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BRAND

Nollvision 
för döda  
i bränder
Ingen ska skadas 
allvarligt eller om-
komma till följd 
av brand.
Det är visionen 
i den nationella 
stategin för att 
stärka brandskyd-
det.
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IT-SÄKERHET

IT-attacker 
pågår hela 
tiden
Nätangrepp hör 
till vardagen. Det 
framkom vid en 
konferens om 
informationssä-
kerhet.

 Sidan 12Hjälpinsatsen till 
Pakistan utökas
■■ Den värsta översvämningskatastrofen i 

Pakistan är inte över. Miljontals människor 
står utan  rent vatten och tak över huvudet.  

MSB var tidigt på plats med vattenrenings-

verken och i mitten av september åkte en ny 
styrka dit för att bygga ett basläger för cirka 
70 personer

Förödelsen efter de ofattbart stora vatten-

mängderna är stor och nu väntar ett långva-
rigt återbyggnadsarbetet.

  Sidan 4

MSB har byggt tre vattenreningsverk som sammanlagt producerar 300 kubikmeter rent dricksvatten per dygn.  FOTO: ANNA HJÄRNE, MSB
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  Det mest skrämmande i MSB:s rap-
port ”Olyckor och kriser 2009/2010” 
är de många döda och svårt skadade.

Varje år omkommer 3 000 personer i olyck-
or. Det motsvarar i snitt åtta personer varje 
dag.  De flesta olyckorna, 80 procent, sker i 
hem, i skola och under fritid.  

Drygt hälften är fallolyckor. Tvåa på listan 
av olycksfall med dödlig utgång är trafikdö-
den, med knappt 400 döda varje år.  Trea är 
förgiftning vilket inkluderar akuta fall av al-
kohol och drogrelaterade förgiftningsfall, 
drygt 300 fall varje år. 

Antalet dödsolyckor ökar, från 2 336 år 1995 
till 3 045 år 2008.  Mest alarmerande är ök-
ningen av antalet fallolyckor bland äldre män, 
80 år eller äldre: en fördubbling under sam-
ma tid. Endast en mindre del av den ökningen 
kan förklaras av ett ökat antal äldre i befolk-
ningen. 

De äldre är helt enkelt mycket mer olycks-
drabbade. Varför är det så! Vad ska vi göra för 
att vända trenden? 

Antalet olyckor bland ungdomar och yngre 
vuxna är också högt. Här är orsaken ofta tra-
fik- och förgiftningsrelaterade. Inte sällan 
finns alkohol med i bilden. I denna grupp ut-
gör skador till följd av olyckor och avsiktli-
ga handlingar nästan 80 procent av samtliga 
dödsorsaker.

Om man tänkte tanken att trafiken skulle 
skörda 3 000 offer varje år, så skulle vi få höra 
ett ramaskri i samhällsdebatten. En enstaka 
händelse med så många döda ligger bortom 
vår erfarenhet. 

Cirka 100 000 människor läggs in kortare el-
ler längre tid på sjukhus varje år efter att ha 
skadats i olyckor och hela 700 000 männis-
kor uppsöker en akutmottagning under ett år 
på grund av en olycka.

Enstaka katastrofer är lyckligtvis ovanliga, 
men när det inträffar kastar de oftast långa 
skuggor över samtiden och framtiden. Tsu-
namin, Estonia, diskoteksbranden i Göte-
borg, terroristattentaten den 11 september, 
Haiti och nu Pakistan, för att nämna några. 

På motsvarande sätt har flera decennier av 
samhällsdebatt kring trafiksäkerhetsfrågor 
lett till att strålkastarljuset riktats mot tra-
fikdöden. Med ett systematiskt, uthålligt och 
brett förankrat säkerhetsarbete har trafiken 
blivit säkrare. 

Men strålkastarljus på en fråga riskerar 
lägga annat i skuggan. 

Nu försöker vi sätta fokus på två frågor som 
hamnat i skuggan av de stora händelserna 
och de omdebatterade farorna: Barns säker-
het och äldres säkerhet i vardagen. 

