att göra den bedömningen. Innan 
allt är på plats kommer det att krävas vissa korrige-
ringar kanske i både uppdrag och organisation.
Min uppfattning är fortfarande att det var rätt att slå 
samman myndigheterna. Med den begränsade tid 
som stod till förfogande var myndighetsbygget så 
långt man kunde komma.

5 Vad kommer du att sakna från ditt nuvarande 
jobb?

– Jag kommer att sakna väldigt trevliga arbetskam-
rater och spännande arbetsuppgifter. Man kan ju tro 
då att det inte händer så mycket, men att jobba på ett 
departement är minst lika minutoperativt som vilket 
räddningstjänstuppdrag som helst. Samtidigt finns 
långa projekt och man måste ha mycket tålamod.

5KALENDARIUM

Träff för heltidsanställ-
da kvinnliga brandmän

 ■ På Hotell Södra Berget, 
Sundsvall, träffas 10-11 novem-
ber tjejer från hela Sverige som 
jobbar heltid som brandmän i 
operativ tjänst. 

Träffen är ett forum där mot-
sättningar och lösningar kan dis-
kuteras – en möjlighet att byta 
erfarenheter och stötta varandra 
i ett mansdominerat yrke.

Årets föreläsare är simmer-
skan Emma Igelström. Ansvari-
ga för träffen är Räddningstjäns-
ten Sundsvall-Timrå i samarbete 
med HKBm och MSB.

Arrangörerna räknar med att 
arbetsgivare står för deltagarnas 
tid och resa. Föreläsningar, mat 
och och boende är kostnadsfritt. 

 

Krihs-konferens  
i Östersund

 ■ Träffpunkt KRIHS, en konfe-
rens om risk- och krishantering 
anordnas av Forskargruppen 
KRIHS vid Mittuniversitetet i 
Östersund 30 september 2009.

Årets tema är Ledning och or-
ganisering. Aktuell forskning 
inom området presenteras av 
tre framstående forskare följt av 
diskussioner samt erfarenhets- 
och kunskapsutbyte mellan del-
tagarna. Konferensen arrang-
eras med stöd av MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd och be-
redskap. Frågor besvaras av do-
cent Anna Olofsson, 063-165567 
eller krihs@miun.se. Läs mer på 
www.miun.se/krihs. 

NYTT OM NAMN

 ■ Peter Löthman, 46, lämnar räddnings-
tjänsten Sundsvall-Timrå och blir från 1 ok-
tober socialdirektör I Sundsvalls kommun.

– Jag har varit chef i nio år. Det kan vara 
bra både för verksamheten och mig med 
en förändring, säger han.

Räddningstjänstens namn kan föröv-
rigt snart bli Medelpads räddningstjänst. 
Ånge är på väg in i förbundet och när det 
sker täcker organisationen hela landskapet 
Medelpad.

 ■ Norrköpings och Linköpings räddnings-
tjänster slås samman vid årsskiftet under 
namnet Kommunalförbundet samhälls-
skydd och beredskap, Förbundsdirektör 
blir Jan Jönsson som tidigare varit chef för 
flygvapnet och chef för operativ insatsled-
ning inom Försvarsmakten. Räddningschef 
är ännu inte utsedd.

 ■ Bernt Eriksson har anställts hos SOS 
Alarm som utvecklingsansvarig för rädd-
ningstjänst i Västra Götaland. Bernt Eriks-
son är brandmästare, kommer närmast 
från Strömstad där han varit räddnings-
chef. Tidigare var han lärare vid Räddnings-
verkets skola i Skövde.

 ■ Anders Ahlström, 41, blir ny brandchef 
i Uppsala i höst. Ahlström är brandingenjör 
och sedan 2001 jobbat som produktions-
chef i Uppsala brandförsvar. Han efterträ-
der Tommy Ekstrand som går i pension.

 ■ Hans Björnström, 58, från Lidingö, till-
träder 15 september som ny räddningschef 
i Oskarshamn. Han kommer närmast från 
företaget Hoverline AB, har tidigare bland 
annat jobbat vid Stockholms brandförsvar.

 ■ Patrik Håkansson, enhetschef för 
brandskydd och brandfarlig vara på MSB 
har gift sig, bytt efternamn och heter nu 
Patrik Perbeck

MINST ANTAL  
RÄDDNINGSINSATSER

Här är de tio kommuner i landet 
som 2008 hade minst antal rädd-
ningsinsatser per 1 000 invånare.

1 Lidingö 3,76
2 Täby 4,29
3 Vellinge 5,39
4 Salem 5,40
5 Vallentuna 5,42
6 Vaxholm 5,58
7 Järfälla 5,72
8 Vilhelmina 5,96
9 Tyresö 6,21
10 Robertsfors 6,23

Statistik: MSB

FLEST ANTAL 
RÄDDNINGSINSATSER

Här är de tio kommuner i landet 
som 2008 hade flest antal rädd-
ningsinsatser per 1 000 invånare.

1 Älvkarleby 25,38
2 Perstorp 25,10 
3 Lilla Edet 21,20 
4 Älvdalen 19,90
5 Älmhult 18,56
6 Härjedalen 18,51
7 Skara 18,31
8 Malung-Sälen 18,01
9 Arjeplog 17,80
10 Torsby 17,63

Statistik: MSB

PANELEN

Staffan Edler
försvarsdirektör
Jämtlands län

Linda Kazmierczak
beredskapsdirektör
Kronobergs län

Lennart Olofsson
säkerhetsdirektör
Västra Götalands län

– Vi har fått en uppgift på 1 200-
1 300. Jag tycker det blivit för 
mycket fokus på antiviraler, det 
är ju sista utvägen för att rädda 
verksamheten. Det viktiga är att 
planera för hur man ska klara 
verksamheten

– Vem som ska göra vad var lite 
otydligt i början. Deras samord-
ningsroll kunde skötts bättre.

– Ja. Inte för att jag är rädd för att 
bli snuvig, utan för att inte föra 
smittan vidare.

– Ja. – Ja, det tänker jag göra.

Hur stort är behovet av anti-
viraler för att up�p�rätthålla 
samhällsviktig verksamhet 
i ert län?

Hur tycker du att MSB skött 
sin up�p�gift när det gäller 
p�andemip�laneringen?

Tänker du vaccinera dig?

Tjugofyra 7 har ställt tre 
aktuella pandemifrågor 
till tre ansvariga personer 
på länsstyrelser.

– Ungefär 2 000 i den kartlägg-
ning där verksamheterna själva 
gjort bedömningen. Siffran är 
inte värderad av oss. Vi kan se 
att vissa gör en vidlyftig tolkning 
av vad som behövs för att själva 
slippa planera, medan andra är 
ansvarsfulla.

–Lämnar lite i övrigt att önska. 
Jag har förväntat mig mer stöd 
och kommunikation. Det har 
också varit en otydlighet i upp-
draget. Jag har sedan i juni påta-
lat behovet av dialog med MSB. 
Först nu har vi en samverkans-
konferens inplanerad. Jag hade 
gärna sett att vi haft den i maj. 

– Den redovisning vi fått säger 12 
000.  Siffran är inte kvalitetssäk-
rad, vi ser stora skillnader i be-
dömningar från kommuner och 
företag. Jag anser att siffran är 
alldeles för hög, några tusen vo-
re rimligt.

– Jag tycker MSB kom igång väl-
digt sent. Vi hade pandemifrå-
gan med i planeringen 2007. Jag 
tycker heller inte myndigheten 
lyckats i sin samordnande roll. 

Fel av MSB om SVT
 ■ Efter intervjun med An-

neli Bergholm Söder i förra 
numret av Tjugofyra7 har 
Niklas Krantz, beredskaps-
chef på SVT hört av sig.

”I artikeln om pandemi-
planering säger Anneli Berg-
holm Söder att Rapportre-
daktionen stod stilla under 
sex timmar under ett ström-
avbrott i början av juni. Om 
hon syftar på avbrottet 31 
maj-1 juni, så är det fel. Vi 
hade problem med ljuset på 
redaktionen och webbsänd-
ningarna, men tv-sändning-
arna berördes inte, eftersom 
vi har redundans, med re-
servkraft, och redundanta 
sändningsvägar. I allra vär-
sta fall kan vi sända Rapport 
från Norrköping eller vår 
nya rullande beredskapsstu-
dio, som vi har tagit fram i 
samarbete med MSB.”

Kommentar:
– Det glädjer mig att jag 

var felinformerad. SVTs be-
redskap är värd beröm och 
det känns mycket tryggare 
efter att ha fått denna infor-
mation, säger Anneli Berg-
holm Söder.
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KORTEDALA
5,6 kilo. Rakt genom framru-
tan på bilen.

– Jag trodde vi blivit be-
skjutna, det var en jäkla 
smäll, säger brandman Mår-
ten Hultman.

Han körde bilen som ut-
sattes för attentatet, det 
värsta tilltaget under orolig-
heterna i Göteborg.

 ■ Ungdomar sätter bilar i 
brand, kastar sten mot polis 
och räddningstjänst. Det bör-
jade på Hisingen, spred sig till 
Frölunda, Tynnered, Hjällbo, 
Bergsjön.

– Nu senast tycks det nått 
Kungälv och Lerum, säger ställ-
företrädande räddningschef 
Håkan Alexandersson.

Räddningstjänsten Storgö-
teborgs statistik visar att under 
en månad (13 augusti-13 sep-
tember) brann 53 bilar och 29 
containrar där orsaken var an-
lagd eller okänd. Siffrorna för 
motsvarande period 2008 var 
20 respektive 7.

Nattskiftet fredag 28 augusti 
inträffade attentatet som kun-
de gått riktigt illa. Styrkan på 
Kortedala brandstation larma-
des till en skolbrand.

– Jag fick obehagskänslor när 
jag hörde var det brann, säger 
styrkeledaren Johan Ahlqvist.

Men tänkte kanske inte mer 
på det. Styrkan reagerade också 
på att det inte var någon publik 
när de släckte skolbranden, det 
brukar vara gott om folk. I ef-
terhand har de förstått varför.

Innan bilen hann lämna sko-
lan kom larm om nästa brand i 
Hjällbo, en container. På vägen 
dit passerades gångbron. Då 
small det.

– Jag såg stenen när den kom 
genom rutan, rakt i panelen, 
krossade gps:en och träffade 
Mårten, säger Bosse Affelin.

Han satt där bak, fick glas-
splitter i ögonen. Mårten Hult-
man tuppade av några sekun-
der.

– Sen tror jag att jag tappa-
de gaspedalen, det var också li-
te uppför så farten avtog. Bilen 
gick åt vänster över vägbanan. 

Det var tur, för på höger sida 
om vägen var en ravin, berättar 
Mårten Hultman.

Han ådrog sig en muskel-
bristning. Tre av brandmän-
nen fick uppsöka sjukhus. En 
dryg vecka senare var de fysiskt 
sett återställda. Psykiskt kan 
det vara tuffare.

– Jag känner mig iakttagen, 
förföljd, säger Mårten Hult-
man.

– Det är inte lika roligt längre. 
Man märker att miljön blir tuf-
fare och tuffare. Det är hårdare 
där ute, säger Christian Söder-
ling som jobbar på samma skift 
men inte åkte med i den drab-
bade bilen. Det samma gäller 
Bengt Fredriksson, han säger:

– Om jag har betänkligheter 
att åka på vissa larm? Jo, men 

vad är alternativet? När lar-
met går och stegbilen behövs, 
då kan jag inte börja argumen-
tera emot.

Inga åskådare på brandplat-
sen, brandbilen ensam på vä-
gen under gångbron. Det ske-
endet har brandmännen re-
flekterat över mer än en gång. 
Allt verkade planerat, de som 
larmade visste vägen mellan 
skolan och containern. Det är 
teorier som är svåra att säga 
emot. Förutom stenen som fick 
genom rutan landade också en 
på biltaket och en på vägen.

– Det kan inte ha varit ett 
misstag, säger Bosse Affelin.

Hasse Wunder deltog i TV-
programmet Debatt och tog 
diskussion med några av ung-

domarna efteråt.
– Enligt dem var stenen av-

sedd för polisen, de hade fått 
uppgift om att brandbilen hade 
poliseskort. Men det är ju möj-
ligt att de ljög när jag konfron-
terade dem.

– Polisen har sagt att vi nog 
får acceptera den här verklighe-
ten, att det är naivt av oss att tro 
att det skulle var en olyckshän-
delse och inte riktat mot oss, sä-
ger Johan Ahlqvist.

Håkan Alexandersson:
– Ungdomarna säger spon-

tant att de inte är så dumma att 
de kastar sten på räddnings-
tjänsten. Men det har ju hänt 
och det kan hända igen. Och 
ser man inte skillnad på en stor 
brandbil och en polisbil...

Polisen har föreslagit an-

vändning av skyddsvästar, men 
det verkar ingen ha reflekterat 
över. För osmidigt i arbetet.

Skiftstyrkan på Kortedala åker 
inte under gångbroar längre, 
andra vägval görs även om de 
tar längre tid. Några andra fas-
ta restriktioner av säkerhets-
skäl finns inte.

– Vi åker på allt i alla områ-
den, men vi värderar kontinu-
erligt situationen, säger Håkan 
Alexandersson.

Tisdag 15 september anhölls 
fyra tonåringar för stenkast-
ningen mot brandbilen, de är 
misstänkta för grov misshan-
del och grov skadegörelse.

PER LARSSON

Sten genom framrutan 
skadade tre brandmän

 ■ Arbetsglädjen borta efter attentatet l Åker inte under gångbroar längre

Mårten Hultman, Hasse Wunder, Bosse Affelin och Johan Ahlqvist satt i den brandbil som utsattes för stenkastning.  FOTO: PER LARSSON
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En bred nationell samver-
kan mellan myndigheter och 
branschorganisationer för 
att förbättra information, 
rådgivning och kontroll.

Rätt att föreskriva krav på 
brandvarnare i alla bostäder

 ■ Det är några av de åtgärder 
som MSB vill genomföra efter 
branden i Rinkeby 25 juli då 
sju personer med invandrar-
bakgrund omkom. 30 juli be-
slöt regeringen om ett tilläggs-
uppdrag till den grupp som 
ser över lagen om skydd mot 
olyckor. Uppdraget bestod i att 
ge förslag på hur den enskildes 
förmåga kan stärkas och un-
dersöka om nuvarande infor-
mationsinsatser är tillräckli-
ga. Regeringen ville även veta 
invandrares representation i 
brandolyckor.

MSBs svar är att invandra-
re inte är mer drabbade än an-
dra vid bränder. De senaste tio 
årens dödsbrandsstatistik visar 
att vissa grupper drabbas mer 
än andra, det gäller framförallt 
äldre med nedsatt förmåga och 
olika personer där sociala fak-
torer som missbruk, arbetslös-
het och sjukdom förekommer.

Enligt insatsstatistiken har 
340 dödsbränder inträffat i 
flerbostadshus de senaste tio 
åren, 19 av dessa påminner om 
förhållandena vid Rinkeby-
branden. Vid sju tillfällen läm-
nades dörren till brandlägen-
heten öppen, rökluckor som 
inte fungerat nämns vid åtta 
tillfällen. Det förekommer att 

invandrare el-
ler utländska 
medborgare 
drabbas, men i 
sammanhang-
et saknar na-
tionalitet ofta 
relevans.

Att andra ut-
anför brandlägenheten drab-
bas, på samma sätt som skedde 
i Rinkeby, är ovanligt. Under de 
senaste tio åren känner MSB 
till sex sådana bränder.

I promemorian konstate-
ras att MSB har ett omfattan-
de informationsmaterial men 
det behöver översättas till olika 
språk och spridas mer. Andra 
sätt att kommunicera brand-
skyddsfrågor behöver utveck-
las och ses över. Just nu produ-
ceras en interaktiv film om hur 
man ska bete sig vid lägenhets-
bränder. 

Viss information måste upp-
repas tills den sitter i ryggmär-
gen.

- Det är ett stort problem att 
människor har svårt att ta till 
sig informationen att man ska 
stanna kvar i sin lägenhet. Det 
är inte i alla avseenden logiskt. 
Brandövningarna  i skolan går 
till exempel ut på att man ska 
lämna klassrummet och sät-
ta sig i säkerhet utomhus. Det 
här blir lite tvärtemot och där-
för behöver det särskilt trum-
mas ut, säger Patrik Perbeck, 
enhetschef på MSB.

För att minska antalet döds-
bränder vill MSB också satsa på 
att öka den boendes egen för-

måga, främst för de socialt ut-
satta och äldre. Man välkom-
nar ett regeringsuppdrag för 
att tillsammans med Boverket 
och Socialstyrelsen se över de 
regler som styr brandskyddet 
i kommande mellanboenden 
och där äldre på olika sätt ska 
bo kvar hemma 

– Samhället måste ta ett an-
svar för äldre som saknar för-
måga att själva sätta sig i säker-
het vid en brand. Likaväl som 
ett boende handkappanpassas 
genom att ta bort trösklar och-
såvidare borde det bli obligato-
riskt att bedöma vilket brand-
skydd den boende behöver. Det 
är inte rimligt att brandskyddet 
i dessa boenden fortsätter vara 
utformat för den som är fullt 
frisk, som det är idag. 

Föreskriftsrätt för MSB skulle 
ge en helt annan tyngd åt kra-
vet på brandvarnare.

– Det är mycket lättare att 
kommunicera kravet på brand-
varnare om det är uttryckt i en 
föreskrift. Det nuvarande all-
männa rådet uppfattas av en 
del som att det bara är en re-
kommendation, säger Patrik 
Perbeck.

Slutligen vill MSB också att 
tillsynen av kommunerna sär-
skilt ska undersöka hur arbetet 
sker med den nya uppgiften att 
genom rådgivning och infor-
mation underlätta för den en-
skilde att fullgöra sina skyldig-
heter.

GUNNO IVANSSON

Rinkebybranden har ökat 
trycket på utbildningar.

 ■ Före branden hade Fris, För-
eningen räddningskårer i sam-
verkan, 20-30 kommuner i kö 
för självskyddsutbildning till 
invandrare.

– Nu har 80 kommuner an-
mält intresse, berättar Mats 
Kumblad, ordförande i Fris.

Fris är en av de nio organisa-
tioner som får bidrag för att ut-
bilda i självskydd. Fris är inrik-
tat på bostadsbränder och får 
en miljon om året för utbild-
ning.

För några år sedan uppmärk-

sammade Fris att invandrare 
var en grupp som behövde mer 
information. SFI, Svenska för 
invandrare, är nu en av de orga-
nisationer som flitigast hör av 
sig till Fris om utbildning.

Fris har utbildning på tydlig 
svenska, filmer är inspelade 
med långsammare tal och på 
enklare svenska för att nyan-
lända invandrare lättare ska 
kunna ta till sig informationen. 
Dessutom finns kursmaterial 
på tio olika språk

Och Mats Kumblad har note-
rat kulturskillnader som kan ge 
konsekvenser vid brand.

– Av de 1 000 jag utbildat sä-
ger 995 att vatten aldrig ska an-
vändas. De använder mycket 
olja i matlagning och är präg-
lade av det. De vågar inte släcka 
bränder i trä, tyg, papper med 
mera med vatten, inte ens om 
det bara brinner lite. De kopp-
lar samman brand i matolja 
med vilken annan brand som 
helst och springer hellre ut ur 
lägenheten.

– Och nästan alla går ut ur lä-
genheten även om det brinner 
någon annanstans i huset, de 
vet inte att deras lägenhet är 
säkraste platsen för dem.

Tryck på utbildning efter Rinkeby

”Vi har ögon och 
öron öppna”

Anlagda bränder följt av 
stenkastning mot polis 
och räddningstjänst.

Rubriker om oroligheter 
i Uppsala har följt paral-
lellt med händelserna i Gö-
teborg.

 ■ – Uppmärksamheten har 
varit stor. Jag undrar hur 
mycket det skulle brinna om 
det inte vore sånt strålkas-
tarljus i media, säger Anders 
Ahlström, produktionsledare 
i Uppsala brandförsvar.

Gottsunda och Stenhagen, 
stadsdelar i Uppsala, har dykt 
upp i nyhetsflödet. Och An-
ders Ahlström konstaterar 
att erfarenheterna är nya för 
brandmännen. Samtidigt vill 
han tona ner händelserna lite 
grann.

– Vi har fått en eller två ste-
nar kastade mot våra bilar.

Uppfattningen är att brän-
derna anläggs för att locka po-
lisen till platsen. Räddnings-
tjänsten känner inget direkt 
hot mot sin verksamhet.

– Men det innebär inte att 
vi bara lullar vidare som tidi-
gare. Det är klart vi funderar 
över vad som händer. I vis-
sa situationer förstärks led-
ningen.
Inga restriktioner i arbetet 
med hänsyn till personalens 
säkerhet?

– Vi åker på larm som förut 
men har ögon och öron öpp-
na. Den riskbedömning vi an-
vänder för att avgöra om det 
är säkert att gå in i en bygg-
nad och släcka en brand, den 
använder vi även nu. Ett nytt 
element har tillkommit när 
det gäller risker, men samma 
system fungerar för riskbe-
dömning.