I båda fallen vill vi tillsammans med andra 
aktörer i samhället driva på för ett systema-

tiskt och uthålligt säkerhetsarbete. 
Kampanjen Peppar Peppar nu i oktober tar 

sikte på ökad trygghet i vardagen för äldre. 
Barnsäkerhetsarbetet har tagit fart med av-
stamp i tre viktiga nyckelfrågor: statistikin-
samling, skador och olyckor på grund av al-
kohol och droger samt drunkningsolyckor 
(0-6 år). Utöver gemensamma handlingspla-
ner i samverkan med andra presenterar MSB 
snart ett nytt verktyg på hemsidan, en Exem-
pelkatalog, för alla som vill hämta inspiration 
till ett systematiskt säkerhetsarbete kring 
barns, ungas och äldres säkerhet. 

Inte förrän man systematiskt tar fram statis-
tik, följer den årligen och utmanar den kan 
man börja skönja mönster – som med skol-
bränderna. De är få, jämfört med andra brän-
der, men antalet anlagda bränder i skolor 
ökar utan att vi riktigt förstår varför. Det ser 
vi när vi tar fram statistik och gör den synlig. 

Men vad mer är det vi inte ser där i skug-
gorna av de stora händelserna eller de om-
debatterade frågorna? Vad ser du som vi på 
MSB kanske missar?  

Hör av dig om du ser något som du anar att 
vi inte ser. Hjälp oss att göra det osynliga syn-
ligt, hjälp oss öka säkerheten i en föränder-
lig värld.

Rapporten kan du beställa eller hämta från 
vår hemsida, www.msb.se.

Hjälp oss göra det osynliga synligt

Helena Lindberg
Generaldirektör, 
MSB

LEDARE

Rapporten är 
en kartbok för 
alla oss som  
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samhällsskydd 
och beredskap.
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PANELEN

Kjell Wahlbeck
räddningschef
Södra Älvsborg

Kristina Lindfeldt
förebyggande insatser
Storgöteborg

Leif Andersson
räddningschef
Dala-Mitt

– Självklart ska man ha en sån 
vision. En vision behöver inte 
kunna nås, men ska vara ett mål 
att arbeta mot. Den kan få män-
niskor att haja till, inspirera till åt-
gärder och gör att man spänner 
ambitionerna.

– Det är bra med mer objektiv 
bedömning av fystester. Perso-
nalen ska ha tillräckligt bra fysik 
för att kunna sköta arbetet. Men 
tillräckligt bra behöver inte vara 
störst och starkast, det kan hålla 
undan möjligheter för kvinnor.

– Visst går det att begränsa dem, 
men konferenserna kanske rik-
tar sig till olika grupper. Jag tror 
också man riktar in sig på olika 
geografiska områdensen och det 
rycker jag är bra eftersom Sveri-
ge är ett avlångt land.

– Hos oss finns i höst inte tid att 
bevaka alla. Förändringar i bygg-
reglerna och överförande av la-
gen om brandfarliga och explo-
siva varor gör att vi har andra 
uppgifter att lösa än att bevaka 
konferenser.

I den nationella strategin 
mot dödsbränder föreslås 
som vision att ”ingen ska 
skadas allvarligt eller om-
komma till följd av brand. Är 
det en bra vision?

Röster höjs för att rädd-
ningstjänstens fystester ska 
genomföras av utomståen-
de, bland annat för att mins-
ka fokusering på toppresul-
tat. Är det bra?

Skydd, Skadeplats 2010, 
Brandskyddsledardagarna, 
Brandskydd 2010, Brandbe-
fälsmötet, Risk 2010. Kon-
ferenserna är många i höst, 
finns det behov av alla?

Tjugofyra7 har ställt fy-
ra aktuella frågor till tre 
personer i branschen.

– Det är en alldeles utmärkt vi-
sion. Har faktiskt tänkt på varför 
vi inte har en nollvision som Tra-
fikverket. Vi måste sätta fokus 
på dödsbrand. Det kan ge nya in-
fallsvinklar och tillvägagångssätt 
där vi tittar lite bredare.

”Nationell enighet”
– Det skulle kunna vara en väg. 
Dels skulle det frigöra kapacitet 
hos oss, vi lägger mycket tid på 
fystester. Dels skulle det kanske 
vara ett steg mot en nationell 
enighet.

– Det tycker jag absolut, därför 
att det är en vision som är just en 
vision. Vi vet alla att folk kommer 
att skadas i framtiden. Men som 
vision håller det, det är något vi 
måste sträva mot.

– Jag har inget emot det. Utom-
stående granskning mår alla bra 
av. Dessutom bör det läggas mer 
vikt på exempelvis pedagogisk 
och emotionell förmåga. Tittar 
man bara på starkast och snab-
bast är det risk att andra kompe-
tenser som behövs gallras bort.

– Det känns som väldigt många, 
tror inte det gör något att minska 
antalet. Den stora klurigheten är 
att konferenserna måste mynna 
ut i någon praktisk handling så 
det inte blir en massa prat. Dess-
utom kanske SKL och MSB kan 
samordna sina konferenser mer.

FRÅGOR TILL…
Herman Persson,  
deltidsförman i Dorotea.

1Du var med och räddade livet 
på en kvinna som fått hjärt-

stillestånd?
– Det var 100 meter från brand-
stationen, så jag var där på 15 sek-
under. Hon hade fått hjärtstopp i 
bilen och kört in i ett stenfunda-
ment. Jag satte genast igång med 
HLR och kollegorna kom efter fem 
minuter och kunde bistå mig.

2Räddade du livet på henne?
– Nej, det gjorde ambulans-

personalen som kom sex minuter 
senare. De fick liv i henne med de-
fibrillatorn. Men när jag gav första 
hjälpen såg jag efter två vändor 
med inblåsning och kompressio-
ner att färgen kom tillbaka i hen-
nes ansikte. Kanske hjälpte den 
snabba insatsen till att undvika 
att hon fick men av hjärtstoppet.

3Och nu har ni köpt in egna 
defibrillatorer?

– Ja, till stationerna i Dorotea och 
Åsele kommuner samt bilarna 
som vi har i beredskap.

4När ska ni använda dem? Ni 
åker ju inte på IVPA-larm.

– Det kan ju vara egen personal vi 
ska rädda. Men vi kan även ham-
na i situationer där de behövs. De-
fibrillatorer finns ju på andra ar-
betsplatser där personal får an-
vända dem.

5Har landstinget i Västerbot-
ten synpunkter?

– Det vet jag inte. Det är ingen 
hemlighet att vi vill åka IVPA. Men 
när landstingets intresse är svalt, 
och det är ont om pengar, kan inte 
vi göra något. Jag anser att vår vik-
tigaste uppgift är att rädda liv, om 
det sedan räknas som räddnings-
tjänst eller sjukvård spelar nog 
mindre roll för den drabbade.

6Skulle ni rädda fler liv?
– Ja. Jag har varit med i två si-

tuationer där liv räddats, båda var 
hjärtstopp. Vi lägger så mycket re-
surser på rökdykning, men inte fan 
räddar vi ofta liv vid rökdykning. Få 
har gjort det, men många har räd-
dat liv vid IVPA. Det är bättre att 
lägga mer resurser på klippverk-
tyg, sjukvårdsutbildning och fler 
hjärtstartare.

6

NYTT OM NAMN
■■ Gustaf Sandell, brandingenjör, 

är ny ledningslärare/projektledare 
vid MSB Revinge. Han var tidigare 
brandkonsult på ÅF i Borlänge.

■■ Brandingenjör David Widlund 
är tjänstledig från Södertörns 
brandförsvar och har börjat vid 
konsultfirman Bjerking i Stock-
holm som gruppledare för brand.
■■ Mats Ingelström, skolchef i Re-

vinge, får tillfälligt samma uppgift 
i Sandö till dess att tillsättning av 
ny chef i Sandö är klar, vilket be-
räknas till nästa år. Gunnar Sand-
mark blir under tiden platschef i 
Sandö. 
■■ Cecilia Uneram slutar som 

räddningschef i Västra Sörm-
land och blir rådgivare på Brand-
skyddsföreningen

Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor har över-
förts till kommunerna. Vad 
innebär det för er?