Under perioden 27 augus-
ti-14 september hade Upp-
sala Brandförsvar cirka 35 
larm till bilbränder och 25 till 
bränder i containrar, mope-
der, bildäck med mera. Mot-
svarande period 2008 hade 
man fyra bilbränder och två 
containerbränder.

PER LARSSON

Liksom Göteborg har Uppsala drabbats av anlagda bränder 
och stenkastning mot polis och räddningstjänst.
 FOTO: UPPSALA NYA TIDNING

Röken dödade fem 
i Staffanstorp
En kvinna och fyra barn 
omkom vid en villabrand 
i Staffanstorp. Bostaden 
saknade brandvarnare.

 ■ En granne kände vid halv-
tvåtiden på natten röklukt 
och slog larm. Den stora en-
plansvillan var då helt fylld 
av tjock, varm brandrök. Inga 
livstecken märktes inifrån. 

Två små barn, fem respek-
tive sju år gamla, hade tagit 
skydd under sina sängar med-
an mamman och en nioårig 
pojke hittades i en större gar-

derob. Ett litet barn, tio må-
nader, hittades på golvet un-
der ett öppnat fönster där nå-
gon förmodligen försökt föra 
det i säkerhet. 

Huset saknade brandvar-
nare och öppna dörrar spred 
snabbt de heta och giftiga rök-
gaserna. Flera fönsterrutor 
sprack av värmen men räm-
nade inte och bristen på syre 
gjorde att branden aldrig ut-
vecklades till övertändning. 

ULF ERLANDSSON

MSB vill föreskriva 
om brandvarnare

Patrik Perbeck
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Ökad risk med punkteringssprej
KARLSTAD
Punkteringssprej i däck 
kan utgöra en ökad risk vid 
brand. Det konstaterar MSB 
efter ett test där det el-
dades däck med och utan 
punkteringssprej.Ett fall re-
sulterade i en nästan meter-
lång sticklåga från ventilen, 
ett andra i en explosion och 
ett brinnande gasmoln.

 ■ Testet genomfördes efter 
två uppmärksammade döds-
fall i samband med att däck la-
gats med punkteringssprej. 
Första dödsfallet inträffade i 
Ulvsby utanför Karlstad i ok-
tober 2007. En man i 35-årsål-
dern hade köpt begagnade hjul 
och när han skulle laga en pys-
punka på en fälg med elektrisk 
svets exploderade däcket.

Hösten 2008 skedde en näs-
tan identisk olycka på en 
däcksverkstad i Jordbro utan-
för Stockholm och en repara-
tör omkom. Risken med punk-
teringssprejen är drivgasen 
som utgörs av extremt brand-
farlig gasol.

I mitten av augusti genom-
förde MSB ett test på Karl-

stadsregionens 
övningsfält.

– Syftet var 
att undersöka 
om däck fyll-
da med punk-
teringssprej 
medför ett av-
sevärt annor-

lunda brandförlopp och om 
detta innebär en ökad risk för 
räddningspersonal, säger An-
ders Lundberg, brandingenjör 
på MSB.

Rep�resentanter för däcksbran-
schen var närvarande vid tes-
ten. Branschen är inte förtjust 
i punkteringssprejerna och be-
kymrad över riskerna. Efter 
dödsolyckorna känner perso-
nalen oro och lagningsmassan 
som sprutas in är svårhanterlig 
när däcket ska lagas. Och kan 
däcket explodera om det skul-
le uppstå en gnista i samband 
med demontering?

– Efter dödsolyckorna har al-
la verkstäder av ren självbeva-
relsedrift mycket större fokus 
på att förvissa sig om vad däck-
et innehåller, säger Lasse Dahl-
qvist, personalchef på Vianor.

– Vi har konstaterat att de 

har gjort fel – man ska aldrig 
svetsa på en fälg med däcket på, 
men vi kan inte värdera andra 
risker. Om man förvarar däck-
en på vinden och det börjar 
brinna, vad händer då?, säger 
Anders Karpesjö, vd för Däck-
specialisternas riksförbund.

Allan Ostrovskis, utveck-
lingschef på Nokian Tyres, tror 
att det kan hända värre saker 
med andra typer av däck med 
betydligt högre lufttryck.

– Vi tillverkar däck, men här 
tillförs det en annan produkt, 
en sprej och det är tillverkaren 
av den som måste garantera att 
produkten är säker.

– Att man byter 
ut innehållet 
i ett tryckkärl 
– som ett däck 
utgör – mot en 
explosiv gas 
skulle aldrig 
tillåtas i någon 
annan bransch.

Fyra hjul eldades, två för lätt 
lastbil och två för personbil, 
ett fylldes enbart med luft och 
de övriga andra med luft och 
punkteringssprej. De tomma 
däcken fylldes först med punk-
teringssprej och därefter med 
luft upp till brukstryck. Både 
mängden punkteringssprej 
och luft varierades.

Testen visade att även luftfyll-
da däck brister med en kraftig 
knall vid brand. Förloppet för 
däcken med punkteringssprej 
blev olika. Det första explode-
rade inte alls, branden hade 
försvagat ventilen och över-
tycket gick ut den vägen. Resul-
tatet blev en nästan meterlång 
sticklåga och varade ett antal 
sekunder. Det två andra däcken 
med punkteringssprej explo-
derade, det ena med en kraftig 
knall och stor eldsflamma.

Resultaten var delvis över-
raskande.

– Man får en klart värre ex-
plosion med punkteringssprej 
och att det skulle uppstå en 
kraftig ”svetslåga” var en risk 
vi inte räknat med. Så även om 
det inte exploderar finns andra 
riskmoment. Resultatet väcker 
vissa frågor och vi kommer nu 
att avvakta MSBs slutsatser, sä-
ger Åke Karpesjö.

MSBs slutsats är att punkte-
ringssprejen påverkar brand-
förloppet men att både sticklå-
gan och brandgasmolnet är re-
lativt kortvariga.

– Detta bidrar till riskbilden 
för brandpersonal men antagli-
gen inte mer än andra faktorer 
vid en bilbrand som ”spräng-
laddningar” i krockkuddar och 
bältessträckare, säger Anders 
Lundberg.

En annan risk är brand där 
däck förvaras.

– En explosion skulle natur-
ligtvis kunna orsaka ras, men 
vi tror inte att brandmän går in 
om det brinner i ett däckslager, 
säger Björn Albinson.

GUNNO IVANSSON

1  Efter två uppmärksammade dödsolyckor har MSB gjort ett test där man utsatte däck med och utan punkteringssprej för brand. Testet visade att även däck utan punk-
teringssprej brister med en knall, men med punkteringssprej blir effekten kraftigare och följs av ett brinnande gasmoln. FOTO: MSB

Branschen negativ
”Att man byter ut 
innehållet i ett tryck-
kärl – som ett däck ut-
gör – mot en explosiv 
gas skulle aldrig till-
låtas i någon annan 
bransch. 
Allan Ostrovskis, utvecklingschef  
på Nokian Tyres.

Åke Karpesjö Allan Ostrovskis
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MSB vill förbjuda punkte-
ringssprejer med gasol som 
drivgas från 1 juli nästa år. 
Omöjligt anser tillverkar-
na eftersom det i dagsläget 
saknas alternativ.

 ■ Dödsfallen har skakat om 
däcksbranschen och efter 
olyckan i Jordbro vädjade 
Däckspecialisternas riksför-
bund på sin hemsida om ett 
tillfälligt säljstopp av punkte-
ringssprej. I januari rekom-
menderade Svensk bensinhan-
del sina medlemmar att ta bort 
punkteringssprejerna ur sitt 
sortiment tills myndigheterna 
är färdiga med sina utredning-
ar.

Även Arbetsmiljöverket har 
uppmärksammat olyckorna 
och MSB rapporterade i maj 
även till Rapex, EU-kommi-
sionens informations- och var-
ningssystem för farliga pro-
dukter. Eftersom Rapex-an-
mälan gjordes för tidigt till 
drogs den senare tillbaka.

I USA har det skett ett an-
tal allvarliga olyckor med däck 
som lagats med punkterings-
sprej. Efter flera rättsfall har 
tillverkare tvingats byta ut den 
extremt brandfarliga drivga-
sen.

I Sverige finns ett antal olika 
punkteringssprejer och vilket 
fabrikat som använts vid döds-
olyckorna är okänt. MSB anser 
produkten farlig och i maj vän-
de man sig till två importörer 
och meddelade att man övervä-
ger kräva bättre varningstexter 
och till och med förbjuda spre-
jerna 1 juli 2010 om inte den 
brandfarliga drivgasen byts ut.

Båda imp�ortörerna har svarat 
att de är öppna för en diskus-
sion men ser ingen möjlighet 
att hinna byta ut drivgasen till 
1 juli 2010.

– Vi har redan förtydligat 
varningstexten på vår produkt 
och arbetet med att ta fram en 
annan drivgas pågår men det 
är också en kostnadsfråga. Al-
ternativet man tagit fram i USA 
klarar inte minusgrader så den 
kan vi glömma för bruk i Nor-
den, säger Lars Rådström, pro-
duktchef på Seab.

Han anser också att däcks-
branschen överreagerat.

– Vi känner att däcksbran-
schen ser en chans att få bort 
en konkurrent och därför gått 
ut så hårt. Beslut kan inte bara 
fattas för Sverige eller Norden 
utan det måste harmoniseras 
med EU.

Den andre importören, Holt 
AB, svarar genom sina advoka-
ter att varningstexten är till-
räckligt tydlig. Där står redan 
att sprejen utgör en tillfällig 
lösning, att däcket måste re-
pareras eller bytas och repa-
ratören informeras om att det 
lagats med punkteringssprej. 
Just deras sprej har använts i 35 
år och sålts i 30 miljoner exem-
plar utan någon känd olycka.

– Det är en bra produkt, ett 
hjälpmedel i nödsituation och 
istället för ett farligt däcksby-
te vid vägkanten kan man fyl-
la däcket snabbt och åka iväg. 
Det är en konsumentprodukt 
och för användaren är risker-
na obefintliga. För professio-
nella däckreparatörer är ris-
kerna välkända, säger Tommy 
Pettersson, på Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå.

Holt ifrågasätter också om 
sprejen verkligen är orsaken 
till dödsolyckorna och hävdar 
att explosionsrisken är kopp-
lad till värmetillförseln, inte 
användningen av punkterings-
sprej. Vid till exempel svets-
ning kan pyrolys och ther-
mooxidation bilda brandfarli-
ga gaser.

– För yrkesutövare kan man 
lösa problemet genom säker-
hetsföreskrifter från ansvariga 
myndigheter vilket man har i 
många andra länder men inte i 
Sverige, säger Tommy Petters-
son.

MSB behandlar svaren från 
importörerna och kommuni-
kationen fortsätter innan be-
slut fattas.

GUNNO IVANSSON

Förbud mot 
gasoldriven 
sprej övervägs

Luftmadrassen exploderade
Varningstexter på brandfar-
liga produkter följs inte all-
tid. I Düsseldorf klarade sig 
en 45-årig man och hans tre-
åriga dotter som genom ett 
under sedan en luftmadrass 
lagad med punkteringssprej 
exploderat.

 ■ Det var i mitten av juli i år 
som mannen en kväll försökte 
laga sin läckande luftmadrass 
med hjälp av punkteringssprej. 

När han morgonen efter till-
sammans med sin treåriga dot-
ter skulle fylla på luft med en 
elektrisk pump skedde en våld-
sam explosion.

Fönstren i lägenheten blås-
tes ut, möblerna förstördes och 
vardagsrumsväggen trycktes 
ut i trapphuset. Båda klarade 
sig men flickan ådrog sig första 
gradens brännskador på båda 
armarna.

Eftersom väggen flyttats be-

farade räddningstjänsten att 
byggnaden skulle kunna kol-
lapsa och utrymde hela flerfa-
miljshuset samt elva boende i 
huset intill. Polisen spärrade 
av hela gatan. Förmodligen ha-
de drivgasen från punkterings-
sprejen antänts av en gnista 
från den elektriska pumpen. 
Kostnaden för skadorna av ex-
plosionen uppskattas till över 
200 000 kronor.

2 Effekten beror på fördelningen luft-drivgas i däcket. Det ena testet resulterade i en betydligt 
kraftigare explosion är de övriga.

 FOTO: MSB

Vid ett försök brändes ventilen av och övertrycket gick ut den vägen. Resultatet blev en lång sticklå-
ga som varade i flera sekunder.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Kritisk importör
”Alternativet man ta-
git fram i USA klarar 
inte minusgrader så 
den kan vi glömma för 
bruk i Norden. 
Lars Rådström, produktchef på Seab..
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Vid kraftiga regn översväm-
mades bostadsområdet Au-
gustenborg i Malmö flera 
gånger om året, med vat-
tenfyllda källare som följd.

1999 byggdes ett antal 
regndammar, regnkanaler 
och gröna tak och området 
har inte längre något pro-
blem med regnvattnet.

 ■ Regndammar och gröna tak 
var ett par av de förebyggande 
åtgärder som uppmärksam-
mades när EUs arbetsgrupp 
om översvämningar och kli-
matförändringar samlades till 
möte i Karlstad i september.

Bent Christen Braskerud, 
forskare vid Norges vassdrags- 
och energidirektorat, konstate-
rade att det vanliga avloppssys-
temet på de flesta ställen inte 
klarar att ta emot allt vatten vid 
häftiga regn. Översvämningar 
blir oundvikliga. 

Även om regnet tilltar mar-
ginellt i intensitet, blir proble-
met med ytvattnet opropor-
tionerligt mycket större. I ett 
område i den norska staden 
Fredrikstad översvämmas 62 
hus vid så kallat 50-års regn. 

Skulle det komma ännu litet 

mer nederbörd drabbas 115 hus 
som en konsekvens av att av-
loppssystemen inte räcker till.

Kan man därför hitta komple-
ment som avlastar avloppssys-
temet är mycket vunnet. 

Bent Christen Braskerud är 
övertygad om att det med små 
medel och till låga kostnader 
går att minska följderna, som 
ofta blir mycket kostsamma. 
Och det är i det sammanhanget 
som regndammar, regnkanaler 
och gröna tak kommer in i bil-
den. 

– Det är i det första regnet 
de mesta föroreningarna finns 
och kan man då både fördrö-
ja och minska avrinningen av 
ytvattnet har man också fått 
reningseffekter, menar Bent 
Christen. Vattnet samlas upp 
i dammar och kanaler. Gator, 
vägar och öppna ytor blir in-
te längre lika vattenfyllda vid 
kraftig nederbörd. 

I Norge finns tre sådana anlägg-
ningar, två i Oslo och en i Mel-
hus kommun i Tröndelag. Den 
ena anläggningen i Oslo har 
Bent Christen Braskerud an-
lagt helt på egen hand och han 

har mycket goda erfarenheter 
av den.

– Vi och våra grannar har in-
te haft några besvär av regnvat-
ten ens vid störtskurar och bo-
endemiljön har förbättrats. 

Öppen dagvattenhantering 
med den här lösningen har 
funnits länge på kontinenten 
och är mycket vanligt förekom-
mande i USA. 

I Kansas City planeras nästa 
år 10 000 liknande anläggning-
ar för att minska följderna av 
översvämningar. Enligt Bent 
Christen Braskerud kan regn-
dammar anläggas i princip var 
som helst.

– Jag har noterat ett stort in-
tresse från stora kommuner 
att studera lösningar som lik-
nar dem i Augustenborg i Mal-
mö och i USA. Jag tycker också 
detta borde vara en utmärkt idé 
att förverkliga i kustkommu-
ner, ofta utsatta för häftig ne-
derbörd.

Skälet till att det finns förhål-
landevis få sådana anläggning-
ar i de skandinaviska länderna 
tror Braskerud beror på bris-
tande regelsystem.

– Det krävs naturligtvis till-
stånd att lösa problemen på det 
här sättet och bekymret är att 
det ännu inte finns något rik-
tigt lagstöd för hur dagvattnet 
ska tas emot av dammar och 
kanaler. 

Louise Lundberg är inten-
dent vid Augustenborgs Bo-
taniska Takträdgård i Malmö. 
Hon är mycket entusiastisk 
över de effekter som regndam-

marna och de gröna taken har 
gett. 

80 p�rocent av allt regnvatten 
tas om hand av dammarna och 
kanalerna och när det gäller de 
gröna taken stannar hälften av 
nederbörden kvar på taken och 
avdunstar.

– Det är därför vi inte haft 
några översvämningar på om-
rådet den senaste tioårsperio-
den, säger Louise.

De gröna taken finns på kom-
munala kontor och verkstäder. 
9 500 kvadratmeter tak har för-
setts med växtlighet, som ende-
ra kräver mycket liten skötsel 
eller mera liknar en trädgård. 

Förutom att Augustenborg 
blivit ett område med lägre 
miljöbelastning än andra, har 
de boende också fått en stads-
del med mera träd, blommor 
och vattenspeglar än normalt.

MATS OSCARSSON

 ■ EU-mötet i Karlstad var ett 
led i diskussionerna kring det 
så kallade översvämningsdi-
rektivet, som ska vara infört i 
medlemsländernas nationella 
lagstiftning senast 26 novem-
ber i år.

Översvämning förhindras
 ■ Dammar, kanaler och gröna tak minskar problem efter häftiga regn

Bostadsområdet Augustenborg i Malmö hade stora problem med översvämningar efter skyfall. Regndammar, regnkanaler och gröna tak anlades och problemet försvann.
 FOTO:  MALMÖ STAD

Forskaren Bent Christen Bras-
kerud konstaterade att de fles-
ta avloppssystem inte kan ta 
emot allt vatten efter häftiga 
regn. FOTO: MATS OSCARSSON
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Gotland byter larmtjänst
 ■ Räddningstjänsten på Gotland kommer från nästa år att 

larmas ut av brandmän i Stockholm.
Gotlands kommun lämnar SOS Alarm och har istället un-

dertecknat ett samarbetsavtal med räddningscentralen i Stor-
stockholms brandförsvarsförbund. 

Att personalen som förmedlar larmen i stor utsträckning 
själva är brandmän tilltalar räddningstjänsten på Gotland.

– Vi får en högre kvalitet på larmtjänsten, något som kan ha 
stor betydelse för hur olyckan hanteras i det initiala skedet, 
säger Dick Svennefelt, räddningschef på Gotland.

Det nya avtalet innebär även att räddningstjänsten på Got-
land får tillgång till ett inre befäl som omgående kan gå in och 
göra en fördjupad analys vid en olycka och därefter föreslå de 
åtgärder som krävs.

– Avtalet med Stockholm är både bättre och billigare. För-
utom att vi får högre kvalitet på tjänsterna så spar vi bortåt en 
miljon kronor per år, konstaterar Jan-Olof Henriksson, för-
valtningschef för räddningstjänsten Gotland.

SOS Alarm tar över larmcentral
 ■ I Helsingborg går man åt andra hållet. Där tar SOS Alarm 

över driften av räddningstjänstens larmcentral.
Helsingborg är en av få kommuner i landet som har haft 

larmcentral för räddningstjänsten i egen regi. 
– Avtalet ger Helsingborg tillgång till den samlade kompe-

tens och tekniska standard som långsiktigt behövs för att ut-
veckla larmverksamheten. Det minskar sårbarheten vid ex-
empelvis stora olyckor och kriser, säger Johan Ekermann, an-
svarig för SOS Alarms verksamhet i Skåne. 

Avtalet, som är femårigt, innebär att SOS Alarm ansvarar 
för personal och teknik i räddningstjänstens larmcentral i 
Helsingborg.

Regeringen föreslår att of-
fentliga verksamheter kan 
förbjudas att bedriva kom-
mersiell verksamhet.

Brandskyddsföreningen 
och en rad räddningstjäns-
ter har i remiss protesterat 
och anser att det kan för-
svåra för den enskilde att le-
va upp till sitt ansvar enligt 
lagen om skydd mot olyckor.

 ■ – Den kunskap enskilda per-
soner behöver för att göra en 
insats vid en brand i specifi-
ka lokaler kan bara den loka-
la räddningstjänsten förmed-
la. Det vore förödande att för-
bjuda räddningstjänsten att 
utöva den utbildningen, anser 
Brandskyddsföreningens vd 
Göran Schnell.

Regeringens proposition 
föreslår nya regler i konkur-
renslagen som innebär att 
Stockholms tingsrätt på talan 
av Konkurrensverket får för-
bjuda staten, en kommun eller 
ett landsting att bedriva kom-
mersiell verksamhet om den 
riskerar snedvrida eller häm-
ma konkurrens.

Undantag från förbud gäller 
verksamhet som är försvarbar 
från allmän synpunkt, eller om 
en verksamhet är förenlig med 
lag. Det var under denna for-
mulering som Brandskydds-
föreningen ville få räddnings-
tjänsten inskriven som ett un-
dantag.

– Det vågade man inte. Den 
här lagändringen föreslås där-
för att kommuner bedriver eg-
na restauranger, gym och lik-
nande. Nu kommer det bli tjafs 
och tolkningar om utbildningar 
som syftar att öka folks förmå-
ga att skydda sig själva. Varför 
belasta rättsapparaten att tol-
ka något som kunde undvikas? 
undrar Schnell.

Han gissar att de stora före-
tagen ligger i startgroparna för 
att slåss om utbildningen. 
Varför skulle de inte kunna 
bedriva den i stället för rädd-
ningstjänsten?