– Att vårt förbund sköter både 
tillstånd och tillsyn i våra sex 
kommuner. Det är naturligt att 
räddningstjänsten är expert-
myndigheten. Men vi klarar det 
inte med dagens resurser. En för-
stärkning motsvarande 75 pro-
cent av tjänst behövs och den 
finansieras av intäkterna.

– Vi tror att vi är förvaltningen 
som ska hantera tillstånd och 
tillsyn. Får vi rollen behöver vi lä-
ra oss att bli tillståndsmyndig-
het, vilka krav som ställs. Det 
var en lång utredning om lagen, 
hade kanske behövts lite längre 
överlämningstid. Det är många 
beslutsprocesser vi inte är vana.

”Har kompetensen”
– I våra tre kommuner är det 
stadsbyggnadskontoret som 
hanterar tillstånd, vi utövar till-
syn. Vår bedömning är att vi har 
den kompetens som behövs.

Snart får du 
mer av oss
Många vill ha mer av Tjugofyra7. Och 
oftare.
Det kommer ni snart att få – på webben.
Den hemsida vi hittills haft har varit  
temporär och med begränsade möjlighe-
ter.
I höst lanserar vi vår nya hemsida.
Där ska du känna igen dig från den 
tryckta tidningen, men samtidigt få mer 
till livs.
Mer berättar vi inte nu, men håll utkik 
på www.tjugofyra7.se den närmaste 
tiden.
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Gränslös nöd i Pakistan
Översvämningskatastrofen 
i slutet av juli är den värsta i 
Pakistans historia. 

MSB var tidigt på plats 
och upprättade tre vatten-
reningsverk. Men det behövs 
många fler.

■■ Jesper Folkesson kom nyli-
gen hem från Pakistan där han 
koordinerade vattenreningsin-
satsen i provinsen Punjab som 
är bland de värst drabbade. 

De tre reningsverken som 
MSB bidragit med försörjer 
20 000-30 000 människor. 

Det räcker inte så långt.
– Det behövs ytterligare 

1 500 reningsverk enligt WFP, 
FNs livsmedelsprogram, säger 
Jesper Folkesson.

Översvämningskatastrofen 
orsakades av kraftiga monsun-
regn. 

Meteorologiska departe-
mentet i Pakistan har rappor-
terat att det på en vecka i ju-
li regnade 9 000 millimeter (9 
meter) regn i provinsen Khy-
ber Pakhtunkhwa. 

Tio gånger mer än normalt 
på ett helt år.

– När vattnet drar sig tillbaka 
är det värsta kvar. Bland annat 
börjar folk dricka av det förore-
nade vattnet, säger Jesper Fol-
kesson. 

Närmare 1 800 människor har 
dött enligt WFP, en siffra som 
väntas stiga. De värsta farorna 
är kolera, malaria och diarré. 

Vattnet har också förstört 
skörd och mat, vilket i sin tur 
kan leda till svält. Cirka 20 mil-
joner är hemlösa varav häften 
blivit det under översvämning-
en.  

– Ännu ett problem är att få 
ut vatten till alla. Översväm-
ningen har gjort att många in-
te kan ta sig till reningsverken. 
Myndigheterna har inte heller 
nått alla i sina försök. De som 
inte får tag i rent vatten drick-
er av det smutsiga. Det gjorde 
många redan innan, men de 
tänker inte på att översväm-
ningen har gjort vattnet mer 
smutsigt än vanligt då alla av-

lopp slogs ut, berättar Jesper 
Folkesson.

Claes Carling är projektle-
dare på MSB. Han säger att det 
förutom de tre vattenrenings-
verken till NDMA, Pakistans 
katastroforganisation, även 
ställts 28 elverk till Unicefs för-
fogande. Insatsen är gemensam 
med Tyskland och Danmark.  