– Den förebyggande utbild-
ningen är en sak. Men lagen 
om skydd mot olyckor handlar 
också om hur vi handlar vid en 
olycka. Om det brinner på sjuk-
huset och hur personalen då 
ska agera och samarbeta med 
räddningstjänsten kan bara 
den lokala räddningstjänsten 
lära dem.

Kjell Fallqvist, Brandkonsul-
ten, köper inte det argumentet:

– Det framfördes även när 
bygglagen gjordes om på 90-ta-
let, att bara räddningstjänsten 
kunde hantera det byggnads-
tekniska brandskyddet. I bör-
jan var också största kunska-
pen där, och det var därför vi 
rekryterade därifrån. Men i 
dag finns inte mest kompetens 
hos räddningstjänsten. Om vi 
rekryterar i dag gör vi det från 
våra konkurrenter.

Han tycker att man i stäl-
let för att leta motsatsförhål-
landen bör finna metoder för 
samverkan mellan räddnings-
tjänster och konsulter.

– Jag vet att räddningstjäns-
ter jobbar på olika sätt. Men in-
formerar de konsulten om sina 
tillvägagångssätt kan den loka-
la utbildningen planeras däref-
ter.
Blir utbildningen en intressant 
affärsverksamhet?

– Om det blir tydligt vil-
ka krav som ställs på skäligt 
brandskydd i olika typer av lo-
kaler, då kommer det att bli ef-
terfrågan på utbildning och det 
är möjligt att det startas utbild-

ningsföretag.
Noteras ska att Fallqvist fö-

retag har fått i uppdrag av 
Brandskyddsföreningen att ta 
fram tio rekommendationer 
om skäligt brandskydd för di-
verse verksamheter.

Torkel Schlegel, jurist på 
MSB, förstår inte att det skulle 
vara ett problem för räddnings-
tjänsten att ge kunskap på ex-
empelvis ett sjukhus även om 
konkurrenslagen ändras.

– Räddningstjänsten har 
en skyldighet att ge informa-
tion och samverka. Det är inget 
manfår ta betalt för och det har 
heller inget med säljutbildning 
att göra.

Schlegel tror inte att fler ut-
bildare kan försämra den en-
skildes ansvar, tvärtom att den 
risken finns om räddnings-
tjänsten dominerar utbild-
ningen.

– Räddningstjänstens domi-
nans kan stärka uppfattning-
en att säkerheten är samhällets 
ansvar.
Kan lagändringen komma att 
drabba MSBs utbildning?

– Nej, myndigheten bedri-
ver väldigt lite utbildning ut-
anför de föreskrivna uppdra-
gen. Men tidigare under Rädd-
ningsverkets tid kunde ett sånt 
här beslut fått effekt på verk-
samheten.

Förändringarna i konkur-
renslagen föreslås träda i kraft 
vid årsskiftet.

PER LARSSON

Samverkansövning 
i Skåne

 ■ Lokalisera skador på kraft-
ledningar och banvallar, göra 
sjöräddningsinsatser.

Det var några av uppgif-
terna när en större samver-
kansövning genomfördes i 
trakterna av Revinge-Sjöbo 
i Skåne.

Banverket och Vägverket 
tog häromåret initiativ till 
övningen, deras syfte bland 
att få hjälp med lägesbild vid 
större störningar.

Scenariot i Skåne var ett 
mycket kraftigt oväder med 
skyfallsliknande regn, stora 
skador på vägar, järnväg, tele- 
och kraftledningar.

De för kommunikations-
näten ansvariga myndighe-
terna sökte i övningen hjälp 
av bland annat Frivilliga flyg-
kåren (FFK) för att få läges-
bilder och stöd för planering 
av insatser och av Frivilliga 
radioorganisationen (FRO) 
att upprätta samband och be-
manna sambandscentraler. 

Förutom nämnda myn-
digheter och organisatio-
ner medverkade även Lunds 
kommun, Svenska kraftnät, 
länsstyrelsen, räddnings-
tjänster, Sjöfartsverket, Fri-
villiga Automobilkåren och 
Frivilliga resursgrupper i öv-
ningen.

Thomas Degeryd var på 
plats för MSBs räkning och 

det finns tankar på att myn-
digheten ska ta över plane-
ringen av övningen.

– Banverket och Vägverket 
som haft ansvaret vill jobba 
mer med sitt eget deltagande 
i övningen.  

Insatskort i Rib
 ■ Insatskort för persontåg 

finns numera i Rib, resurs in-
tegrerat beslutsstöd.

Transportstyrelsen och 
MSB har tecknat ett avtal för 
leverans och hantering av in-
satskort.

Insatskorten är ett hjälp-
medel för räddningstjänster. 

I Rib kan uppgifter om 
järnvägsfordon hämtas när 
de är inblandade i olyckor. 

Korten visar hur insatsen 
kan effektiviseras genom 
säkring av fordon, räddning 
av personer och vagnar, samt 
hur skadorna på tåget kan be-
gränsas.

Insatskorten är avsedda att 
användas av insatspersonal 
inom räddningstjänst, ambu-
lanspersonal och polis.

Negativ
”Nu kommer det bli 
tjafs och tolkningar 
om utbildningar som 
syftar att öka folks 
förmåga att skydda 
sig själva.”
Göran Schnell 
vd Brandskyddsföreningen

Positiv
”I dag finns inte mest 
kompetens hos rädd-
ningstjänsten. Om vi 
rekryterar i dag gör vi 
det från våra konkur-
renter.”
Kjell Fallqvist 
Brandkonsulten AB

Regeringen vill 
stoppa offentlig 
affärsverksamhet

 ■ Kommersiella utbildningar i kommun kan förbjudas

Samverkansövning i Skåne
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Många vill ha antiviraler
För att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna 
upprätthållas kan tiotusen-
tals personer behöva antivi-
raler om influensan slår till 
med full kraft.

Åtminstone enligt de upp-
gifter som inkommit till 
MSB via sektorsansvariga 
myndigheter 

 ■ Företag, myndigheter, m.fl 
har ett eget ansvar för plane-
ringen av sin verksamhet vid 
stor sjukfrånvaro. Det gäller 
även samhällsviktig verksam-
het. Men om influensan orsa-
kar stor sjukfrånvaro innan 
den allmänna vaccineringen 
gett resultat finns en möjlighet 
att förhindra att alla blir sjuka 
samtidigt genom förebyggande 
medicinering. 

MSB gick i mitten av augus-
ti ut och frågade 25 myndighe-
ter om vilka kritiska funktio-
ner som kanske inte kan upp-
rätthållas trots en god plane-
ring inom deras sektorer om 
hälften av personalen är sjuk. 
Svaret blev fler än väntat. Sum-

merar man de underlag som 
har kommit in till MSB landar 
siffran på 27 000 personer som 
skulle kunna behöva antivira-
ler. Lägger man till de uppgif-
ter som länsstyrelserna har fått 
in utan att de har gått till MSB, 
blir summan naturligtvis ännu 
större. 

– Det är väldigt olika hur man 
ställer sig till uppgiften. Vi kan 
nog se att vissa tar i och uppger 
att de behöver antiviraler för all 
viktig personal. Det syns ganska 
tydligt att man inte planerat så 
väl när man begär antiviraler 
till en stor del av arbetsstyr-
kan. Men flera har tänkt ige-
nom sin verksamhet och hur 
den ska hanteras, säger Anna 
Nöjd, MSB.

Riksdagen anser att man kla-
rar sig helt utan antiviraler 
och företag inom livsmedels-
handeln har i regel mycket god 
kontinuitetsplanering. MSB 
själv bedömer att 25 personer 
kan komma att behöva medici-
neras, 10 i Stockholm, 10 i Karl-
stad och 5 i Sandö (Sollefteå).

De samhälls-
viktiga verk-
samheter-
na inom MSB 
är bland an-
nat medver-
kan i hante-
ringen av pan-
demin, hante-

ring av andra allvarliga olyckor 
och kriser som kan inträffa och 
samhällsviktiga system som 
Rakel och Wis.

All samhällsviktig verksamhet 
omfattas dock inte in av dessa 
25 myndigheter med ett sär-
skilt ansvar.

– Det finns ingen central 
myndighet med ansvar för en 
dialog med åkerier och distri-
butörer, avfallshantering eller 
läkemedel om deras verksam-
heter och kontinuitetsplane-
ring, säger Anna Nöjd.

Samtidigt pågår arbetet med 
en strategi för hur det rent 
praktiskt ska gå till vid en ut-
delning av antiviraler. Tanken 
är att utdelningen ska ske ge-
nom företagshälsovården.

– Det här underlaget ska 
kopplas till länsstyrelsernas 
arbete. Vi kan komma att behö-
va ha en dialog med några aktö-
rer om deras redovisning. Sen 
kommer vi att analysera tota-
len  säger Anna Nöjd.

På MSB känner man i dag 
ingen oro för pandemiplane-
ringen.

– Länsstyrelserna har gjort 
ett hästjobb. Det är en stor upp-
gift som de tagit sig an på väl-
digt bra sätt. Några av dem sä-
ger också att de genom pande-
miplaneringen byggt upp kon-
taktnät som blir till stor nytta 
även för annan beredskapspla-
nering, säger Alexandra Nord-
lander.

MSB har med anledning av den 
nya influensan, och efter för-
frågan av ett flertal länsstyrel-
ser tagit fram ett lägesbilds-
stöd. Stödsystemet är relativt 
enkelt, både när det gäller för 
aktörer att rapportera in till 
systemet och själva lägesbil-
den. Systemet ska driftsättas i 
slutet av september.

– Verktyget skapar en läges-
bild genom att aktörer anger 
förmåga i sin verksamhet. Re-
sultatet presenteras antingen 
på en karta eller i tabellformat, 
säger Jakob Wetterud, MSB.

Statusen visas som antingen 
grön, gul eller röd och speglar 
om en verksamhet är utsatt för 
sådana störningar att det upp-
står brister i förmågan. Syftet 
är framförallt att länsstyrelser-
na ska få en regional lägesbild. 
Man måste vara inloggad i Wis 
för att komma åt lägesbilden.

– Syftet med lägesbilden är 
olika för olika målgrupper, men 
grundläggande är att informa-
tionen ska vara tillräcklig för 
ett koordinerat beslutsfattan-
de, oavsett nivå eller verksam-
hetsområde. Exempelvis ska en 
kommun kunna se sin egen sta-
tus i föhållande till andra kom-
muner för att antingen kunna 
stötta dem eller själv få stöd.

GUNNO IVANSSON

25 sektorsmyndigheter har svarat MSB om behovet av antiviraler. Det blev fler än väntat. – Vi kan nog se att vissa tar i och uppger att de behöver antiviraler för all viktig 
personal, säger Anna Nöjd,  som tillsammans med Alexandra Nordlander ingår i MSBs influensagrupp.  FOTO: GUNNO IVANSSON

Jacob Wetterud
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Influensan slog  
till mot MSB

Södermanlands 
län restriktivt

Mitt under det intensiva 
arbetet med att stötta an-
dras planering för pande-
min sattes MSBs egen be-
redskap på prov.

 ■ I början av september slog 
nya influnsan till mot MSB 
när medlemmar i influensa-
gruppen insjuknade.

För myndigheten blev det 
till att slå upp den ännu inte 
formellt fastställde interna 
pandemiplanen.

– Planen har två syften, dels 
att säkerställa att vår egen 
verksamhet med fokus på 
samhällsviktiga verksamhe-
ter fungerar vid stort perso-
nalbortfall. Dels ge alla med-
arbetare bra förutsättning-
ar att möta influensan, sä-
ger kommunkationsdirektör 
Svante Werger.

Och där står bland annat 
att man vid konstaterad smit-
ta på arbetsplatsen bör undvi-
ka möten och om möjligt hålla 
telefonkonferenser och arbe-
ta hemifrån.

De personer som arbetat 

med den smittade eller hade 
gryende symptom uppmana-
des att arbeta hemfrån. Dä-
remot kan ingen beordras att 
sjukskriva sig.

Det skarp�a testet ledde ock-
så till en revidering av planen, 
ett ska byttes mot ett bör.

– Vi tydliggör att ansvarig 
chef måste göra en bedöm-
ning. Vissa arbetsuppgifter 
kanske kan utföras på arbets-
platsen utan att andra smit-
tas.

Behovet av en lägesbild 
över smittan inom myndig-
heten ledde att det skapades 
nya rutiner. Blir man sjuk och 
misstänker att rör sig om nya 
influensan ska det anmälas 
till närmaste chef och löne-
kontoret.

– Det är inte enbart en 
nackdel att vi drabbas av 
smitta så tidigt. Det innebär 
att vi innan kulmen får tillba-
ka personal som vi kan räkna 
med är immuna, säger Svante 
Werger.

Länsstyrelsen i Söderman-
land räknar med att klara 
sig utan antiviraler.

– Vi har inte som ambi-
tion att i stor skala använ-
da antiviraler för att be-
handla friska tjänstemän. 
Vi ser inte behovet, säger 
beredskapsdirektör Tho-
mas Persson.

 ■ Pandemin har man försökt 
hantera som vilken samhälls-
kris som helst. Samhällsvikti-
ga aktörer har i huvudsak fått 
två frågor. Dels om pande-
miplaneringsläge i stort och 
dels vilka åtgärder som pla-
neras inför en situation med 
50 procentig sjukfrånvaro.

Nästa steg är att identifiera 
kritiska beroenden.

– Vad finns det inom er 
verksamhet som kan leda till 
att allmänheten utsätts för 
betydande risk eller skada? 
Och hur kan det påverka res-
ten av samhället? Ett typiskt 
exempel är om länstrafiken 
skulle sluta transportera pas-
sagerare då spelar det ingen 
roll om Mälarsjukhuset har 

världens finaste pandemi-
plan, för kommer personalen 
inte dit hjälps det inte.

Enligt Thomas Persson blir 
det kvalitetsförsämringar 
men inget kommer att bli rik-
tigt dåligt. Det här klarar sam-
hället med marginal.

– Givet bakgrunden att vi 
tittat över planeringen gan-
ska noga ser vi inget behov av 
någon stor allmän antiviral-
behandling. Vi för föranmäl-
ningar om antiviraler från oli-
ka aktörer men vi svarar att vi 
kommer inte att göra någon 
bred antiviralutdelning till 
företagshälsovården.

Thomas Persson utesluter 
inte att det kan behövas ut-
delas antiviraler men är  inne 
på att de ska användas mycket 
restriktivt.

– Vad vi kunnat se hittills är 
att alla verksamheter klarar 
50 procents sjukskrivning. Då 
ska vi hålla i huvudet att erfa-
renheterna från Nya Zeeland 
och Australien visar att influ-
ensan spred sig till elva pro-
cent av befolkningen.

Varning för farligt 
skarsladdsställ

Släckvatten eller brand-
vatten?

Begreppsförvirring har 
upptäckts och utretts.

 ■ Vad kallas vattnet som an-
vänds för att släcka en brand 
och vad kallas vattnet som rin-
ner bort från en brand efter 
brandbekämpningen? 

Vad är släckvatten och vad är 
brandvatten? 

Båda termerna används av 
fackmän, problemet är att de 
används olika.

Begreppsförvirringen upp-
täcktes i ett av Vägverkets pro-
jekt. Johan Lundin, WSP, ini-
tierade en lösning och tog hjälp 
av Gunnel Johansson på TNC, 
Terminologicentrum.

Rekommendationen är nu att 
termerna ”släckvatten” och 
”brandvatten” ska användas 
för samma begrepp, det vill 
säga för vatten som påförs en 
brand. 

För det vatten som rinner 
bort från branden efter brand-

bekämpning, och som ofta är 
förorenat, bör i stället ”förore-
nat brandvatten” eller ”förore-
nat släckvatten” användas. 

En remissgrupp med fack-
experter, däribland MSB, Bo-
verket, Svenska brandskydds-
föreningen och Vägverket, har 
deltagit i diskussionerna.

Rekommendationerna, som 
har godkänts av Vägverkets 
avdelning Teknik och miljö i 
form av termer med definitio-
ner, finns nu i Rikstermbanken, 
www.rikstermbanken.se .

Elsäkerhetsverket har vid 
ett par tillfällen uppmärk-
sammat skarvsladdsställ 
som är direkt farliga.

 ■ Bland annat har skarv-
sladdsställ orsakat en brand 
bakom en tv eftersom produk-
ten hade överhettats i hela sin 
längd på grund av hög belast-
ning och klena ledare.

Det aktuella skarvsladds-
stället, av märket Theaera, var 
märkt 6 A/250 V och hade sex 
stycken jordförsedda uttag 
samt en strömbrytare. Produk-
ten var CE-märkt samt hade ett 
antal certifieringsmärken.

– Just denna produkt hade 
sålts i Malmö, säger Susanne 
Sundström vid Elsäkerhetsver-
ket. Har du en sådan i ditt hem 
bör du omedelbart göra dig av 
med den.

Skarvsladdstället sändes till 
Elsäkerhetsverket av Rädd-
ningstjänsten Syd för under-
sökning. Vid en närmare in-
spektion upptäckte verket att 

jordledare saknades och att ka-
beln var av undermålig kvalitet 
med extremt klena ledare. Ka-
beln saknade också märkning.

– När du köper ett skarv-
sladdsställ är det viktigt att 
kontrollera märkningen, både 
på själva stället men även att 
kabeln är märkt och certifierad, 

fortsätter Susanne Sundström.
För att klara belastningen 

bör ett skarvsladdställ vara 
märkt 16 A/250 V. Då ska den 
ha kontrollerats för att klara en 
högre belastning och kommer 
att klara av att anslutas till flera 
apparater.

Släckvatten och brandvatten samma sak

Har du ett skarvsladdsställ av märket Theaera, märkt 6 A/250 V, 
med sex stycken jordförsedda uttag samt en strömbrytare bör du 
göra dig av med det.

Brandbudskap  
på disktrasan

 ■ Brandvarnare, brandsläck-
are och utbildning är bra men 
behöver kompletteras med 
små påminnelser i vardagen. 
Det anser brandmannen An-
ders Hansson, som startat fö-
retaget Infoprodukter.

Hans små streckgubbar och 
tryckta budskap kan fås på allt 
från nyckelringar, reflexer och 
klistermärken till skyddsväs-

tar, tandborstar och disktrasor.
– Ett förebyggande brand-

budskap på en reklampenna 
kan också förhindra bränder, 
säger Anders Hansson, Kö-
pingebro.

Alla möjliga vardagsföremål 
kan bli budbärare. Det finns 
många reklamprodukter men 
med räddningstjänstens logga 
får de extra tyngd.

– I sämsta fall hamnar öpp-
naren i kökslådan men då blir 
man ändå påmind varje gång 

man ska använda saxen.
Att glömma stämningslju-

sen innan man går och lägger 
sig eller adventsljusen innan 
man går till jobbet kan få förö-
dande konsekvenser.

– Vad det sista du gör innan 
du lägger dig eller går till job-
bet? Jo, borstar tänderna och 
ett budskap på tandborsten 
påminner dig varje gång, säger 
Anders Hansson.
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 ■ Landet heter egentligen Demokratiska re-
publiken Kongo, men särskilt demokratiskt är 
det inte. Korruptionen är utbredd, banditgäng 
och rebeller härjar fritt. Det är huvudorsaken 
till MSB:s och FN:s insats i nordöstra Kongo, 
inte långt från gränsen till Sudan.

I november 2008 genomförde LRA (Lord of 
Resistance Army) en massaker i Dungu. Re-

bellerna har länge varit fruktade för sin grym-
het och skräckslagna invånare har flytt åt alla 
håll. I nordöstra Kongo uppges det finnas cirka 
140 000 personer på flykt. Bristen på bostäder, 
mat, skolor och annat har varit akut.

Efter massakern för mindre än ett år sedan 
kom strax före jul ett rop på hjälp från FN:s 
flyktingkommissariat, UNHCR, till dåvaran-

de Räddningsverket om att bygga ett fältkon-
tor i Dungu åt fyra ledande FN-organisationer.

I slutet av januari beslutade MSB att med Si-
das stöd bygga fältkontoret. Kristoffer Myr-
näs kom till Dungu 31 maj, rekryterad som 
camptekniker. Då kunde hann inte drömma 
om att han cirka halvåret senare skulle ha en 
nyckelroll för MSB långt inne i Afrika.

– Det har gått osannolikt fort. Bara att kom-
ma till Dungu som tekniker i slutet av maj var 
ju ett enormt äventyr, jag som tidigare aldrig 
satt min fot i Afrika. Att jag mer än tre måna-
der senare skulle vara kvar i Dungu, och som 
insatschef, var en närmast absurd tanke, säger 
Kristoffer.

Att ta sig till Dungu är något knepigare än att 
flyga från Sturup till Danmark. Från Entebbe i 

KONGO · I tropikerna, strax norr om ekvatorn, spurtar en ung brandman 
med ett svenskt prestigeprojekt – ett stort fältkontor åt flera ledande 
FN-organisationer. 
Platsen är Dungu och ligger ”in the middle of nowhere” i nordöstra 
Kongo. Brandmannen heter Kristoffer Myrnäs, en 29-årig skåning med 
rötterna i Luleå. 

Ung brandman leder prestigeinsats i Kongo
Efter bara en månad 
som tekniker blev 
Kristoffer Myrnäs in-
satschef för MSB i 
Afrika.

Kristoffer Myrnäs har hela tiden haft nära samverkan med FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som beställt fältkontoret av MSB. Här diskuterar Kristoffer några detaljfrågor  
med UNHCR:s representant i Dungu, Christian Kilundu Kapanda.  FOTO: STIG DAHLÉN
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Uganda är det FN-propellerplan drygt en tim-
me till Bunia, en ökänd rövarkula, på andra si-
dan gränsen, i Kongo. Från Bunia till Dungu är 
det en tvåtimmarsresa över tropisk regnskog i 
FN-helikopter med rysk besättning.

– Mitt intresse för internationella uppdrag 
väcktes på räddningsskolan i Revinge 2006. 
En brandman berättade om en insats han va-
rit på i Sudan. Direkt efter föredraget anmäl-
de jag mig till Räddningsverkets personalpool, 
berättar Kristoffer Myrnäs.

Som brandman tjänar han, med alla tillägg, 
runt 24  000 kronor i månaden. Jobbet som 
insatsledare i Dungu betalas med totalt cirka 
55 000 kronor. Alltså mer än dubbelt så myck-
et som brandman.

– Visst, det är bra betalt, men jag gör det defi-

Ung brandman leder prestigeinsats i Kongo
Inte ofarligt
”Hotet från re-
bellerna finns 
där hela tiden. 
I naturen lurar 
giftormar och 
malaria. Men 
värst hittills 
har nog varit 
byråkratin.”
Kristoffer Myrnäs, MSBs in-
satschef i Dungu

Kristoffer Myrnäs har hela tiden haft nära samverkan med FN:s flyktingkommissariat UNHCR, som beställt fältkontoret av MSB. Här diskuterar Kristoffer några detaljfrågor  
med UNHCR:s representant i Dungu, Christian Kilundu Kapanda.  FOTO: STIG DAHLÉN

nitivt inte för pengarna. Det känns positivt att 
få hjälpa till för en god sak och naturligtvis är 
det ett stort äventyr. Dessutom tror jag att det 
är utvecklande för mig som person och yrkes-
man.

Det finns stunder som fått Kristoffer att fun-
dera över vad han gett sig in på. Säkerhetsläget 
är 4 på FN:s femgradiga skala.

– Hotet från rebellerna finns där hela tiden. 
I naturen lurar giftormar, många blir sjuka i 
malaria och mycket annat. Men värst hittills 
har nog varit byråkratin. Den finns både hos 
landet och hos FN. Det är lätt att bli frustrerad.

När vi träffade Kristoffer i slutet av augus-
ti hade han i nästan två månader väntat på två 
väskor med verktyg, nödvändiga för att färdig-
ställa campen. Likadant med en dieseltank.

Från en sex meter djup brunn förses fältkontoret med vatten. Innan 
vattnet når kranarna renas det i anläggningen till höger på bilden.

– Att boendet varit risigt utan fungerade to-
alett och att maten varit densamma hundra 
dagar i sträck är smällar man får ta, men byrå-
kratin och trögheten hos FN och de kongole-
siska myndigheterna kan få vem som helst att 
slita håret i förtvivlan.

Månadslönen ska även ställas i relation till 
arbetsinsatsen. Det rör sig knappast om någ-
ra 40-timmarveckor, snarare 60-70. Hela Kri-
stoffers tillvaro har sedan början av juni kret-
sat kring jobbet med fältkontoret. Det har inte 
funnits något annat att göra. Ingen TV att titta 
på och el finns bara två-tre timmar på kvällen. 
Efter den enkla middagen planeras nästa dags 
arbete på campen. Kristoffer har oftast avslu-
tat kvällarna med en bok i pannlampans sken.

– I början av september kunde vi äntligen 
flytta in på campen. Även om den inte är helt 
klar blev det ett väldigt lyft, säger Kristoffer.

Fältkontoret består av prefabricerade bygg-
element för boende, kontor, kök, tvättstuga, 
elcentral och annat. Ett 30-tal personer från 
FN ska få långtidsboende i normalstora ho-
tellrum, tillfälliga besökare får bo i små, men 
luftkonditionerade rum.

Totalt 150 ton husdelar (ursprungligen från 
Dubai) och annat har transporterats hit från 
Entebbe, merparten med flyg. En handfull 
FN-organisationer ska dela på lokalerna. Det 
är unikt. OCHA, WFP, UNICEF och UNHCR 
brukar arbeta var för sig själva – trots att de 
ytterst tillhör samma organisation. Detta är 
första stora satsningen i Afrika där en rad FN-
organisationer ska samsas om lokalerna, allt 
inom en 300 meter lång och två och en halv 
meter hög mur.

– Intresset för denna lösning är stort, det 
är jag medveten om. Därför känner jag press-
sen att allt måste vara klart till i mitten av ok-
tober när hela campen överlämnas till FN. En 
rad FN-höjdare, ambassadörer och andra har 
aviserat sin ankomst.

MSB:s verksamhetsansvariga för insatsen 
Malin Lanzer säger:

– Målet med denna insats, liksom de flesta 
andra MSB-insatser, är att stärka samordning. 
Detta syns mycket konkret i Dungu. Genom att 
få flera FN-organisationer att samverka nära 
skapar vi ökade förutsättningar för en effektiv 
och samordnad humanitär insats.

Kristoffer Myrnäs har inte bara varit chef för 
de tre-fyra svenskar som samtidigt tjänst-
gjort på campen. Under sig har han haft 40-
60 lokalanställda. De har tjänat sju USA-dol-
lar om dagen, för åtta timmars tufft arbete 
i cirka 30-gradig värme. En löjligt låg lön vid 
en svensk jämförelse – men inte här. Dubbelt 
upp jämfört med normallönen i Dungu, hos de 
ytterst få som har ett arbete.

Lönen följer FN-rekommendationen och 
det har varit kö till jobben på svenska campen. 
MSB har gott rykte bland lokalbefolkningen. 
Till skillnad från flera FN-organisationer be-
talar MSB ut lönen i tid.

En uttalad p�olicy från MSB är att campen ska 
utformas så att den är anpassad till båda kö-
nen. Vid rekryteringen av lokalanställda ska 
också finnas kvinnor.

– Vi har hela tiden haft kvinnor bland de lo-
kalanställda. Jag är övertygad om att resulta-
tet på en arbetsplats blir bättre om det finns 
en blandning av kön. Det gäller här, såväl som 
hemma i Sverige, säger Kristoffer.

STIG DAHLÉN

FAKTA
DR Kongo: Demokratiska republiken 
Kongo, även kallad Kongo-Kinshasa. 
Hette tidigare Zaire, dessförinnan Bel-
giska Kongo. Yta: 2 345 410 kvadrat-
kilometer (cirka fem gånger större än 
Sverige). Folkmängd: 66 miljoner. 

Bakgrund till insatsen: Trots freds-
avtal 2003 har de mångåriga orolig-
heterna fortsatt, särskilt i östra Kongo. 
I nordöstra delen av Kongo sprider re-
bellgrupper skräck. En stor del av oro-
ligheterna har sin bakgrund i mycket 
stora naturtillgångar, bland annat kop-
par, guld, uran, olja och mineralen col-
tan (som används i mobiltelefoner och 
dvd-spelare). 
 
På grund av säkerhetsläget och stora logistiska svårigheter har FN haft 
svårt att hjälpa de nödställda med mat, vatten, mediciner och annat. Efter 
en förfrågan från UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) och beslut om stöd 
från Sida, totalt drygt 16 miljoner kronor, bygger MSB ett fältkontor åt le-
dande FN-organisationer. Förutom UNHCR även UNICEF (FN:s barnfond), 
OCHA (FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd) och WFP (FN:s 
matprogram). 
 
Insatsen påbörjades i februari 2009. I oktober överlämnas fältkontoret till 
FN. MSB fortsätter stötta FN med en så kallad camp manager och en tek-
niker fram till februari 2010.
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 ■ – Risken är att samverkans-
mantrat i ett kritiskt läge leder 
till att den skadade drabbas, sä-
ger Eric Carlström, forsknings-
ledare vid Högskolan väst.

Han och forskarkollegan Jo-
han Berlin vid Göteborgs uni-
versitet har i ett tvåårigt forsk-
ningsprojekt följt hur blåljus-
organisationerna och SOS 
Alarm samverkar och slutsat-
sen att det krävs klara gräns-
dragningar och begreppet sam-
verkan måste förtydligas – vad 
menar man med samverkan?

Enligt Johan Berlin och Eric 
Carlström är samverkan vagt 
definierat i myndighetstexter. 
Den samverkansambition som 
kommer fram är gränslös sam-
verkan där man klär av sig full-
ständigt och är beredd att kliva 
över vilken professionell or-
ganisatorisk gräns som helst – 
oavsett var behovet uppstår.

– Det tror vi är naivt. Det är 
också en orimlig form av sam-
verkan, i synnerhet vid var-
dagsolyckan, som vi oftast pra-
tar om. Där är man vältränad 
och vet ungefär vad som behö-
ver göras. Då kan det vara ab-
solut smartast att inte samver-
ka gränslöst utan att var och 
en gör sin sak, säger Eric Carl-
ström.

Sker det däremot en oväntad 
eller stor händelse där resur-
serna inte räcker kan en polis 
bli stående i en situation där det 
behövs snabba insatser på sjuk-
vårdsfronten.

– Då kan jag behöva göra 
uppgifter jag är ganska dålig på; 
jag måste kunna kliva över den 
här gränsen. Åtminstone veta 
att det är ett ansvar jag har; att 
göra det bästa jag kan för att 
åstadkomma samhällsnytta.

De föreslår en uppdelning i 
tre olika typer av samverkan:

 ■ Sekventiell – stafettliknan-
de insats där man gör var sin 
sak i turordning - jag väntar till 
du är klar innan jag tar vid.

 ■ Parallell – är lite svårare, 
då gör du din sak – jag gör min 
grej men samtidigt. Kräver en 
viss förhandling att klara av 
gränserna, släppa fram, avvak-
ta. Det är rätt svårt och kräver 
en aktiv ledning om många ska 
göra sin sak.

 ■ Synkron – är det fullstän-
digt prestigelösa utbytet som 
är ambitionen från myndig-
heternas sida. Där man efteråt 
inte vet vilken hand som gjort 
vad. Ingen har gett order utan 
det har bara skett. Det har bara 
rullat på.

– Vad vi kan se är att ibland är 
det optimalt att ha sekventi-
ell samverkan. Ibland är den 
parallella samverkan optimal. 
Men de kräver helt andra ty-
per av logistik, annat tänkande. 
Ledningen måste kunna ställa 
om mellan de tre nivåerna be-
roende på scenariot och leda på 
tre olika sätt. Vilket är särskilt 
svårt i Sverige eftersom vi har 
ledningspersonal från tre oli-
ka organisationer som är jäm-
ställda, säger Eric Carlström.

Problemet är att i myndig-
hetstexterna är utgångspunk-
ten att all samverkan är syn-
kron, man utgår från det maxi-
mala läget hela tiden.

– Det kan vara katastrof. Går 
man i stället in och säger: vi ar-
betar sekventiellt eller vi arbe-
tar parallellt eller vi går över till 
synkrona läget, då finns fler lä-
gen att gå in i. Då är alla med på 
hur de andra kan väntas agera. 
Det har du inte i dag, säger Jo-
han Berlin.

Eftersom fullständig samver-
kan är orealistisk i de flesta si-
tuationer skapas frustration.

– Antingen blir de tomma i 
blicken och bryr sig inte eller 
också upprörda, det har vi va-
rit med om. När man samlas ef-
teråt på stationen säger rädd-
ningstjänsten att polisen gjor-
de ju inte ett skit. Där stod de 

med händerna på ryggen borta 
vid avspärrningen och lyfte inte 
ett finger för att hjälpa oss med 
de skadade. Men polisen kan-
ske hade mycket goda skäl att 
stå borta vid avspärrningarna, 
säger Eric Carlström.

Under de två år de följde blå-
ljusorganisationerna i Göte-
borg och Stockholm såg de att 
det förekom samverkan vid 
några tillfällen.

– Räddningstjänsten är gan-
ska duktig på att hugga i för po-
lisen och hälso- och sjukvår-
den. De är bredast av de här tre 
organisationerna, medan både 
polisen och hälso- och sjukvår-
den är ytterst smala och håller 
sig på sina kanter, säger Eric 
Carlström.

I sin rapport räknar de upp 

ett antal barriäreffekter som 
utgör hinder för samverkan 
på olycksplatsen. Exempel är 
standardiserade beteenden 
(inte enkom dåligt) och separe-
rade ledningscentraler (ett jät-
tebekymmer).

– Andra barriärer väldigt oli-
ka syn på brytpunkter, var led-
ningsplatserna ska förläggas. Vi 
har flera exempel där man står 
och väntar ut varandra på olika 
ledningsplatser. Det har hänt 
att polisen och sjukvårdsledare 
ställt sig på ett ställe och sedan 
kommer räddningsledaren sist 
och ställer sig på ett annat stäl-
le. Sedan pågår en ”arga-leken-
kamp” under några minuter var 
man ska stå.

En central barriäreffekt är osä-
kerhet att utföra uppgifter som 

ligger utanför kompetensom-
rådet.

– Närhetsprincipen måste 
diskuteras av ledningen. Hur 
hårt styrda ska vi vara av regler 
och lagar som finns. Kan nöd gå 
före lag?

Deras slutsats är att blåljus-
organisationerna inte lyckas 
få till samverkan. Men då kan-
ske man övar samverkan tänkte 

GÖTEBORG · Samverkan har blivit ett modeord 
som förekommer i styrdokument på alla nivåer 
i samhället. Men formuleringarna är alltför lud-
diga och motverkar sitt syfte. I verkligheten sker 
nästan ingen samverkan alls på olycksplatser. Det 
är först när alla har väl definierade uppgifter som 
verklig samverkan blir möjlig.

Samverkan som retorik fungerar inte

Samverkansmantrat
”I samvekansövning 
övas främst samord-
ningen genom  
samverkan.”
Från informationsmaterialet inför en 
stor samverkansövning

Myndigheter och organisationer förespråkar maximal samverkan i alla lägen. Vi vardagsolyckan är detta                       orimligt. Där är man vältränad och vet ungefär vad som behöver göras. Då kan det vara absolut smartast 
att inte samverka gränslöst utan att var och en gör sin sak, anser forskarna Johan Berlin och  Eric Carlström FOTO: ARNE FORSELL 



TJUGOFYRA7 · #03 SEPTEMBER 2009 15NYHETER

Måste alla övningar vara 
så stora? Lär man sig mer 
för att övningen är stor? 
Det tror inte forskarna Eric 
Carlström och Johan Berlin 
som i stället vill satsa på 
mikroövningar.

 ■ – Man vill gärna göra öv-
ningarna så stora som möjligt. 
Det har vi funderat mycket 
över: behöver övningar vara 
så stora för att lärmomentet 
ska bli stort? Vi tror inte det. 
Man kan ha en liten övning 
och ett jättestort lärmoment, 
säger Johan Berlin.

Det är lärmomentet man ska 
titta på; att deltagarna som är 
där lär sig så mycket som möj-
ligt och att de kommer nära 
varandra. Det är inte peng-
ar och resurser som behövs, 
utan det handlar mer om att 
fundera vad som är lärmo-
mentet, och utforma övning-
arna utefter vad som ska upp-
nås.

– Och sedan dra nytta av de 
lärdomar man gjorde, för det 
gör inget att göra fel på en öv-
ning. Huvudsaken är att fun-
dera över misstagen till nästa 
övning. Och att de som del-
tar kan ta del av misstag man 
gjort tidigare övningar.

Felen som gjordes vid förra 
övningen tystas ofta ner. In-
om blåljusorganisationerna, 
inte minst räddningstjänsten, 
finns ett krav på ofelbarhet – 
man vill inte göra fel. En sådan 
kultur främjar inte öppenhet 
med misstag.

– Det beror nog på att det är 
organisationer som vi har stor 
tillit till och med höga sam-
hällskrav. Jag har något att le-
va upp till och min inre rädsla 
och oro vågar jag knappast ge 
uttryck för. Risken är att jag 
gör likadant internt och det 
hämmar läromomentet och 
utvecklingen, säger Eric Carl-
ström.

Eric Carlström och Johan 
Berlin har en idé om mindre 
övningar, som de kallar mik-
roövningar.

– Till exempel låter man 
människor samlas kring ett 
bilvrak och en fiktiv, relativt 
enkel händelse. Vi låter dem 
komma fram i fel ordning – lå-
ter polisen komma fram först. 
Räddningstjänsten kommer 
absolut sist – det brukar vara 
tvärtom. Bara det är en svårig-
het. Efteråt åt går man igenom 
det här ordentligt.

– En viktig bit med mikroöv-
ningar är att man kan ta om 
samma övningsmoment flera 
gånger under samma dag. Ef-
ter genomgång upprepas öv-
ningen och då tror vi att läro-
momentet ökar jämfört med 
en storövning där man stått 
vid en brytpunkt 70 procent 
av tiden, gjort en insats 10-15 
procent av tiden och reste-
rande tid ätit korv med bröd, 
säger Johan Berlin.

Resultatet av deras studier 
blir ett läromedel, en handbok 
för övningar som kommer un-
der nästa år.

GUNNO IVANSSON

de och gick vidare med att följa 
tolv stora samverkansövningar.

– Eftersom det heter samver-
kansövningar borde det vara fo-
kus på detta, men vi hittade sto-
ra brister där också. Man övar 
andra saker men inte just sam-
verkan, säger Eric Carlström.

– Man övade parallellitet, 
men inte synkron samverkan. 
När man över samverkan bor-
de man ha tydliga målsättning-
ar att faktiskt gå in och göra lite 
av varandras uppgifter, att man 
kliver över den organisatoriska 
gränsen, säger Johan Berlin.

Eftersom man använder be-
greppet överallt gäller det för 
myndigheterna att bestämma 
sig för vad samverkan är och 
inte skapa förvirring för de 
operativa ledarna, för de som 

ska göra jobbet.
– Vi är väldigt duktiga och 

gör mycket rätt, vi är inte kri-
tiska på det sättet. Det bedrivs 
en fantastisk verksamhet och 
vi i Sverige är duktiga på detta. 
Men det finns brister som vi in-
te får vara rädda att ta upp. Om 
man vill ta ett kliv uppåt, vilket 
vi ser som en ambitionsnivå 
som finns, så är det genom att 
lyfta fram de olika friktioner 
som finns kring samverkans-
begreppet, säger Johan Berlin.

GUNNO IVANSSON

Forskningsrap�p�orten:
Johan Berlin och Eric Carl-

ström (2009). Samverkan på 
olycksplatsen. Om organisato-
riska barriäreffekter. Universi-
ty West.

Samverkan som retorik fungerar inte Satsa på 
mikro-
övningar

Myndigheter och organisationer förespråkar maximal samverkan i alla lägen. Vi vardagsolyckan är detta                       orimligt. Där är man vältränad och vet ungefär vad som behöver göras. Då kan det vara absolut smartast 
att inte samverka gränslöst utan att var och en gör sin sak, anser forskarna Johan Berlin och  Eric Carlström FOTO: ARNE FORSELL 

Johan Berling och Eric Carlström har gjort forskningsrapporten 
Om organisatoriska barriäreffekter. University West. Den kan 
beställas 

Så borde det stå
Samverkan som retorik le-
der inte till samverkan.En-
ligt Johan Berlin och Eric 
Carlström skulle myndig-
hetstexter kunna förtydli-
gas så här:

”Med samverkan menas i 
normalfallet en parallell för-
delning av uppgifter mellan 
samverkande organ. Den re-
sursobalans som kan uppstå 
vid komplexa och omfattan-
de olyckor kräver dock en syn-
kron samverkan. Detta ställer 
krav på att samverkande organ 
utvecklar en förmåga att växla 
mellan parallella och synkrona 
samverkanstekniker, så kalla-
de semisynkron samverkans-
beredskap.”
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VÅRBY Energisk, nyfiken och drivande säger kollegorna. 
Tuff om det behövs. Lockas ibland att provocera och säger 
då att räddningstjänsten ska sluta med gruppmuppandet. 
Möt Sandra Danielsson – inte en dussiningenjör.

 ■ Tydligheten är uppfriskande. Hon uttryck-
er sig gärna drastiskt och tycker det är kul.

– Men jag är inte ute för att provocera, jag 
säger bara vad jag tycker. Och det är sakfrågor 
som driver mig, verksamheten jag är intresse-
rad av, säger Sandra Danielsson.

Ett tekniskt yrke lockade och brandingenjör 
var den kortaste utbildningen, därav valet. Så 
förklarar Sandra Danielsson varför hon 1996 
klev in på Brandteknik i Lund.

Bekväm? Det stämmer inte in på en person 
som efter anställningsintervju avförts med 
motiveringen ”för ambitiös”.  

Nu blev det ingen kort utbildning. Sandra 
ville mer, lade in ett eget praktikår och till slut 
tog det 6,5 år att bli färdig. 

– Jag tyckte utbildningen var för teoretisk 
och ville få operativ erfarenhet.

Hon praktiserade på Lunds brandstation, på 
Räddningsverkets skolor i Revinge och Sköv-
de och lyckades även få tre månader i London.