Dessutom ska MSB tillsam-
mans med IHP-länderna bygga 
ett basläger åt FN där 70 perso-
ner kan husera. 

– Vi hoppas komma igång i 
mitten av september och vän-
tas bli klara efter ungefär vecka, 
säger  Ulrika Edén, projektleda-
re för baslägret.

Anders Olsson har kommit 
hem efter en tid som insatschef 
för vattenreningsgruppen. 

– Bland annat försåg vi ett 

sjukhus och människor på ga-
tan i staden Basira med vatten. 
Det bodde 15 000 i stan, varav 
en del av hade sökt sin tillflykt 
dit. Men de senaste veckorna 
har vattnet dragit sig tillbaka 
ordentligt, jag inbillar mig att 
även människorna gjort det, 
berättar han.

När insatsen är avslutad 
kommer de tre vattenrenings-
verken doneras till provinsen 
Muzaffargarh. MSB-styrkan 
har utbildat lokal personal i hur 
vattenreningsverken byggs upp 
och fungerar.

SHEKAR AMIN

Fotnot: IHP är en sammanslut-
ning mellan åtta länder som 
samarbetar inom humanitära in-
satser. Länderna är Sverige, Dan-
mark, Tyskland, Holland, Stor-
britannien, Norge, Finland och 
Estland.

Personal från MSB, från vänster Björn Svärd, Svante Nordström och Anna Hjärne, upprättade tre reningsverk i Punjab som försåg 20 000-30 000 pakistanier med dricks-
vatten. FOTO: INSATSSTYRKAN

Långvariga problem
”När vattnet drar sig 
tillbaka är det värsta 
kvar. Bland annat bör-
jar folk dricka av det 
förorenade vattnet”
Jesper Folkesson, projektledare MSB

■■ På en vecka regnade det tio gånger mer än under ett normalt år
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Ingen ska skadas allvarligt 
eller omkomma till följd av 
brand.

Det är den gemensamma 
vision som arbetats fram i 
regeringsuppdraget med att 
ta fram en nationell strategi 
för att stärka brandskyddet 
genom stöd till enskilda.

■■ Liksom tidigare trafiken får  
brandskyddet en nollvision. 
Den nationella strategin har ta-
gits fram i nära samarbete med 
kommuner, bransch- och in-
tresseorganisationer samt an-
dra myndigheter.

– För att nå visionen sätter 
vi tydliga effektmål om att ska-
dade och döda i boendemiljöer 
ska minskas, säger Patrik Per-
beck, enhetschef på MSB.

Den nationella strategin ska 
redovisas till regeringen 1 ok-
tober. Nivåer och tidsperspek-
tiv för målen var inte fastställ-
da i början av september.

Uppdraget handlar främst 
om att ge stöd till olika former 
av kommunikation med den 
enskilde.

– Men vi har valt att se upp-
draget i ett större sammanhang. 
Om vi vill stärka brandskyddet 
för den enskilde behövs mer än 
bara förbättrad kommunika-
tion eftersom det finns män-
niskor som inte kan utrymma 
eller hantera en brand på egen 
hand. Det krävs också tekniska 
lösningar och så kallade förlå-
tande system.

I strategin nämns tre områden 
där det behövs insatser för att 
leva upp till visionen: kunskap 
och kommunikation, tekniska 
lösningar och lokal samverkan.

Inom kommunikationsom-
rådet föreslås att utbildning i 
brandskyddskunskap bedrivs i 
skolor, från förskola till gymna-
sium, i introduktionsprogram 

för nyanlända invandrare, för 
särskilda yrkesgrupper, hem-
tjänstpersonal, biståndshand-
läggare och socialtjänstperso-
nal som bedriver uppsökande 
verksamhet.

Det framförallt räddnings-
tjänsten efterfrågat är krav på 
brandvarnare i alla bostäder. 
Den frågan behandlas i ett an-
nat regeringsuppdrag där MSB 
ska redovisa hur ett rimligt 
brandskydd i olika boendemil-
jöer kan se ut.

Behovet av tekniska lösningar 
som förbättrar brandskyddet 
för äldre poängteras.