– Hur? Det var bara att skriva och försöka 
övertyga dem.

Numera är hon en av landets mer ansedda 
brandingenjörer, inte minst genom en rad 
uppmärksammade olycksundersökningar 
där Sandra och hennes kollegor varit uppfris-
kande tydliga i sina synpunkter.

Men vänta, flyttade hon inte till Räddnings-
tjänsten Syd? 

Jo, med både pojkvännen och barndoms-
hemmet i stan lockade Malmö. Efter ett halv-
år var Sandra tillbaka i Stockholms södra för-
orter. Syd och Sandra blev en kulturkrock.

– Jag skulle jobba med deras nya lednings-
organisation. Men allt var nischat och förut-
bestämt, jag kunde inte påverka. Dessutom 
jobbade jag snävt i ett område, kände mig in-
trängd i en ruta. Jag säger inte att det är säm-
re i Räddningstjänsten Syd, men det var sämre 
för mig.

Södertörn har i landet blivit känt för att våga 
förändra och gå egna vägar. Inte uppskattat 
av alla. Men när det dök upp olycksundersök-
ningar som vågade tycka var det inte oväntat 
att de bar Södertörns signatur. Kemira-olyck-
an i Helsingborg, hotellbranden i Gävle, pota-
tisåkern i Malmö, Lindexbranden i Södertälje 

är insatser som granskats. Sandra Danielsson 
har medverkat i samtliga, i huvudsak i samar-
bete med Thomas Winnberg.

Kritiken har ibland varit tuff. Men det kan 
även vara tufft att leverera den.

– De vi intervjuar känner förstås att egna or-
ganisationen är utsatt. Men vi har alltid fått ett 
mycket bra bemötande. Jag är lite imponerad 
av det.

En av rapporterna, Lindexbranden, är från 
hemmaplan. Och där var det ganska hård kri-
tik mot ledningen av insatsen. 
Hur var det att granska egna organisationen?

– Hade vi gjort en tillrättalagd rapport ha-
de vi inte behövt göra några fler. Det fanns-
brandmän som befarade att det skulle bli så, 
Men efteråt fick vi positiv respons från många 
av dem. 

Undersökningar må vara hur bra de vill, ib-
land blir de ändå inte mer än en rapport. Men 
Sandra Danielsson anser att gjorda utredning-
ar är grunden till att Södertörn ändrat hela sin 
operativa organisation.

– Vi har lärt oss hur vi bör leda insatser. Inte 
en stackars ensam räddningsledare som står i 
soten med allt på sina axlar. Att göra rapporter 
skapar diskussion och här i Södertörn pratar vi 
mycket. Det vi behöver bli bättre på nu är min-
dre insatser.
Du vill jobba både förebyggande och opera-
tivt, men vad lockar dig mest?

– På ett sätt är operativt intressantare, för 
annars kunde jag jobbat som konsult någon-
stans. Ideologiskt tror jag mer på förebyggan-
de, operativt förändrar inte världen.
Du var under studenttiden engagerad i 
Lundakarnevalen. På vilket vis?

– Jag var brandchef, hade synpunkter på av-
stånd mellan tält och behov av brandsläckare. 
Folk tyckte nog jag var jobbig, de ville ju festa... 
Du har arbetat en del med Södertörns hand-
lingsprogram. Hur viktiga är de egentligen?

– Fråga länsstyrelsen och MSB, de har haft 
synpunkter på vårt handlingsprogram. Det 
löper ju över fyra år och vårt är övergripande. 
Detaljer är nedbrutna i andra dokument som 
förnyas varje år. Länsstyrelsen sa att de inte 
var oroliga för oss, mer för att någon skulle ko-
piera vårt program. Men då får de väl göra till-
syn hos dem.

Är det många som sneglar på er?
– Det känns så. Någon kommun tog vårt 

program och kopierade det, ändrade bara lite 
kartbilder. De nämnde inte sin egen kommuns 
största riskanläggning i sitt handlingsprogram 
Det kändes väl lite så där.

Du skrev för något år sedan att räddnings-
tjänsten stod inför ett vägval, ”antingen förblir 
vi världens dyraste reklamationsservice under 
devisen ring så släcker vi, eller så blir vi navet i 
säkerhetsarbetet…” 
Hur tycker du det har gått?

– Södertörn gjorde valet för länge sedan. Ge-
nerellt i landet står det nog och stampar lite. 
Det är fler projekt igång, jag skulle vilja att fler 
av dem blev del av verksamheten. Invandrare 
hamnar ofta i projekt, vi kan ju inte ta in dem i 
verksamheten, det vore otäckt… 
Vad ska räddningstjänsten jobba med i fram-
tiden. Klimat och miljö?

– Där någonstans går gränsen. Jag tror vi 
måste titta mer på vår kärnverksamhet. Jag är 
utbildad inom brand och risk och värnar om 
det. Jag tror mer på nätverk och att vi är mång-
sysslare. På larm krävs det att man kan en del.
Du vill också ha bort gränsen på tio och 20 
minuter för insatstider, motiveringen att 
brandbilen inte ska vara på stationen?

– Det gjordes en mätning där det visade sig 
att Surahammar har snabbaste insatstiden, de 
befinner sig inte på stationen. Slutsatsen är att 
vi måste bryta invanda mönster.
Sluta med gruppmuppandet har du också 
sagt, du vill ha bort begreppet 1+4?

– Det måste bort. 70 procent av larmen i Sö-
dertörn skulle kunna klaras av tre personer. 
Bygger vi verksamheten på 1+4 är vi fel ute.
Din uppfattning om MSB?

– Det var rätt att slå samman, förstod aldrig 
det där med KBM. Jo, politiskt sett förstod jag 
det, men verksamheter inom lagen om skydd 
mot olyckor och extra ordinära händelser blev 
uppdelade och det får vi i kommunerna lida ett 
tag till för.
Det finns de som undrar hur du hinner med 
allt?

– Springer mellan mötena. Nej, men till 
skillnad mot många i branschen jobbar jag på 
min arbetstid.

PER LARSSON

”Jag säger bara  
vad jag tycker”

FAKTA

Sandra  
Danielsson
Ålder: 33 år
Familj: pojkvän
Bor: Malmö/Stock-
holm
Yrke: brand- och risk-
ingenjör, produktions-
strateg i Södertörns 
brandförsvarsförbund
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Sandra Danielsson uppskattar den frihet under ansvar som präglar arbetet i Södertörn. Hon hade bara varit anställd i tre månader när hon fick göra sin första dragning för  
den politiska direktionen och konstaterar att det nog är lite ovanligt. FOTO: PER LARSSON
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Ligger inte och skrotar på fritiden

En båt för picknick i skärgården? Javisst, Kenneth Winberg och Lars Persson tar gärna med familjer-
na ut i skärgården, glider ut i vattnet, solar och badar från ett fordon som fordom hade en helt annan 
uppgift. FOTO: PER LARSSON

TUNGELSTA
 ■ De allierade använde fordo-

net när de landsted på Sicilien 
och vid Normandie.

Lars Persson och Kenneth 
Winberg har åkt på semester i 
Amfibiefordonet.

– Vi gjorde en tur till Italien 
med ”ducken”, säger brandman 
Lars Persson.

Han lovar möta vid pendeltå-
get i en grön Dodge. Och grön, 
tja – men färgen går igen under 
dagen. 

Vi åker hem till Kenneth 
Winberg, entreprenör som hy-
ser en nedlagd handelsträd-
gård. Här finns endast grönsa-
ker på hjul. 

Bara några mil från Stock-
holms city, men så långt från 
Stureplans-bratsen du kan 
komma.

De renoverar inte för beskå-
dan utan för användning.

– En del lackar gamla bilar  
för 50 000 och lägger ut det 
dubbla på ny krom. Det är inte 
värt det, bättre köpa en rostig 
bil till, säger Kenneth Winberg.

Det har herrarna gjort. När 
det blev lite trångt häromåret 
sålde de av 100 ton järnskrot 

och 75 ton fordon.
– Vi är oroliga när skrotpriset 

ändras.
På Winbergs tomt har de 

rest ett lokstall. Lok och vagnar 
finns. 400 meter smalspårig 
järnväg väntar på att bli utlagd 
i trädgården.

– Vi behöver 200 meter till, 
ska ha stickspår och annat.
Och sen?

– Ska vi köra. Vi samlar inte 
på grejer, vi har fordonen för att 
bruka dem, säger Lars Persson.

Ni anar lidelsen. Motorintres-
set har alltid funnits.  Persson, 
som är brandman i Botkyr-
ka, körde dragracing utrustad 
med jetmotor och efterbränn-
kammare på 80-talet. Italiena-
ren som hade bilen bröt ryggen 
vid första turen, Persson fick ta 
över.

– Vi fick bara uppvisningskö-
ra med den, tävla ansågs för far-
ligt. Det var 36 000 hästar man 
släppte loss, jetlågan bakom var 
som en 30 meter lång svetslåga.

Vid en uppvisning i Tumba 
slet sig bilen från förankring-
en, tryckvågen från jetmotorn 
pressade in garageportar. Nå-
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Ligger inte och skrotar på fritiden

FRÅGOR TILL

Emma Sjödin, brandman vid 
Brandkåren Attunda, har ut-
setts till årets Torsten Moh-
lin-stipendiat och tilldelas 
10 000 kronor. 

1 I höst är du tjänstledig från 
brandmannajobbet för att 

åka till Bryssel. Vad ska du 
göra där?

– Studera krisberedskap. Det 
ska bli otroligt intressant att ge-
nomföra mitt projekt.

2 Du läser p�arallellt med job-
bet. Vad då?

– Statsvetenskap vid För-
svarshögskolan med inriktning 
mot krisberedskap och inter-
nationell samverkan. Ska skri-
va en C-uppsats i höst

3 Vad ska du göra med sti-
pendiet på 10 000 kr? 

– Jag sökte stipendiet för att 
kunna åka till Bryssel och där 
på plats, genom intervjuer och 
studiebesök, skaffa underlag 
till min uppsats. Mitt intresse 
för krisberedskap är stort och 
särskilt intressant tycker jag 
Sveriges roll i relation till EU är.

4 Vad riktar du in dig p�å?
– Jag vill studera Sveri-

ges krisberedskapsarbete via 
MSB i relation till EU, som har 
en något snävare definition av 
vad begreppet krisberedskap 
innefattar.

5 Hur p�åverkar EU vår bered-
skap�?

– Ett av mina huvudsyften är 
att studera hur principen om 
gemenskapsmekanismen på-
verkar och berör svensk kris-
beredskapsstruktur och kräver 
politiska överväganden.  

KATARINA SELLIUS

5

got Persson helst vill blädd-
ra förbi när vi kikar på lite tid-
ningsklipp och bilder. På en an-
nan bild sitter han i ett ultralätt 
flygplan.

– Ett sånt har jag flugit – och 
störtat. Det gör jävligt ont.

I mitten av 80-talet blev han 
pappa, slut med det mest våg-
halsiga. Men motorintresset 
har inte avtagit. 

De är ett gäng likasinnade 
utspridda över landet, äger oli-
ka fordon men delar glädjen att 
nyttja dem.

Amfibiefordonet, en GMC 
Duck från 1944, är en av ögon-
stenarna. Vacker?

– Den ser ut som en förrymd 
pråm.

Fordonet är 9 meter långt, 
väger 6,2 ton och drar 3,2 liter 
diesel på landsvägen. En stor 
skinnsoffa har blivit baksä-
te, och fordonet används gär-
na under sköna sommardagar. 
Bara köra ut i vattnet och tuf-
fa runt i fem-sex knop i Stock-
holms skärgård. 

Men det tog sin tid att få ord-
ning på den.

– Jag svetsade varje kväll och 

helg ett helt år, tog bort plåtar 
som var två meter breda, säger 
Kenneth Winberg.

Bredvid ”Ducken” står en ame-
rikansk ”White” från 1942, en 
så kallad halvbandare. Win-
bergs senaste inköp och som 
också kommer att kräva sina 
arbetstimmar.

Hemma hos Lars Persson 
finns en Brockway dragbil, en 
jeep och en Studebaker. En be-
kant i Mälartrakten har bilfär-
ja, pråm och bogserbåt. En an-
nan kompis förärades en rostig 
grävmaskin i födelsedagspre-
sent. Han var fast och har nu 
70 grävmaskiner. 26 är körbara 
och den största på 120 ton mås-
te transporteras i tre delar.

Lars Persson hade en raritet 
på gång hem från Finland. Har 
ni blivit stoppade i tullen med 
för många liter så är det inget 
mot Persson. Han blev stop-
pad när han skulle styra en rysk 
stridsvagn över till Sverige. 

– Jag lärde mig att krigshisto-
ria inte får föras ut ur Finland, 
även om den ursprungligen 
kommer från annat land.

PER LARSSON

 ■ ”My Swedish Brother”. Det namnet fick MSB i Kroatien, efter-
som hjälparbetare från andra länder hade svårt att både begripa 
och lära sig det engelska namnet Swedish Civil Contingency Agen-
cy bakom förkortningen MSB.

– Det sades med glimten i ögat. Men skälet var förstås att det 
saknas koppling mellan förkortningen och det engelska namnet. 
Jag tycker det vore mer logiskt att internationellt använda SCCA än 
MSB, säger Lars-Göran Uddholm.

Annars låter My Swedish Brother sympatiskt, om än inte idealiskt 
ur genus-synvinkel.

SANDÖ
Larmställ och luftpaket 
på. 

Det var en ny erfarenhet 
för forskarna: att rökdyka.

Syftet är att utveckla 
övningsmetoder för rädd-
ningstjänsten.

 ■ – På Sandö jobbar man 
mycket med att praktiskt visa 
eleverna hur arbetet ska gå 
till, så vill vi också jobba, säger 
forskaren Per Backlund.

Han och fem kollegor från 
högskolan i Skövde har prak-
tiserat räddningstjänst på 
Sandö. De lär för att prestera 
bättre forskningsresultat.

– Jag har reflekterat över 
att mycket av utbildningen 
är lustbetonad, övningarna 
är roliga. Lärarna vill ha det så 
och är motivationen hög blir 
också lärandet högt. Kul och 
lärande vill vi väga samman 
med spelövningar, säger fors-
karen Henrik Engström.

Forskarna konstaterar också 
att skolan jobbar mycket med 
att utveckla metoder, och det 
sannolikt är ett skäl till att 
man funnit varandra.

Högskolan i Skövde tog för 
något år sedan fram en sököv-
ningssimulator som fanns 
på Räddningsverkets skola i 
Skövde. I den gick rökdyka-
ren in med strålrör och träna-

de bland annat släckningstek-
nik. Simulatorn finns numera 
i Sandö och högskolan har ett 
nytt treårigt forskningspro-
jekt för 2,4 miljoner kronor 
där man ska utveckla möjlig-
heten att använda spel- och 
träningssimulator.

– Släckning är svårt att si-
mulera för oss, det kan lätt 
bli att man lär in fel. Men det 
går att ta bort vissa moment 
ur en övning och i stället trä-
na dem med simulator. Man 
kan på datorn lära in i vilken 
ordning olika moment ska ut-
föras och bygga förståelse för 
olika strukturer, säger Henrik 
Engström.

Morgondagens brandmän 
ska inte bli virtuella experter. 
Det handlar inte om att ersät-
ta praktisk utbildning, sna-
rare om att bredda och öka 
förståelsen. Dessutom anser 
forskarna att brandmän kan 
öva på distans och därmed bli 
bättre förberedda.

– Stressnivån kan gott och 
väl återskapas i simulerade 
övningar. Det hör till rädd-
ningstjänstens arbete att ta 
beslut under hög stress, och 
vad hög stress innebär vet väl 
alla som försökt besegra sina 
barn i dataspel, säger Eng-
ström och tillägger:

– Men spelet ska nog oftast 
ske under överinseende av lä-

rare så att man kan diskutera 
vad som hände, vad som kan-
ske gick fel.

Forskarna från Skövde hål-
ler nu på att lära sig mer om 
räddningstjänsten, hur ut-
bildningen går till. 

Därefter ska de identifiera 
moment som är lämpliga att 
öva i simulator, vilket i stor 
utsträckning kommer att ske i 
samarbete med lärare på MS-
Bs skolor. 

Slutligen ska man ta fram 
ett spel för något moment 
som brandmän utför under 
insats, bygga det och testa på 
Sandös elever.

– Vi ska hinna utveckla det 
moment vi finner mest lämp-
ligt.

Fler moment kan listas som 
lämpliga för fortsatt arbete 
och utveckling. Forsknings-
projektet är ska vara klart 
2011.

Och efter några dagar i 
Sandö har forskarna tagit in-
tryck:

– Man kan konstatera att 
det är fysiskt ansträngande, 
säger Per Backlund.

– Jag är imponerad av att 
alla är så coola inför uppgif-
terna, det går så lugnt och me-
todiskt till, säger Henrik Eng-
ström.

PER LARSSON

Larmställ på. Per Backlund, Mikael Johansson, Mia Karlsson, Mikael Lebram, Henrik Engström, 
Marcus Toftedahl provade rökdykning i Sandö. Syftet att förstå jobbet för att kunna prestera 
bättre forskning. FOTO: PER LARSSON

Forskare i hetluften
 ■ Rökdykte för att lära sig brandmannajobbet
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STOCKHOLM
 ■ Det pratas allt oftare om den enskildes 

ansvar. Men vad är det vi pratar om, vilket 
ansvar?

En del vill lagstifta, andra pratar om mo-
ral och civilkurage.

– Politikerna säger att vi måste vara be-
redda, att vi måste ta större ansvar. Men de 
säger inte hur, där lämnas vi i sticket, säger 
Göran Lindmark, utredare på enheten för 
den enskildes säkerhet på MSB.

Allas vår säkerhet i vardagen hänger till 
stor del på oss själva. Vårt eget ansvar.

Men hur långt sträcker det sig, när tar 
samhällets ansvar vid?

Göran Lindmark har dykt ner i ämnet. 
Han brottas med hur vi rimligen ska för-
hålla oss till begreppet ansvar.

– Vi vill få till en tydligare avgränsning, 
vad vi förväntas klara. Arbetet bör leda till 
något positivt, att vi upplever att vi får det 
bättre. Då blir det också bra för samhället. 
Men vi har i dag inte tillräckligt med kött 
på benen för att säga hur den enskildes an-
svar ska se ut och det är heller inget MSB 
kan bestämma på egen hand.

Ibland stöter man p�å synp�unkter om att 
civilkuraget försämras, att folk hellre kli-
ver undan än hjälper till i en kritisk situa-
tion. Justitieminister Beatrice Ask tillsat-
te i förra veckan en utredning som ska se 
över möjligheten att införa en lagstadgad 
skyldighet för oss att ingripa när en annan 
människa är i nöd.
Har andan att hjälpa till blivit sämre?

– Det ska vi nog vara försiktiga med att 
säga. Jag tror i så fall det lika gärna beror 
på att vi lever i ett mer komplext samhäl-
le med fler risker, som att vi skulle vara 
mindra benägna att hjälpa till, säger Göran 

Lindmark och fortsätter:
– Om staten ska ställa 

krav på medborgarna, då 
är det den enskilde som 
är resursen och då mås-
te också staten ge oss in-
strument, exempelvis 
utbildning och informa-
tion. 

Gör staten det?
– Det kan diskuteras. Det finns brister i 

kunskap, vilket kan bero både på den en-
skilde och på myndigheter. Ställs exem-
pelvis krav på att folk ska kunna simma då 
måste simundervisning erbjudas.

Göran Lindmark konstaterar att MSB ar-
betar inom alla typer av händelser och bor-
de ha möjlighet att vara pådrivare i en dis-
kussion om den enskildes och samhällets 
ansvar.

– Lagen om skydd mot olyckor är enda 
stället där vi kan hitta lagstöd. Det kan va-
ra ett avstamp. Men det handlar inte om 
att lagstifta om den enskildes ansvar i sam-
hället, det kan vi aldrig göra. Ansvar har så 
många fler dimensioner: moraliska, psyko-
logiska, sociala med mera.

Lindmark vill ha en diskussion om vad 
det är rimligt att kräva, och vilken hjälp 
medborgarna behöver för att motsvara 
samhällets förväntningar.

– Vårt samhälle är en välutvecklad de-
mokrati som förutsätter att de som bor här 
tar sitt ansvar. Det är både en skyldighet 
och rättighet. 
Vilken typ av ansvar ska MSB jobba med?

–Vi måste börja i vardagsmiljön, det vi 
som enskilda personer ska klara av. Ju mer 
konkreta och tydliga vi kan vara, desto lätt-
tare är det att nå framgång. Och när något 

händer, då händer det i en kommun. Där-
för är det viktigt att få med kommunerna. 
Dessutom bör väl en och annan parlamen-
tariker intressera sig.
Eftersom frågan diskuteras, innebär det 
att den enskildes ansvar kan bli bättre?

– Vi har ingen statistik att luta oss mot, 
men antagligen finns ett stort förbättrings-
utrymme.

Staten satsar via MSB ganska myck-
et pengar på att frivilliga organisationer 
bland annat ska utbildarna invånarna. 
Gör de rätt för pengarna de får?

– Personligen är jag generellt lite tvek-
sam till nyttan. De bör göra det som efter-
frågas och jag är inte säker på att det är så i 
dag, säger Göran Lindmark.

Torkel Schlegel är jurist p�å MSB. Han vän-
der sig mot att många letar stöd i lagen när 
frågan om ansvar diskuteras.

– Det är ett vanligt misstag att man tror 
att den enskildes ansvar över sitt liv och 
sin egendom skulle förutsätta att det finns 
regler som säger att det är på det sättet. Ef-
tersom det inte är reglerat tror man ansva-
ret ligger hos samhället. Men vill man läg-
ga hela ansvaret på samhället, då upplever 
man nog heller ingen frihet, säger han och 
fortsätter:

– I grund och botten utgår vår lagstift-
ning från att individen är fri. Då har vi ock-
så ansvar för egen hälsa och egendom, det 
är en allmän rättsgrundsats. Vi är fria in-
divider, fria att göra våra egna val. Sen har 
samhället ansvar i viss omfattning, ska hit-
ta kollektiva ansvarslösningar. Det är ex-
empelvis sjukvård och räddningstjänst.

PER LARSSON

DEN ENSKILDES ANSVAR 

Vi har alla ett ansvar för säkerheten i vardagen. 
Men hur långt sträcker det sig, när bör samhäl-
let ta vid? Tjugofyra7 har tittat närmare på den 
enskildes säkerhet och ansvar.

Med frihet  
följer ansvar

Göran Lindmark

Frihet under ansvar. Kan vårt ansvar för     vår egen säkerhet sammanfattas så? Den enskildes ansvar diskuteras ofta, men vad betyder det egentli-
gen? Är vi överens om vad som är den            enskildes anvar och vad som är samhällets ansvar? FOTO: PER WESTERGÅRD
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Folk vill ta ansvar, MSB ska 
hjälpa svenskarna att göra 
det på bästa sätt.

– Det är vår uppgift att 
lyfta fram hur det enskilda 
säkerhetsarbetet kan gå 
till, säger Katarina Rydberg, 
MSB.

 ■ I propositionen om 
stärkt krisberedskap, 
som ledde till MSBs 
bildande, sägs: ”En väl 
fungerande krisbered-
skap kräver medveten-
het om det personliga 
ansvaret.”

– Den retoriken mås-
te få en tillämpning, 
vi måste exemplifiera vad det 
innebär. Annars blir det som 
skrivits bara en floskel, säger 
Katarina Rydberg, som är chef 
för enheten den enskildes sä-
kerhet.

Enheten bildades vid årsskif-
tet och hade ingen föregångare 
i de tidigare myndigheterna 
även om där fanns ansvar för 
säkerhet för barn och äldre, sä-
kerhet i hem- och fritidsmiljö-
er, i samband med fyrverkerier 
och mycket mer. Arbetet i sig är 
inte nytt, men ansvaret bredare 
och tydligare.
Frågan är hur långt ansvaret 
sträcker sig för myndigheter 
respektive enskild människa?

– Ska vi vara curlingmyndig-
heter eller ska vi låta folk ta sa-
ken i egna händer? Inget av al-
ternativen är bra. Men hur vi 
ska förhålla oss måste disku-
teras. Man skulle kunna se ett 
slags samhällskontrakt, en 
överenskommelse, det här ska 
individen ansvara för och kla-
ra av.

MSB jobbar med hela hotska-
lan. Medborgarna ska ges kun-
skap och beredskap inför stör-
re kriser. Men för den enskildes 
säkerhet ligger fokus främst på 
hem- och fritidsmiljö. Orsaken 
är enkel: där sker 80 procent av 
olyckorna.

– De här olyckorna orsakar 
både stora lidanden och stora 

kostnader. Där ska vi bidra med 
goda råd och metoder. Men det 
handlar inte om att eftersträva 
trygghetsnarkomani. Vi måste 
få göra det som är roligt även 
om det inte är riskfritt. Och de 
flesta människor är väl medvet-
na om vad som är rimligt.

Erbjuda information 
och utbildning, till stöd 
för kommunerna och 
hjälp för den enskilde, 
är kanske den viktigas-
te uppgiften för MSB. 
Via olika kanaler lyfta 
fram goda exempel på 
säkerhetsarbete kan 
vara en annan uppgift.

Katarina Rydberg nämner 
ett aktuellt gott exempel från 
en förort i Stockholm där sju 
föräldrar gjort gemensam sak 
och slutat skjutsa barnen till 
skolan. Biltrafiken till och från 
skolor skapar risker. De här för-
äldrarna har ett rullande sche-
ma där någon av dem går med 
barnen till skolan varje dag.

– Det ökar både barnens och 
föräldrarnas kunskap om när-
miljön och deras riskmedve-
tenhet. Dessutom är promena-
den bättre för vår miljö.

Förutom kunskapsförmedling, 
vägledning och rådgivning är 
det svårt att peka ut vad som 
är myndighetens specifika an-
svar för den enskilda männis-
kans säkerhet, anser Katarina 
Rydberg.

– Vägverket ansvarar för vä-
garna och trafiken på dem. Det 
är tydligt och där är ansvaret 
reglerat. Vi utgår i mycket från 
områden som är oreglerade. 
Det är säkerhet i mycket vid be-
märkelse.
Hur ska man jobba med det?

– Det måste vi få igång en dis-
kussion om. Vi måste fråga oss 
vad som är rimligt ansvar för 
den enskilde, vad vi ska förvän-
ta oss av samhället. Blir folk ir-
riterade om vi lägger oss i för 
mycket? Är det viktigt att den 
enskildes ansvar förtydligas?

PER LARSSON

Katarina Rydberg

MSB ska 
vägleda

Frihet under ansvar. Kan vårt ansvar för     vår egen säkerhet sammanfattas så? Den enskildes ansvar diskuteras ofta, men vad betyder det egentli-
gen? Är vi överens om vad som är den            enskildes anvar och vad som är samhällets ansvar? FOTO: PER WESTERGÅRD
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KARLSTAD
Det är inte mitt ansvar. 

Så tänkte de flesta som 
18 maj i våras passerade Vi-
kengatan 12 i Karlstad. Alla 
utom en. 

Sara Borg kände att hon 
måste ta reda på varför 
brandvarnaren tjöt.

 ■ Sara Borg jobbar som lära-
re och brukar cykla till jobbet. 
Den 18 maj skulle hon träna di-
rekt efter jobbet och tog därför 
en annan väg än hon brukar. 

Hon lyssnade på radio i hör-
lurar men trots det hörde hon 
på avstånd det intensiva tjutet 
från en brandvarnare. Det var 
rusningstid, klockan var strax 
efter 16.

– Den hördes långt bort på 
gatan. När jag kom fram såg jag 
att det rök från altandörren i 
en lägenhet på andra våning-
en, men tänkte att det är väl 
någon som friterar i köket el-
ler nåt liknande. Det var ju väl-
digt mycket trafik och många 

cyklister passerade, men ingen 
reagerade.

Sara körde också först förbi 
men kände på sig att något var 
galet.

– Vad ska man ha brandlarm 
till om ingen reagerar. Jag tänk-
te också: tänk om jag får läsa i 
tidningen i morgon om att nå-
gon brunnit inne, hur skulle jag 
känna mig då?

Sara vände tillbaka, hoppade 
av cykeln, tittade på folk och 
sökte någon sorts bekräftelse 
på att det tjuter en brandvar-
nare, det är allvar. Men gensva-
ret uteblev och Sara beslöt sig 
då för att agera på egen hand.

Porten var låst men samti-
digt råkade en boende i huset 
komma hem från jobbet och 
Sara ryckte med henne för att 
ta sig in.

Då visade det sig att det var 
åtminstone en till som agerat. 
Marita Andrén som bor tvärs 
över gården hade upptäckt 
branden och larmat räddnings-

tjänsten. Hon visste också att 
det i lägenheten bodde en äldre 
man, en rökare.

– Då hon ropade från sin bal-
kong att hon larmat kändes det 
jätteskönt. Det skulle aldrig jag 
kunnat göra eftersom jag inte 
visste adressen.

Huset var nybyggt och uppen-
barligen välisolerat för i trapp-
uppgången blev det helt tyst, 
brandvarnaren hördes inte. De 
kände på dörrarna och lycklig-
tvis var dörren till brandlägen-
heten olåst. 

– När vi öppnade dörren väll-
de röken ut och jag backade in-
stinktivt. På brandskyddsut-
bildningen sa de att man ska 
vara försiktig när det är rök-
fyllt. Röken kan vara giftig och 
från rökövningen på brandsta-
tionen vet jag att man inte age-
rar som man tänkt sig.

Trots det rusade grannen in 
men kom snart tillbaka ef-
ter att ha påträffat den svårt 

brännskadade mannen i kö-
ket. Under tiden hade Marita 
Andrén hunnit dit och tillsam-
mans gick de tre under röken 
in och öppnade för att vädra. 
Det brann fortfarande i man-
nens kläder.

– Jag rusade in i sovrummet 
och fick fatt i ett sängöverkast 
för att kväva elden, berättar Sa-
ra Borg.

De andra två försökte med 
vatten kyla ner mannens ska-
dor.

– Vi försökte också hela tiden 
prata med honom och lugna 
honom, säger Marita Andrén.

Alla tre kämp�ade med den 
85-årige mannen, kylde med 
vatten och talade med honom 
ända tills räddningstjänsten 
kom och tog över. Tyvärr var 
hans skador alltför svåra och 
han avled senare på sjukhuset. 

Sannolikt hade han sittande 
vid köksbordet försökt tända 
sin pipa men tappat tändstick-
an på kläderna som fattat eld.

För alla tre var det en om-
skakande händelse. Beröm för 
sin insats har de fått både från 
räddningstjänsten och man-
nens anhöriga. Marita Andrén 
fick också blommor från Civil-
försvarsförbundet.

– Man har blivit mer upp-
märksam och jag tänker ofta på 
en äldre som bor i min trapp-
uppgång, säger Marita Andrén.

– Det är fortfarande job-
bigt ibland, och då tänker jag 
att kanske fick han en stroke, 
att det var därför han tappade 
tändstickan och att han kanske 
inte var vid medvetande, säger 
Sara Borg som inte kan peka ut 
någon direkt orsak till att hon 
ingrep.

– Kanske en förhoppning om 
att händer det mig eller mina 
anhöriga nåt så ska någon age-
ra. Och respekten för brand-
larm, vad ska man ha brand-
larm till om ingen reagerar?

GUNNO IVANSSON

Det är mitt ansvar, insåg Sara
 ■ Hörde brandvarnare utifrån gatan, ingen annan reagerade

Marita Andrén och Sara Borg reagerade och agerade i samband med en lägenhetsbrand. FOTO: GUNNO IVANSSON
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Nio utbildare 
delar på  
32 miljoner

FAKTA
Organisationer som beviljats bidrag för 2009-2011:

 ■ Svenska Röda korset 10 750 000:-
 ■ Svenska Civilförsvarsförbundet 10 250 000:-
 ■ Svenska Livräddningssällskapet 4 060 000:-
 ■ Svenska Brandskyddsföreningen 3 500 000:-
 ■ PRO, Pensionärernas riksorganisation 1 296 000:-
 ■ Fris, Föreningen räddningskårer i samverkan 1 000 000:-
 ■ Svenska Scoutrådet 750 000:-
 ■ Flygvapenfrivilligas riksförbund 200 000:-
 ■ Frivilliga radioorganisationen 194 000:-

Nio organisationer delar 
på 32 miljoner kronor för 
att förbättra svenskarnas 
förmåga att skydda sig 
själva,

– Väl satsade pengar, 
tycker Vendela Dobson, 
MSB.

 ■ MSB har anslag för att för-
dela pengar till utbildningar 
inom självskydd. 32 miljoner 
kronor är avsatta för varje år 
under 2009-2011. De nio or-
ganisationer som beviljats bi-
drag genomför kurser till en 
viss kostnad som de kvitterar 
ut pengar för i efterhand.

– Vissa lyckas med råge fyl-
la sina kurser och vill få mer 
pengar för att kunna hålla fler, 
säger Vendela Dobson som 
handlägger självskyddsme-
del till frivilligorganisationer.

Svenska Brandskyddsför-
eningen och Fris (Förening-
en räddningskårer i samver-
kan) har stor efterfrågan på 
fler kurser i brandskydd och 
skriker efter mer pengar. 

De största utbildarna är Röda 
korset och Civilförsvarsbun-
det som får drygt 10 miljo-
ner vardera. Röda korset äg-
nar sig i huvudsak åt första 
hjälpen och HLR, Civilför-
svarsförbundets inriktning 
är mer säkerhet i vardag och 
kris, brandskydd hemma och 
”Hitta Vilse” för de yngre.

SLS (Svenska livräddnings-
sällskapet) är också en av de 
större utbildarna.

– Deras simkurser för vux-
na har blivit mycket populära, 
inte minst bland invandrare.

För treårsp�erioden priorite-
ras insatser inom bostads-
miljön och naturen och som 
riktas direkt till den enskilde.

För att en organisation ska 

få bidrag 
krävs att 
den är ide-
ell och har 
verksam-
het i hela 
landet. Ut-
bildning-
en ska vara 
gratis för 
deltagarna och syfta till att 
öka den enskildes kunskap 
att förebygga och hantera 
olyckor. Självskyddsmedlen 
ska gå direkt till utbildning-
en, inte till att utbilda egna 
instruktörer.

Nio organisationer får allt-
så ersättning. Ungefär lika 
många till sökte men bevilja-
des inte pengar.

– Några av dem tyckte inte 
att de fått information om vad 
vi prioriterade, andra kunde 
inte uppfylla kraven om na-
tionell täckning.
Vad får staten för pengarna?

– Vi når privatpersoner di-
rekt som många gånger får 
livsavgörande kunskaper.  
De lär sig att själva förebyg-
ga och hantera vanliga olyck-
or. Det är jätteviktigt att nå ut 
brett. Via de ideella organisa-
tionerna får vi en helt annan 
räckvidd än om vi som cen-
tral myndighet skulle hålla i 
utbildningarna.
Är någon utbildning viktigare 
än den andra?

– Inriktningen på själv-
skyddsverksamheten bygger 
på aktuell olycks- och ska-
destatistik. All utbildning 
som vi beviljat medel till är 
viktig, men att rädda liv känns 
givetvis oerhört väsentligt. 
Är de 32 miljonerna väl sat-
sade pengar?

– Ja, definitivt, detta är 
mycket väl använda pengar.

PER LARSSON

Vendela Dobson

Inga svåra bostadsbränder 
på flera år. Räddningstjäns-
tens arbetstid under insats 
har minskat med 80 pro-
cent.

Invånarna i Leksand tycks 
ta ansvar för sitt eget skydd.

– Intresset för utbildning 
har varit stort. Från byarna 
har de ringt som tokiga, sä-
ger Mats Brolin.

 ■ Räddningstjänsten i Lek-
sand ställde tidigt krav på ökat 
självskydd. 1997 gick man ut 
med krav på brandvarnare och 
brandsläckare i bostäder, långt 
innan lagen om skydd mot 
olyckor trädde i kraft och för-
tydligade den enskildes ansvar.

– Vi ville få reaktioner, kan-
ske få det juridiskt prövat. Nå-
gon hostade väl till, men det 
rullade mest på. Folk köpte kra-
ven, säger brandmästare Mats 
Brolin som är ansvarig för ex-
tern utbildning.

Genom åren har mycket tid 
lagts på utbildning av kommu-
nens 15 000 invånare. 2007 
kom Brandskyddsförening-
ens utbildningspaket ”Hem 
och Fritid” som finansieras via 
självskyddsmedel från MSB.

Leksand räckte upp handen 
direkt.

– Utbildningspaketet var in-
te färdigt, så vi fick ta fram un-
derlag själva.

Utbildningen ”Hem och Fri-
tid” är tre timmar lång och 
handlar om att förstå, hitta, 
värdera och åtgärda risker i 
hem- och fritidsmiljön. Teo-
ri och praktik varvas. Leksand 
har en container inredd med 
kök och container där delta-
garna får en bild av hur snabbt 
ett brandförlopp kan vara.

I Leksands kommun finns 36 

bystugor, samlingslokaler. De 
besöktes, räddningstjänsten 
informerade om utbildningen.

– Vi berättade om lagen och 
kravet på eget ansvar, vi visa-
de brandförlopp med brinnan-
de soffa och pratade om övriga 
risker  i hemmet. Avslutnings-
vis informerade vi om hur långt 
borta vi är, hur lång tid det tar 
innan vi kommer. Då föll bi-
tarna på plats, de förstod.

Och räddningstjänsten blev 
fullbokad.

– De ringde som tokiga från 
byarna.

Utbildningen kom igång i april 
2007. Och det rullar fortfaran-
de för fullt. Mats Brolin har 
ingen total statistik, men hit-
tills i år har 635 personer utbil-
dats.

Vad han däremot vet är att 
bränderna minskat. Deltidskå-
rens arbetstimmar vid bostads-
bränder har minskat med 80 
procent. Inte en enda allvarlig 
bostadsbrand på två år. Däre-
mot har användningen av rök-
fläkten ökat kraftigt.

– Folk gör rätt. Branden är 
ofta släckt när vi kommer och 
vi får i stället hjälpa till att ven-
tilera ut röken med fläkten. De 
som inte klarar att agera själva 
har ofta fler brandvarnare, vil-
ket innebär att de larmar tidi-
gare och skadorna blir mindre. 

Mats Brolin upplever Brand-
skyddsföreningens utbild-

ningspaket som en succé – i 
Leksand. 

– Det har totalt sett varit lite 
klen uppslutning i landet. De 
flesta kommuner har nog inte 
upptäckt utbildningen.

Leksands räddningstjänst är 
en liten organisation, men ut-
bildningen är prioriterad och 
det är fullbokat.

– Hittills i år har 1 810 perso-
ner fått extern utbildning i nå-
gon form.

Tolv procent av befolkningen 
på lite drygt halva året. Befolk-
ningen i byarna har visat störst 
intresse, vet att de måste lita 
mer till sig själva.

– I centralorten litar folk på 
närheten till oss.

Räddningstjänsten vill utöka 
kravet på brandvarnare till att 
det ska finnas en i varje rum, 
men så långt har man inte fått 
med sig beslutsfattarna.

Dock vet man att det finns 
gott om brandskyddsutrust-
ning i näromådet. Mats Brolin 
har forskat i det på sitt sätt, ge-
nom besök hos en affärskedja 
med butik i kommunen.

– De jämförde med andra bu-
tiker och kunde konstatera att 
man här säljer oerhört mycket 
brandredskap, mer än butiker-
na i Stockholm och Göteborg 
trots att det bor några fler där.

PER LARSSON

Ökad kunskap
”Folk gör rätt. Branden är ofta 
släckt när vi kommer och vi får i 
stället hjälpa till att ventilera ut 
röken med fläkten. 
Mats Brolin, Leksands räddningstjänst

Leksand kan 
självskydd – få 
allvarliga olyckor
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KARLSTAD
 ■ Att utkräva ansvar tycks vara en del av kris-

bearbetningen. Men att fastställa vem som 
har ansvaret är inte så enkelt som vi skulle 
önska. 

Olika konventioner och traditioner har ut-
vecklats inom olika områden. Ansvarstilldel-
ning är något vi själva väljer. 

Ett exempel på att det kan se olika ut är att 
vi tar för givet att kaptenen på ett flygplan har 
ansvar för passagerarnas säkerhet, att män-
niskor sitter säkert och har på sig bältena.

– Om jag säger att jag vill absolut inte ha bäl-
tet på mig får jag beskedet att då lyfter inte pla-
net. Om jag däremot ska köra bil och en passa-
gerare inte har sitt bälte på sig betraktas inte 
det som mitt ansvar. Det finns en allmän upp-
fattning i samhället att en bilförare har inte 
samma ansvar för passagerarna  som en pilot, 
säger Sven-Ove Hansson, professor.

Ibland tänker man sig att ansvar skulle kun-
na utredas ganska väl genom att tala i termer 
av orsaker. Men saker händer genom kompli-

cerade faktorer som samverkar.
Sven-Ove Hansson nämner som exempel 

en explosion i ett hem beroende på en gasläcka 
i spisen och att någon tänder en tändsticka.

– Vad är orsaken? Man skulle kunna säga 
att gasläckan var orsaken med två olycksfak-
torer – tändstickan som tändes och den höga 
gashalten.

Ställ sedan det mot en fabrik där man arbetar 
med brandfarliga gaser och mycket utveck-
lade säkerhetsrutiner för att förhindra sta-
tisk elektricitet . Blotta tanken att någon skul-
le ta med sig tändstickor in i anläggningen är 
omöjlig. Trots det är det någon som tänder en 
tändsticka inne i anläggningen, vad är då orsa-
ken till att det blev en explosion? 

De flesta skulle antagligen säga att det var 
den som tände tändstickan som var orsaken.

– Men rent fysikaliskt ingen skillnad – gas-
läcka och tändsticka. I ena fallet säger vi att 
hög gashalt var orsaken och i det andra fallet 
tändstickan. Skillnaden är givetvis att i det ena 

Sven-Ove Hansson

Bilar kan köras i farter som inte är säkra. Varför får dessa bilar säljas? undrar Sven-Ove Hansson. Han kallar det ett konstruktionsfel som är billigt att rätta till. FOTO: PER LARSSON

Vem bär egentligen ansvaret?
fallet är det tändstickan som var det ovanliga, i 
andra fallet var det gasläckan.