– Det behövs sprinkler i sär-
skilda boenden för äldre i ökad 
omfattning. I Boverkets förslag 
till nya byggregler ställs krav på 
sprinkler i nybyggen, men det 
behöver även finnas i befint-
liga boenden och där kommer 
vi i nästa regeringsuppdrag att 
pröva hur långt man kan gå.

Fastighetsägarens roll beto-
nas och särskilt att dennes kun-
skap om fastighetens brand-
skydd behöver överföras till de 
boende.

En viktig del i den nationella 
strategin är riktade kommuni-

kationsinsatser.
– Uppsökande verksamhet 

ger verkligen effekt. Vi har tit-
tat på England där utvärdering-
ar visar att man sparar ett 50-
tal liv om året genom de massi-
va satsningar på hembesök som 
gjorts.

Det finns idag flera räddnings-
tjänster som gör hembesök 
men ibland glömmer man att 
utnyttja befintliga resurser.

– Vi har redan i dag sotare 
som besöker två miljoner bo-
städer. Det går att hitta system 
för att använda dem som infor-
mationsbärare.

Mycket av det som redovisas 
arbetar MSB redan med, andra 
förslag kräver beslut från reger-
ingen.

– Vi ser som en fortsättning 
att det bildas en samverkans-
grupp som förvaltar och för-
verkligar innehållet i strate-
gin. I gruppen bör ingå statli-
ga myndigheter, kommuner, 
bransch- och frivilligorganisa-
tioner som ha koppling till och 
kan påverka brandskyddet för 
den enskilde, säger Patrik Per-
beck.

GUNNO IVANSSON

Otjänligt vatten 
prövade Åhus 
krisberedskap
27 juli upptäcktes bakte-
rier i dricksvattnet i Åhus.

Incidenten växte till 
en rejäl påfrestning för 
13 000 invånare i området 
och för Kristianstads kom-
mun.

Det tog nämligen en må-
nad innan vattnet åter be-
dömdes fullt tjänligt.

■■ Det började med en rutin-
provtagning som gav utslag. 
Efter flera mätningar med 
blandat resultat fick man åter 
utslag med e-koli bakterier 
över gränsvärdet. Och vat-
tenproblemet kom snart att 
beröra hela Åhusområdet.

Folk uppmanades koka sitt 
dricksvatten, tankar kördes 
ut till skolor och restaurang-
er, vattenverket sanerades 
och vattnet klorerades, vat-
tentornet tätades, Vaka (vat-
tenkatastrofgruppen) och 
andra experter kallades in.

– Vi har haft 30 personer 
engagerade, belastningen 
blev tidigt väldigt hög. Men 
jag tycker vi klarat uthållig-
heten bra. Vi hade en gene-
rell krisberedskapsplan och 
den har vi följt, säger Micha-
el Dahlman på Kristianstad 
kommuns tekniska förvalt-
ning.

Samtidigt vet man fortfa-
rande inte hur bakterierna 
kom in i vattensystemet.

– Men vi har två huvudspår. 
Det ena är läckage från vat-
tentornets tak, det andra le-
veransen av salt till vatten-
verket. Saltet var uppenbarli-
gen skitigt, var väl ingen som 
trodde att bakterier kunde 
överleva i det, säger Dahlman.

På vattentornets tak uträt-
tar fåglar sina behov, en pil-

grimsfalk använder det som 
måltidsbord. Saltet till vat-
tenverket används i filter för 
att få mjukare vatten. Det är 
alltså två tänkbara orsaker.

När besked om det otjänli-
ga vattnet kom blev informa-
tionsbehovet mycket stort. 
Kommunens hemsida, lokal-
radion och Kristianstadsbla-
det var huvudkällor för in-
formation. Kommunen lade 
kontinuerligt ut nya uppgif-
ter på hemsidan, därefter 
togs kontakt med media och 
man kunde i de kontakterna 
hänvisa fakta till hemsidan.

– Tycker vi fick det på rätt 
bog då.

Men det var för brister i in-
formationen kommunen fick 
kritik från allmänheten.

– Information hem i brevlå-
dan efterlystes. Vi har många 
sommargäster och de kanske 
inte har tillgång till tidning 
eller hemsida, säger Anna 
Tengelin-Skoog, tillförord-
nad VA-chef.

Från kommunen har man 
också konstaterat att livs-
medelsföretag kanske borde 
fått särskild kontakt när situ-
ationen förändrades.

Kommunen hade ständig 
kontakt med sjukvården, men 
någon sjukdomsbild på grund 
av vattnet rapporterades inte. 

Kristianstads kommun 
tog hjälp av experter från oli-
ka håll, den nationella Vaka-
gruppen var tidigt engagerad 
och såg till att vattentankar 
kom ut.

– Stödet från Vaka är vi 
mycket nöjda med, säger An-
na Tengelin-Skoog.

PER LARSSON

Brandskyddet  
får nollvision

Sverige får en nollvision inom brandskyddet. – För att nå visionen 
sätter vi tydliga effektmål om att skadade och döda i boendemil-
jöer ska minskas, säger Patrik Perbeck, MSB. FOTO: GUNNO IVANSSON

E-kolibakterier i dricksvatten blev till en månadslång påfrest-
ning för 13 000 invånare i Åhus. Informationsbehovet var 
mycket stort.

Ännu möjligt köpa Bas-
bil på  gamla avtalet
■■ Är ni på väg att köpa en ny 

Bas-bil? Fram till 31 mars näs-
ta år går det att beställa enligt 
det nuvarande avtalet.

MSB och SKL har påbörjat 
arbetet med en ny upphand-
ling, men det arbetet kommer 
förmodligen inte att bli klart 

innan det nuvarande löper ut. 
Det kan bli ett avtalslöst glapp.

– Därför vill vi påminna om 
möjligheten att beställa Bas-
fordon enligt gällande avtal 
fram till 31 mars 2011, säger 
Anders Andersson, inköpare 
på MSB.

Den kommande upphand-
lingen görs enligt den nya upp-
handlingslagstiftningen som 

ger tre alternativ:
• Ramavtal tecknas med en-

dast en leverantör
• Ramavtal tecknas med 

flera leverantörer som rang-
ordnas

• Ramavtal tecknas med fle-
ra leverantörer och det görs en 
andra konkurrensutsättning.

Vilket alternativ det blir är 
inte klart. 
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Friskis&Svettis 
fystestar åt Syd
■■ Räddningstjänst Syd har 

redan genomfört en rekryte-
ringsomgång där de fysiska 
testerna var utlagda på utom-
stående.

– Vi tänker definitivt fort-
sätta med det, säger förbunds-
direktör Per Widlundh.

I höstas skulle Syd anställa 
femton brandmän och slöt av-
tal med Friskis&Svettis, som 
genomförde de fysiska tes-
terna.

– Vi ville få större objektivi-
tet. Dessutom är det en effekti-
visering av vårt arbete.

Tolv av 150 sökande var  
kvinnor och åtta hade deltagit i 
Syds mångfaldsprojekt En in-
tegrerad räddningstjänst.

I det slutliga urvalet spelade 
såväl mångspråkighet som un-
derrepresenterat kön in. Av de 
femton som fick jobb kom tre 
från mångfaldsprojektet, alla 
män. Fem var kvinnor. Samt-
liga som anställdes klarade de 
fysiska och alla andra krav som 
hade ställts upp.

Helene Swedin från Sandö testade hur många lyft till hakan hon kunde göra. Hon ingår i referensgruppen, liksom brandmannen Mona Hjortsberg, som korrigerade vinkeln.
 FOTO: ANNIKA LINDQVIST

”Låt utomstående fystesta”
BODEN
Låt utomstående sköta fys-
testerna vid nyanställning. 
Räddningstjänsterna spa-
rar tid, och fokuseringen på 
toppresultat minskar.

Tanken fördes fram vid 
ett möte på Winternet som 
forskar fram fysiska gräns-
värden.

■■ För ett år sedan fick testcen-
tret Winternet i Boden uppdra-
get från MSB att ta fram gräns-
värden för vilken fysisk förmå-
ga en brandman behöver ha.