Att fastställa ansvar kompliceras ytterligare 
av att man skiljer på tre olika sorters beteen-
den och ansvar:

1) Orsaksansvar 
2) Skuldansvar – olyckan inträffade för att 

någon gjort sig skyldig till ett fel
3) Åtgärds- eller förbättringsansvar
– Orsaks- och skuldansvar behöver inte 

sammanfalla. Ett barn som inte förstod vad 
det gjorde har ett orsaksansvar men knap-
past ett skuldansvar. Samma gäller vuxen som 
handlade i god tro. Å andra sidan kan man fak-
tiskt ha skuldansvar utan att ha orsaksansvar. 
Om ens hund gör någonting anses man vara 
ansvarig för det även om man vidtagit alla åt-
gärder som kan väntas av en.

Ett exempel på den tredje typen av ansvar är 
bilolyckorna.

– Genom nollvisionen har vi i Sverige fått ett 
annat sätt se på ansvar, nämligen att åtgärds-

När det inträffat en allvarlig 
olycka är de första frågorna 
som ställs: hur kunde det 
hända och vems är ansvaret?
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Bilar kan köras i farter som inte är säkra. Varför får dessa bilar säljas? undrar Sven-Ove Hansson. Han kallar det ett konstruktionsfel som är billigt att rätta till. FOTO: PER LARSSON

Vem bär egentligen ansvaret?
ansvaret i rätt stor utsträckning läggs på de 
som ansvarar för vägsystemet.

Hur påverkas ansvar av individens inställ-
ning? Sven-Ove Hansson vill varna för ett för-
enklat synsätt där man säger att i och med att 
någon samtyckt är det inga problem.

En kvinna kan välja att på natten ta en genväg 
genom en mörk park trots att hon vet att det 
förekommer våldsbrott i den parken. Då finns 
det de som säger att hon gett sitt samtycke och 
har accepterat den risk som det innebär att gå 
genom parken.

– Men så enkelt är det kanske inte. Vad skul-
le hända om kvinnan utsätts för ett våldsbrott 
och gärningsmannens försvarare säger att 
kvinnan i praktiken samtyckt, man får räk-
na med att går man genom parken när det är 
mörkt händer sånt här. Det skulle inte uppfat-
tas som ett särskilt bra argument i samman-
hanget.

Slutsatsen av detta är att en individs sam-
tycke inte innebär att andra slipper ansvar.

– Om jag hade en tonårsdotter skulle jag ju 
förbjuda henne att gå genom parken, men det 
skulle inte innebära att jag anser att gärnings-
mannens eller samhällets ansvar för att få slut 
på brotten skulle minskas.

Ett exemp�el p�å att det skapas konventioner 
och som Hansson återkom till är ansvaret för 
bilolyckor.

– Jag är ägare till en bil som uppges vara ett 
säkert märke och hastighetsmätaren slutar på 
260 kilometer i timmen. Nu har jag inte un-
dersökt om man kommer upp i den farten men 
jag misstänker att så är fallet.

Enligt Sven-Ove Hansson är det ett uppen-
bart konstruktionsfel att en bil kan framföras 
i en fart som inte är säker. Då kan man undra 
varför får man sälja dessa bilar.

– Det dör omkring en miljon i trafiken varje 
år i världen, uppskattningar visar att lågt räk-
nat 200 000-400 000 färre skulle dö om bi-
lar inte hade detta konstruktionsfel. Felet är 
billigt att rätta till och varför tillåter man att 

dessa ”felkonstruktioner” säljs? Varför ställs 
inte tillverkarna till svars?

Han jämför med om det skulle säljas en mo-
torsåg, som visserligen har mätare för ked-
jehastigheten, men är så konstruerad att om 
reglaget trycks in för långt är risken avsevärd 
att användaren skadar sig.

– Om någon skulle försöka sälja en sådan 
motorsåg skulle denne självklart få besked 
från Arbetsmiljöverket att ni måste ju sätta en 
spärr så att den inte kommer upp i farligt läge, 
det är ju fullständigt självklart. Och man skul-
le tycka att den som sålde en sådan motorsåg 
skulle vara ansvarig för de olyckor som hände.

Sven-Ove Hanssons budskap är att undvika 
förenklingar och framställa ansvar som något 
från början givet.

– Och vi kan inte be en expert avgöra vem 
som har ansvar utan det är ett socialt beslut 
där det ständigt behövs en dialog för att hitta 
lösningar kan vinna bred förankring.

GUNNO IVANSSON

Det är ett  
uppenbart kon-
struktionsfel 
att en bil kan 
framföras i en 
fart som inte är 
säker.
Sven-Ove Hansson anser 
att bilindustrin borde stäl-
las till svars.
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VAD?
Bostadsbrand, sju döda.

VARFÖR?
Brandorsak ej klarlagd.

 ■ En öppen lägenhetsdörr, en 
röklucka som inte fungerade 
samt en panikartad flykt ge-
nom ett rökfyllt trapphus. Det 
var tre faktorer som bidrog till 
den svåraste dödsbranden i 
Sverige sedan diskotekbran-
den i Göteborg 1998. 

Egentligen var det en vanlig 
lägenhetsbrand. Den drabbade 
fastigheten är ett relativt mo-
dernt flerfamiljshus i sex vå-
ningsplan. 

Lägenheterna var enligt före-
skrifterna avskilda från varan-
dra med väggar och tak av be-
tong. De kan stå emot direkta 
lågor i minst 60 minuter. 

I de flesta flerfamiljshus är 
lägenhetsdörrarna av trä och 
klarar bara 30 minuters brand-
påverkan, vilket är lagkravet. 
I det här fallet var dörren mot 
brandlägenheten faktiskt klas-
sad för 60 minuters brandtill-
stånd. Men vad hjälper det när 
dörren står öppen? 

I trap�p�huset fanns en hiss för 
max åtta personer. Men hissar 
ska man inte använda om det 

brinner. Den enda permanen-
ta utrymningsvägen var alltså 
den smala trappan som sträck-
te sig genom alla våningarna. 

Dessutom har räddnings-
tjänsten maskinstegar och hä-
vare som är tillräckligt höga för 
att nå alla lägenheter i byggna-
den.

Fastighetsägaren, det kom-
munala bostadsbolaget, hade 
sett till att det fanns brandvar-
nare monterade i alla lägenhe-
ter. Dessutom hade varje hy-
resgäst fått en fyllig säkerhets-
pärm med instruktioner och 
goda råd på svenska. 

Branden började vid 22-tiden i 
en stor etagelägenhet med in-
gång från bottenvåningen. Via 
en intern trappa var lägenhe-
ten sammanbunden med några 
rum på nästa våningsplan. 

När det först började lukta 
rök befann sig medlemmarna 
i familjen på olika platser i bo-
staden. Några tittade på TV, an-
dra spelade dataspel och någon 
var uppkopplad på nätet. 

Brandorsaken är ännu in-
te fastställd men uppenbarli-
gen hann lågorna få ordentlig 
spridning innan de upptäcktes. 

När familjen förstod att de 
inte kunde klara av situatio-

nen sprang de i panik ut i det 
fria. För att varna sina grannar 
skrek de och bultade på dörrar. 

Men tyvärr missade de att 
stänga sin egen lägenhetsdörr 
efter sig. Stora mängder rök och 
heta brandgaser vällde därför 
ut i trapphuset. 

På femte och näst översta vå-
ningen bodde en familj om tio 
personer. Pappa och två söner 
var på annan plats när branden 
bröt ut. Mamman var på be-
sök hos en väninna i trappupp-
gången bredvid. 

Kvar i bostaden var sex flick-
or i ålder från några månader 
till 16 år. Förmodligen uppfat-
tade de inte faran. Det gjorde 
däremot deras mor. För att räd-
da sina barn rusade hon in i den 
redan rökfyllda trappan och 
lyckades ta sig upp till dem. 

Men när de skulle ut igen ha-
de röken tätnat. I trapphallen 
på fjärde våningen överman-
nades de av hetta och giftiga 
brandgaser och föll ihop med-
vetslösa. 

Det första larmet kom in till 
SOS Alarm klockan 22.15. De 
första brandbilarna från Kista 
var framme inom tio minuter. 
Ytterligare tre respektive tio 

minuter senare anlände styr-
korna från Vällingby och Jär-
fälla. Väntetiden upplevdes av 
vittnen som mycket lång. 

Rykten kom snart i gång om 
att räddningstjänsten invän-
tat förstärkning innan de körde 
fram till brandplatsen. 

– Det förekommer inga som 
helst sådana restriktioner i 
Storstockholm vid bostads-
bränder, betonar brandingen-
jör Stefan Jidling vid Stock-
holms brandförsvar! 

Vid räddningstjänstens an-
komst slog det redan ut lågor 
genom flera fönster i brandlä-
genheten. Hettan i trapphuset 
gjorde det omöjligt för rökdy-
karna att ta sig upp den vägen. 

I taket i trapphuset fanns en 
lucka för att ventilera ut rökga-
ser vid en situation som den-
na. Men öppningsanordningen 
med en vev innanför en lucka 
vid entrén fungerade inte. För-
stärkande personal från Järfäl-
lastationen fick i stället ta sig 
upp på taket och öppna luckan 
utifrån.

Det kommunala bostadsbo-
lag är noga med brandskyddet 
och utför systematiskt brand-
skyddskontroll. Deras inspek-
törer hade påtalat att öppnings-

anordningen till rökluckan var 
trasig, men bristen hade ännu 
inte hunnit åtgärdas.

När den första rökdykargrup-
pen kunde ta sig upp i trapp-
huset gjorde de en chockartad 
upptäckt: På trappavsatsen ut-
anför hissarna låg sju livlösa 
kvinnor i varierande åldrar. 

Kvalificerade återuppliv-
ningsförsök påbörjades genast 
men fem unga flickor var re-
dan döda. Mamman (46) avled 
samma natt på sjukhus medan 
en sjätte flicka (13) avled av sina 
skador några dagar senare.

Branden utlöste ett stort rädd-
ningspådrag. Från räddnings-
tjänsten deltog sammanlagt ett 
50-tal personer från tre statio-
ner. Sjukvårdens resurser upp-
gick till 15 ambulanser, en am-
bulanshelikopter samt läkarbil 
med personal. 

Polisen hade tidigt tolv pa-
truller på plats och arbetar 
fortfarande med att utreda 
brandorsaken. Statens Have-
rikommission har beslutat att 
grundligt klarlägga alla om-
ständigheterna runt branden. 

ULF ERLANDSSON

Trapphuset dödsfälla för sju
 ■ Rinkebybranden svåraste dödsbranden sedan Göteborgskatastrofen

Lägenhetsbranden i Rinkeby fick ödesdigra konsekvenser. Sju personer dog. Orsaken till branden är ännu inte klarlagd. FOTO: STIG ALMQVIST, SCANPIX
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 ■ I ett modernt flerfamiljs-
hus är väggar och bjälklag så 
konstruerade att varje lägen-
het eller trappa är en egen så 
kallad brandcell. 

Det innebär att en brand 
inte kan sprida sig till andra 
utrymmen inom 60 minuter. 

Enda undantaget är dörren 
mot trapphuset. I nyare hus 
ska lägenhetsdörren kunna 
stå emot direkta lågor i minst 
30 minuter. I lite äldre flerfa-
miljshus nöjde man sig med 
dörrar som stod emot brand i 
15 minuter. 

Risken för att en brand ska 
sprida sig från en lägenhet till 
en annan är alltså ganska li-
ten. Brinner det hos grannen 
kan du alltså stanna kvar i din 
egen lägenhet med dörrarna 
stängda. 

Om du har en balkong att gå 
ut på är du ännu mera skyd-
dad mot den farliga brandrö-
ken.

Brinner det däremot i din 
egen lägenhet är det säkrast 
att lämna den och gå ut. 

Men glöm inte att stänga 
dörren efter dig! Se till att 
den är ordentligt stängd. Men 
lås den inte. Brandmännen 
ska ju kunna ta sig in så smi-
digt som möjligt. 

En stängd dörr är normalt 
ganska tät. Om dörren till 
rummet där det brinner är 
stängd förbrukas snabbt sy-
ret och branden minskar i 
omfattning. Har man tur kvä-
ver den sig själv och slocknar. 

ULF ERLANDSSON

 ■ Jag bor i flerfamiljshus och undrar vad man 
bör göra om det antingen börjar brinna en vå-
ning under eller en våning över. Ska man försöka 
fly ut eller stanna hemma? 

– Glänta på dörren och kolla hur mycket rök 
det är i trapphuset. Är det inte mycket rök så 
kan man ta den vägen ut. Om röken är tjock är 
det säkrast att stanna i lägenheten med dörren 
stängd.

 ■ Hur dödlig är röken, dör man efter några mi-
nuter eller dör man efter första andetaget?

– Det beror på vad det är som brinner och hur 
det brinner. Det vanligaste är en pyrande brand, 
när det bara är glöd. Då bildas det koloxid som är 
en sövande gas. Den gör att man blir dåsig, trött 
och till slut blir medvetslös och avlider. Vid brand 
i plaster och vissa andra ämnen kan det bildas an-
dra giftiga gaser som verkar betydligt snabbare. 

 ■ Om det brinner i egna lägenheten, ska man 
springa och varna de andra i trapphuset då?

– Hinner du varna grannarna om vad som är på 
gång är det naturligtvis bra. Men utsätt inte dig 
själv för någon fara.

 ■ Anta att det är kraftigt rökfyllt i trapphuset 
utanför och röken kommer in i lägenheten ge-
nom springor vid dörren. Finns det något sätt att 
”isolera” bort röken så att den inte kommer in? 

– Du kan hänga för en matta eller filt eller tä-
ta springorna med trasor. Du bör även stänga av 
köksfläkten så att det inte blir undertryck i din lä-
genhet i förhållande till den rökiga trappan.

 ■ Om man måste ta dig ut eller springa genom 
ett utrymme som är rökfyllt, ska man hålla nå-
got för munnen då? Bäst om det är torrt eller 
blött?

– En våt trasa skyddar en del mot partiklarna i 
röken men den hjälper inte mot de giftiga gaser-
na. Varm luft stiger uppåt. Kryp vid golvet så und-

viker du röken bäst.
 ■ Jag har hört att man ska känna om dörrhand-

taget är varmt innan man öppnar dörren till ett 
rum där man misstänker att det brinner. Vad 
tycker du?

– Jo, det är ett bra knep. Men allra bäst är att 
känna högst upp på dörren. Brandröken är varm 
och stiger uppåt. Det är alltså varmast längst upp 
närmast taket.

 ■ Min brandvarnare sitter inte i taket utan en 
halvmeter ned på väggen. Spelar det någon 
roll?

– Det spelar roll. Röken samlas högst upp vid 
taket. Dessutom bör brandvarnaren sitta en bit 
in från väggen i taket.

 ■ Är det bara svart rök som kan vara giftig? El-
ler kan även vit rök vara giftig?

– Även vit brandrök kan vara giftig. Den farliga 
koloxiden som bildas vid pyrande bränder är helt 
osynlig och har inte heller någon lukt.  

 ■ Var i en lägenhet är det bäst att sätta sig i 
skydd för en brand om man inte kan ta sig ut? 
Ska man söka sig så långt ifrån branden som 
möjligt? I badrummet? På balkongen? 

– På balkongen är bäst. Ha gärna en handduk 
att vifta med så att brandmännen ser var du finns. 
Om du inte har balkong så försök att befinna dig 
där luften är så bra som möjligt. 

 ■ Hur ska man göra om man hittar en som är 
brännskadad?

– Kyl genast brännskadan med kallt vatten. 
Fortsätt kylningen länge, länge.

 ■ När är det befogat att köpa kolsyresläckare?
– Om du har prylar som är känsliga för vat-

ten eller damm kan en kolsyresläckare vara bra. 
Släckmedlet är en gas som inte smutsar ner. Dä-
remot är det inte lika effektivt som pulver eller 
vatten. 

 ■ Röken från en brand i en 
bostad kan vara mycket giftig. 

Dels bildas det koloxid vid 
de flesta typer av pyrande 
bränder. Gasen göra att man 
blir slö och omtöcknad och 
får svårt att ta vara på sig själv. 
I slutskedet blir man med-
vetslös och dör. 

Dels kan det vid brand i vis-
sa plaster bildas andra ytterst 
giftiga gaser. Ett exempel på 
dessa är cyanväte som exem-
pelvis används vid verkstäl-
lande av dödsstraff i USA.

Enlig Svensk byggnadslag-
stiftning ska alla trapphus i 
flerfamiljshus som är mer än 
två våningar och som saknar 
fönster vara försedda med 
anordning för att ventilera ut 
brandgaser. 

Anordningarna ska kunna 
manövreras från entréplanet. 
Fastighetsägaren ska under-
hålla dem så att deras funk-
tion bevaras.

I många flerfamiljshus be-
står öppningsanordningen 

till rökluckan av en stålva-
jer som är dragen i ett plast-
rör som i sin tur är ingjutet i 
trapphusets väggar. Längst 
ner finns en lucka med en vev 
där man kan spänna vajern 
och lossa en spärr så att rö-
kluckan öppnar sig av egen 
kraft. 

Där röret svänger bildas 
friktion och vajern skär in i 
plasten. Den första gången 
man öppnar luckan brukar 
allt fungera men nästa gång 
den ska öppnas är friktionen 
för stor och luckan förblir 
stängd.

Ett annat problem är att 
öppningsanordningarna till 
rökluckorna vandaliseras på 
olika sätt. Manöverskåpen 
bryts upp, vevarna stjäls och 
vajern klipps av. 

Tyvärr är det i vissa bo-
stadsområden mera regel än 
undantag att luckorna mås-
te öppnas manuellt uppifrån 
taket. 

ULF ERLANDSSON

ERFARENHETER
Rinkebybranden
Åter har det visat sig hur viktigt 
det är att stänga inne branden 
där den har börjat.

1 Om det brinner i den lägen-
het där du befinner dig: Gå 

ut, stänga alla dörrar du kom-
mer åt – lås dem inte!

2 Spring inte genom röken. 
Brandrök är ofta giftigare 

än du tror. 

3 Om det brinner hos gran-
nen och det finns rök i 

trapphuset: Stanna i din lägen-
het; påkalla räddningsperso-
nalens uppmärksamhet så får 
du hjälp.

4 En öppen röklucka eller 
öppen dörr till brandrum-

met kan medföra värre brand. 
Rökluckor öppnas av brand-
män när de är säkra på att 
branden inte förvärras.

5 Även räddningstjänstens 
personal bör ägna mera 

energi åt att få bristfälliga rö-
kluckor åtgärdade.

Bara några veckor efter den 
svåra branden i Rinkeby in-
träffade en nästan identisk 
dödsbrand i ett flerfamiljs-
hus i Solna. 

 ■ Vid femtiden på morgonen 
vaknade grannarna av en kraf-
tig smäll. Lågor slog då redan 
ut genom ett fönster till en lä-
genhet på bottenvåningen. 

Catrin Nyqwist bor två vå-
ningar högre upp i huset:

– Jag gläntade på dörren mot 
trappan men möttes av tjock, 
svart rök. Jag stängde därför 
genast dörren och försökte i 
stället ringa 112 och larma. Se-
dan sprang jag genom lägen-
heten till en balkong som vet-
ter åt andra sidan av huset. När 

jag tittade bakåt såg jag hur rö-
ken redan börjat tränga igenom 
springorna i dörren. Jag var liv-
rädd, berättar Catrin

Efter en stund hördes sirener 
och räddningstjänsten kom 
och reste en maskinstege och 
hjälpte Catrin och några andra 
nödställda ner till marken. 

Samtidigt gick rökdykare in 
i huset och bekämpade bran-
den. I det rökfyllda trapphuset 
en våning över brandlägenhe-
ten hittade de en livlös kvinna. 

Brandmännen fick snabbt ut 
henne och började tillsammans 
med ambulanspersonalen att 
göra upplivningsförsök. Men 
det var för sent. Kvinnan om-
kom av de giftiga gaserna.

– Jag räddades men min 
granne omkom. Hon måste ha 
försökt att ta sig ut men blivit 
överraskad av röken, säger Ca-
trin Nyqwist. 

Ulf Erlandsson, brandingenjör vid 
MSB, medverkar under Erfarenheter 
med sammanfattningar av rappor-
ter ur MSBs brand- och olycksutre-

darprogram. 
Erlandsson tar gärna emot synpunk-

ter och tips.

KONTAKT

Ulf Erlandsson
tel 010-240 50 39

epost: ulf.erlandsson@ 
msbmyndigheten.se

Stäng in branden

Vädra ut röken

5

Branden upprepades i Solna – en död

Vad funderar allmänhe-
ten mest över när det gäller 
brandskydd? 

Här är några av de van-
ligaste frågor som MSBs 
brandutredare Ulf Erlands-
son fått – och givetvis sva-
ren.

Frågor & svar om brandskydd
Ulf Erlandsson svarar på allmänhetens frågor. FOTO: PER LARSSON
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KARLSTAD
Den 31 augusti satte sig de 
första eleverna till rätta i 
skolbänkarna för den nya 
deltidsutbildningen rädd-
ningsinsats som på MSBs 
uppdrag genomförs av ex-
terna leverantörer. 

Under hösten drar tio kur-
ser igång som utbildar 320 
deltidsbrandmän.

 ■ Ute i landet har det uttryckts 
oro för kvalitén på utbildning-
en i Räddningsinsats och att 
förändringen skulle innebära 
en återgång till förhållandena 
innan Räddningsverket bilda-
des 1986. 

Det har MSB tagit fasta på 
och ska göra en noggrann ut-
värdering. 

– Målet är att alla parter ska 
vara nöjda med kvaliteten – 
elever, kommuner och MSB, 
säger Lennart Larsson, MSB.

Enkätundersökningar hos 
eleverna kommer att göras ef-
ter var och en av de tre delkur-
serna.

– Vi kommer att var ute på 

plats och fånga upp enskilda 
synpunkter. Även Räddnings-
verket jobbade med enkätun-
dersökningar riktade mot de 
studerande men vi kommer 
också att gå ut i kommunerna 
för att utvärdera studieeffek-
ten.

Den sista utvärderingen kom-
mer att ske ganska lång tid ef-
ter genomgången utbildning, 
kanske sex månader eller se-
nare.

– Det finns deltidare som har 
ett fåtal larm per år vilket inne-
bär att det måste gå en tid innan 
det går att bedöma vad han eller 
hon lärt sig. Det kan man bara 
se vid larm eller övningsverk-
samhet, säger Lennart Lars-
son, och understryker att även  
MSBs egna utbildningar ska 
omfattas av utvärderingen.

Efter de två första veckorna 
var både elever och lärare nöj-
da. Första veckan innehåller 
ganska mycket teori, så andra 
veckans övningar var välkom-
na. Till exempel att få lämna 
skolbänken och öva med torr-
dräkt och Hansabräda.

– Det här var ju barnsligt ro-
ligt, säger Kristine Aronsson, 
Glava. Det viktigaste är att man 
har kul då tar man till sig kun-
skaper. Det är också viktigt att 
lärarna engagerar människor 
och det gör de.

– Det har varit kanonbra. Jag 
hade själv känslan av att efter-
som det är första utbildning-
en blir det kanske lite si och så, 
men det har varit bästa tänkba-
ra, säger Kristian Terner, Kil.

– Det har varit bra, men ef-
tersom det är första kursen har 
man inget att jämföra med. Lite 
mycket teori, men jag tror det 
blir roligare nästa period här, 
säger Christopher Bäcklund, 
Hammarö.

Martin Klenz har jobbat som 
deltidsbrandman i drygt ett år 

men läser nu på heltid till bio-
log. Han är begeistrad.

– Jag sa till min brandförman 
igår att jag tycker det är en av de 
roligaste utbildningar jag har 
gått i hela mitt liv – och jag har 
gått en del. Lärarna gör ett fan-
tastiskt jobb och jag känner att 
jag får mycket som gör mig be-
redd för deltidsjobbet.

Även kursansvarige Tom 
Stålfors tycker det har funge-
rat bra.

– Självklart har det varit små-
saker men det har fungerat jät-
tebra. Vi har nära till allting och 
alla verkar nöjda. Det är ett lyft 
för hela stationen.

GUNNO IVANSSON

Utbildningens nya giv
 ■ Räddningsinsats för deltidare genomförs på sex orter i höst

”Det är en av de roli-
gaste utbildningar jag 
har gått i hela mitt liv.
Martin Klenz, deltidsbrandman

Utlokaliserad  
deltidsutbildning

Utbildningen i Räddningsin-
sats i Karlstad genomförs på 
uppdrag av Brandskyddsfören-
ingen, en av tre leverantörer som 
MSB tecknat avtal med, Brand-
skyddsföreningen har i sin tur 
anlitat Karlstadsregionens rädd-
ningstjänst för två av sina kurser. 
De två övriga genomförs i Bor-
länge och Jönköping.

Autokaross fick fyra utbild-
ningar i Skövde där företaget ta-
git över Räddningsverkets öv-
ningsfält i Hasslum. Niscayah 
har fått två kurser som genom-
förs i Rosersberg och Mjölby.

Tillsammans med MSBs egna 
utbildningar blir det totalt 608 

elever under 2009. 
Efter nedläggningen av Rädd-

ningsverkets skolor i Rosersberg 
och Skövde var det från början 
klart att utbildningarna skulle 
förläggas till mellan-Sverige.

Därefter har kurserna lokali-
serats efter kommunernas be-
hov. Syftet är också att minska 
reseavstånden, huvuddelen av 
de studerande beräknas kunna 
dagpendla mellan bostad och 
kursort.

Utbildningen ska ha föregåtts 
av två veckors preparandkurs 
hemma och är uppdelad i block. 
De två första veckorna genom-
förs på utbildningsorten och följs 
av åtta veckor kvartsfartsstudier 
på distans och de avslutande tre 
veckorna på kursorten. 

FAKTA

Karlstadsregionens räddningstjänst har fått två av de kurser i räddningsinsats som Brandskyddsföreningen genomför på uppdrag av MSB. Övningsfältet vid huvudsta-
tionen är väl samlat. Kristian Terner, Kil och Christopher Bäcklund, Hammarö, behövde bara gå 30 meter från teorisalen till övningsplatsen för ytlivräddning i Sandbäcks-
tjärn. FOTO: GUNNO IVANSSON
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Vad är tillfredställande 
brandskydd vid om-
byggnation?

 ■ Inom Brandkåren Attundas 
område, likt många andra stäl-
len i Sverige, finns många pu-
blika lokaler med öppen plan-
lösning och tekniskt byte med 
sprinkler. 

Vad händer när byggnaden 
blir gammal och behöver för-
nyas eller byggas ut? 

Flera ombyggnationer på-
går inom Attundas område. 
Två exempel är en större om-
byggnation av ett köpcentrum 
och tillbyggnad av en större 
butik.

För att nå tillfredställande 
brandskydd på köpcentrumet 
finns tre alternativ för bygg-
området:

1. Byggområdena utförs 
som egna brandceller i brand-
teknisk klass EI30. Vid en-
trén till byggområdet finns en 
larmtryckknapp som startar 
utrymningslarmet i köpcen-
tret. Utrymningslarm saknas 
i byggområdet.

2. Ordinarie sprinkler är i 
drift på byggområdet.

3. Brand och utrymnings-
larm i byggområde som kopp-
las till provisorisk slinga, en 
rökdetektor per 500 kvadrat-
meter. Timer så att larmet kan 
stängas av under den tid ar-

bete utförs. Avstånd till larm-
knappar max 75 meter.

Under byggnationstiden har 
den brandskyddstekniska av-
skiljningen tillämpats till stor 
del. Även de publika delarna 
har påverkats med sprink-
leravstängningar ett par gång-
er per vecka. Under denna tid 
finns extra bevakning med 
brandvakter. 

Vid platsbesök för att kon-
trollera brandvakternas kom-
petens och instruktioner har 
det inte gått att kommunicera 
på grund av språksvårigheter. 
Detta har påpekats för fastig-
hetsägaren.

Nu mot slutet av ombyggna-
tionen av köpcentret funge-
rar det inte längre att avskilja 
byggarbetsplatsen eftersom 
ytor ska färdigställas. 

De kommande månaderna 
kommer därför alternativ 3 
att tillämpas. 

Larmet kommer att vara i 
drift kvällar och helger, men 
inte vardagar dagtid när lo-
kalen kan räknas som publik. 
Risken för fellarm är så stor att 
byggarbetsplatsen under dag-
tid enbart kommer övervakas 
av byggarbetarna som kan lar-
ma med hjälp av tryckknappar.

Den större butiken som ska ut-
ökas har i brandskyddsdoku-

mentationen förutsättningar-
na 900 personer med en area 
på 5 500 kvadratmeter. I själ-
va verket så är personantalet i 
butiken betydligt lägre under 
vardagar. Vilket personantal 
ska tillämpas vid ombyggna-
tionen? 

Under ombyggnationen fö-
rekommer sprinkleravstäng-
ningar samt brand- och ut-
rymningslarmsavstängningar. 
Avstängningar av båda samti-
digt kan förekomma. 

Under sprinkleravstäng-
ningarna gäller ”skärpt brand-
beredskap”.

Sp�inkleravstängningar 
ska planeras i god tid enligt 
”brandskydd under byggtid” 
och vid längre tids sprink-
leravstängning kan eventuellt 
ronderande bevakning krävas. 

Vad innebär längre tid och 
varför bara eventuellt undrar 
jag, då när jag granskar doku-
mentationen? Den frågan har 
jag fortfarande inte fått något 
bra svar på.

Båda nämnda byggnationer 
anser jag ligger på gränsen till 
otillfredställande brandskydd. 
Tullar byggarbetarna på grän-
sen så kan skadorna bli stora 
om olyckan är framme. 

I första hand tänker jag på 
personskyddet och att alla ska 
kunna utrymma. Egendoms-
skyddet anser jag saknas helt 

under ombyggnationerna. 
Det skulle inte gå att begränsa 
branden när den väl fått fäste i 
dessa byggnader.

Jag förstår att det kanske inte 
går att kräva att all sprink-
leravstängning ska ske natte-
tid och att ”brandskydd under 
byggtid” behöver anpassas till 
fastigheten. 

Men jag vill ändå vara så 
fyrkantig att fortsättningsvis 
ställa krav på att endast tillåta 
kortare tids sprinkleravstäng-
ning i publika delar, det vill sä-
ga mindre än fyra timmar när 
persontätheten är som lägst, 
säg 7-11 på förmiddagen. Läng-
re tids avstängning får endast 
ske nattetid. 

Anser ni att det kan vara 
rimligt?

NINA ERIKSSON
brandingenjör

Brandkåren Attunda

 ■ Ett konkret förslag med tan-
ke på den tragiska branden i 
Rinkeby:

Sätt upp dekaler på insidan 
av alla lägenhetsdörrar. De be-
höver inte vara stora, men bör 
sitta just i siktfältet när man är 
på väg att öppna dörren. Hu-
vudtexten på svenska, med 
översättning till lämpligt antal 
språk under.  

Rent praktiskt vore det väl 
mest lämpligt om bostadsfö-
retagens brandinformatörer 
besöker alla för att sätta upp 
dessa dekaler, samtidigt som 
dom informerar om brandvar-
nare med mera. 

En väldigt stor del av befolk-
ningen är inte medveten om 
vad som händer vid en brand i 
ett hyreshus. De lever i den vill-
farelsen att det alltid är säkrast 
att försöka ta sig ut till varje pris 
och förstår inte att ett trapphus 
kan förvandlas till en skorsten 
där röken är livsfarlig. 

Nu är det läge att informe-
ra om detta med katastrofen i 
Rinkeby i färskt minne. Kon-
ceptet med dekal är förmodli-
gen den mest kostnadseffekti-
va metoden att informera om 
saken. Givetvis i kombination 
med andra lämpliga åtgärder.

JOHNNY HILDINGSSON

Vid brand i trapphuset 
eller i annan lägenhet

STANNA ALLTID 
KVAR I DIN EGEN 

LÄGENHET
till Räddningstjänsten 

kommer – Ring 112

Insändarskribentens förslag 
till text på dekal.

Informera 
om att 
stanna i 
lägenheten

Hur länge ska sprinkler få 
stängas av på byggplats?

Nina Eriksson

Välkommen  
att tycka till!

 ■ Alla är lika välkomna att 
delta i debatten. Men skriv 
kort, max 3 500 tecken (inkl 
mellanslag).
E-p�ost:
redaktionen@tjugofyra7.se
Postadress:
Min Åsikt, Tjugofyra7, L257, 
651 80 Karlstad. 
Manusstop�p� för nästa nr: 
14 november

Hur ska sprinkler få stängas av på byggarbetsplatser där det samtidigt inom lokalerna finns öppna publika platser? undrar Nina Er-
iksson. Hon vill tillåta högst fyra timmar. FOTO: PER LARSSON
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Räddningstjänsten Sydöstra Skåne
söker

Heltidsbrandmän
Mer information på www.sorf.se

Kontaktperson: Lars-Erik Larsson 0411 – 57 79 06
Facklig företrädare: Martin Andersson 070 – 20 70 420

söker

Beredskapshandläggare 
med inriktning kärnkraftberedskap

Läs mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/halland 

Upplysningar
Beredskapsdirektör Mia Dahlström 035-13 20 75
Enhetschef Cecilia Engström 035-13 21 92

Brandmän är tillbaka på Hasslums övningsområde i Skövde. Swe-
dish Rescue Training Centre, SRTC, tog emot 64 deltidsbrandmän 
som ska läsa teori och praktik. Upptagningsområde är i huvud-
sak Västra Götaland, men även elever från Kalmar och räddnings-
tjänster i Örebro län fanns på plats. Efter introduktion av kursan-
svarige Joakim Ivarsson fick eleverna ge sig i kast med lagen om 
skydd om olyckor. FOTO: SVANTE ALM

Kunskap om 
VMA för låg

 ■ Kunskapen om VMA-sig-
nalen är för låg, anser man i 
Malmö.

– Få vet vad signalen är till 
för, att man ska gå inomhus 
och lyssna på lokalradion, sä-
ger Anna Scholtz.

7 september, första mån-
dagen i månaden, ljöd signa-
len som vanligt. För att sprida 
kunskapen om VMA-signalen 
besökte Räddningstjänsten 
syds skolinformatörer Malmös 
grundskolor. 

– Nyinvandrade Malmöbor 
är en särskilt viktig målgrupp 
att nå eftersom signalen kan 
väcka obehagliga associationer 
till flyganfall för de som kom-
mer från krigsdrabbade län-
der. Genom att berätta mer om 
VMA hoppas vi att risken för 
olust minskar.

Ett skäl till att kunskapen 
om VMA-signalen är låg kan 
vara att den lyckligtvis inte be-
höver användas så ofta. I Mal-
mö har den aldrig använts för 
larm.

I Malmö finns tankar på att 
göra första måndagen i sep-
tember till en årlig VMA-dag 
då man satsar på bred informa-
tion ut i samhället.
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Värends räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 100 000 invånare i
Växjö och Alvesta kommuner. Vår organisation består av ca 60 heltidsanställda, 180 deltidsanställda och 20
räddningsvärnsmän fördelade på åtta brandstationer och två räddningsvärn.
Vi verkar i en expansiv region med en varierad arbetsmarknad. Vårt internationella universitet svarar för
kompetensutveckling och forskning inom de flesta områden. Ett rikt kultur-, student- och idrottsliv skapar
livskvalitet. Den positiva företagsmiljön med aktiva nätverk har gjort att sysselsättningen i regionen är bland
den högsta i landet.

VI SÖKER TVÅ

BRANDINGENJÖRER

Information om tjänsten kan lämnas av räddningschef Jörgen Waldén och stf räddningschef Joakim Karlsson.
Våra fackliga företrädare svarar gärna på frågor: SI-BI Hans Svensson & SKTF Thomas Wrååk. Du når dem 
samtliga genom ovanstående telefonnummer.

Arbetsuppgifter:
Inriktningen på arbetsuppgifterna är kvalitetsut-
veckling av vår operativa verksamhet, projektled-
ning inom hela området skydd mot olyckor samt 
visst arbete även inom risk & skyddsverksam-
heten. 
Du kommer själv att ha stora möjligheter att 
tillsammans med oss påverka ditt nya arbete.
Ett krav är att du är beredd att efter introduk-
tionsutbildning upprätthålla funktionen Rädd-
ningschef i beredskap

Dina kvalifikationer:
I första hand söker vi dig med några års erfaren-

het från den kommunala räddningstjänsten eller 
näringslivet. Du ska ha avlagt brandingenjörsexa-
men med RUB-året.
Värends Räddningstjänst är en mansdominerad 
arbetsplats varför vi gärna ser kvinnliga sökande.
Körkort B är ett krav för anställningen.

Ansökan:
Ansökan märkt ”Ansökan BI” ska vara oss till-
handa senast 2009-10-16
Värends Räddningstjänst
Box 1232
321 12 VÄXJÖ
Tel: 0470-76 65 00

Annonsera i Tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd 
och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonse-
ra i.
Nästa nummer: Nr 4 kommer ut 3 december.

Annonsbeställning: förhandsbokning senast 16 november, fär-
digt manus senast 23 september.
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.
Sp�altbredder: 1 spalt 42,2 mm; 2 spalter 88,4 mm; 
3 spalter 134,6 mm; 4 spalter 180,8 mm; 5 spalter 227 mm. 
Max höjd är 292 mm.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG

söker

Brandingenjör
Mer information om oss och tjänsten hittar du på vår hem-
sida www.skovde.se/rt eller genom att kontakta räddnings-
chef Göran Anderberg alternativt personalchef Per-Erik 
Carlsson, tel vx 0500-42 40 00.
Ansökan senast den 16 oktober 2009 till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1, 541 40 Skövde
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Tidning utgiven av Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap

#03 SEPTEMBER 2009

1 Får vi krav p�å självslocknande ci-
garetter i Sverige?
– Ja. Något kommer att hända näs-

ta år, förhoppningsvis har vi då en euro-
peisk standard. EU-kommissionen har 
lovat driva frågan. 2011 borde vi ha krav 
på att bara självslocknande cigaretter 
får säljas. Det som oroar är att tobaksin-
dustrin med överklaganden kan försena 
arbetet. 

2 Tobaksintressenter har besökt 
ditt kontor och försökt stop�p�a 
kravet?

– Det var representanter för europeis-

ka tobaksindustrin. De tyckte vi störde 
marknaden och att vi borde ägna oss åt 
information istället. De såg inte cigaret-
terna utan endast rökarna som orsak 
till bränderna. Men en del av det vi gör 
måste störa marknaden. Säkerhet kos-
tar pengar.

3 Vilken är ur ditt p�ersp�ektiv den 
viktigaste olyckstyp�en att före-
bygga och hur?

– Bostadsbränder. Och vi måste försö-
ka nå de som inte självmant skaffar in-
formation. Det kan vara sjuka, alkohol-
missbrukare och andra svagare grup-
per.

4 Du växte up�p� granne med brand-
stationen i Karlskoga, brand-
männen gav dig smeknamnet  

”Albin 800” efter en motorsp�ruta. Men 
hur blev du ”Slang-Albin”?
– Jag började på Civilförsvarsstyrelsen 
och fick i uppgift att se över materielre-
surserna. Jag tyckte det var för mycket 
slang. Det var såna mängder att vatten-
försörjning var det dyraste i civilförsva-
ret, dyrare än radio- och ledningssys-
tem. Det visade sig att mängden slang 
grundades på stadsbränder i England 
och Tyskland under andra världskriget.

5 17 år vid räddningstjänsten i Lin-
köp�ing. Därefter 25 år i statens 
tjänst och nu blir du p�ensionär. 

Men känslan för brandstationen sitter 
i?
– Ja, vi har många kontakter ute i kom-
munerna. Vet inte alltid hur snacket går 
på stationerna, men tycker ändå att jag 
känner igen mig.

6 En av dina första up�p�gifter i 
Räddningsverket var att för-
verkliga Rib. Trodde ni att infor-

mationsbanken skulle få den roll den 
fått?
– Nej. Vi hade 100 användare som slut-
mål, i dag är det runt 1 200. Jag använ-
der Rib ofta, främst biblioteksdelen.

7 Du har varit ordförande i EU fire 
safety network i fyra år. Vad 
åstadkommer ni?

– Vi har drivit på om självslocknande ci-
garetter och jobbar nu för att länderna 
ska få någorlunda lika statistik. Vi vill 
ha EU-regler för brandskydd på hotell 
och har skrivit till EU-kommissionen 
om skydd och utrymning för funktions-
hindrade.

8 Vid olyckor tittar du gärna bak-
åt för att hämta erfarenheter. 
Sällan något nytt händer?

– Ja. 1915 föreslog Stockholms vice 
brandchef att brandskydd skulle bli 
ämne i skolan och ville ta fram skol-
material. Skälet var att det uppväxan-
de släktet inte var lika bekant med eld 
som tidigare generationer. Krav på skä-
ligt brandskydd är inte nytt, det stod i 
brandlagen 1944. Om man tittar bakåt 
förklarar det en del av varför det är som 
det är i dag. 

9 Och nu ska du ägna mer tid åt 
Värmlands brandhistoriska 
klubb?

– Det blir det. Vi ska starta ett projekt 
med att ta fram materiel som kan an-
vändas i skolans matteundervisning.

10 Varför finns ditt p�orträtt p�å 
Tekniska museet i Stock-
holm?

– Jag är auktoriserad nörd. Museet ville 
upprätta nörden och inbjöd till café där 
man fick prata om sina expertområden. 
Jag anmälde mig och fick prata brand-
historia.

PER LARSSON

TIO FRÅGOR TILL 
BJÖRN ALBINSON
Han har slagits för brandsä-
kerhet i decennier. Tobaksin-
dustrin har inga idolporträtt 
av honom, däremot pryder 
hans nuna väggen på Tekniska 
museet i Stockholm. 

– Vi måste störa marknaden
Dags att cykla hem. Men Björn Albinson lämnar inte brandskyddet bakom sig. Han har andra forum för arbetet.  FOTO: PER LARSSON