Den 7-8 september var pro-
jektets referensgrupp inbjuden 
till ett möte för att se hur långt 
arbetet har kommit.

Referensgruppens deltagare 
var överens om att styrka länge 
har övervärderats, jämfört 
med andra egenskaper som gör 
en brandman bra. Ett sätt att 
komma bort från fokuseringen 
skulle kunna vara att det inte är 
räddningstjänstens egen per-
sonal som bedömer vem som 
lyfter mest i bänkpress eller 
springer snabbast bland dem 
som söker jobb.

Att lägga ut testerna på en 

utomstående, såsom redan 
har skett på en del håll, skulle 
ha flera andra fördelar också, 
tycker Anders Axelsson, verk-
samhetsansvarig på MSB.

– Om man skulle räkna sam-
man alla dagar som landets 
räddningstjänster satsar på att 
fystesta jobbsökande och lade 
den tiden på att göra hembesök 
hos utsatta riskgrupper istäl-
let så skulle vi verkligen kunna 
rädda liv, sa Anders Axelsson.

– Det är heller inte rimligt att 
arbetssökande ska behöva göra 
samma test tio gånger hos olika 
räddningstjänster. Det borde 
räcka att de gör testet en gång 
och har med ett intyg till arbets-
givarna.

För att komma fram till rim-
liga gränsvärden ska Winternet 
testa 46 heltidsbrandmän, 46 
deltidare och 46 personer som 
inte jobbar i räddningstjänsten. 
I samtliga grupper ska hälften 
vara kvinnor och hälften män.

Ännu återstår många tester.
– Vi har alldeles för få test-

personer från allmänheten, 
fastän vi har annonserat över-
allt, sa projektledaren Ann-So-
fie Lindberg, och fick förslaget 
att vända sig direkt till några ar-

betsplatser och försöka få an-
ställda att medverka.

Testpersonerna testas i löp-
ning, rodd, handgrepp, bänk-
press, lyft till hakan och ståen-
de längdhopp. Deras resultat 
ska sättas i relation till hur de 
presterar på en bana med fyra 
brandmannauppgifter: släpa 
en docka, dra slang i terräng, 
bära slangkorg i trapphus och 
riva innertak.

I den beräkningsmodell som 
slutligen tas fram kommer tro-
ligen längd och vikt att ingå. 
Det är uppenbart att vissa ar-
betsuppgifter är svårare för en 
kortväxt.

– Jag är bara 1,64. Det måste 
jag kompensera genom att vara 
väldigt stark, sa Mona Hjortz-

berg, som har jobbat tretton år 
som brandman och ingår i refe-
rensgruppen.

Där ingår också Diskrimi-
neringsombudsmannen, DO. 
Upprinnelsen till forskning-
en kring gränsvärden är en 
granskning från dåvarande Jä-
mo som fann att de fysiska kra-
ven var så höga att kvinnor i 
praktiken diskriminerades.

– De båda fackföreningar-
na Kommunal och Brandmän-
nens Riksförbund deltar också 
i referensgruppen.

– Frågan är väldigt uppmärk-
sammad ute på stationerna. 
Det är jätteviktigt att projektet 
inte mynnar ut i ”å-ena-sidan-
men-å-andra-sidan”. Vi mås-
te verkligen leverera gränsvär-
den, sa Peter Bergh, förhand-
lingschef på BRF.

Nästa höst ska rekommen-
dationerna till gränsvärden va-
ra klara.

ANNIKA LINDQVIST

För många test
”Det borde räcka att 
de gör testet en gång 
och har med ett intyg 
till arbetsgivarna. 
Anders Axelsson, MSB, om det orim-
liga att behöva testas vid varje jobb-
ansökan.

FAKTA
Det pågående projektet finan-

sieras av MSB och har en budget 
på 3 miljoner.
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Brandfarliga och explosiva 
varor har hamnat på kom-
munernas bord. Förändring-
arna väcker en rad frågor.

– Om vi på räddnings-
tjänsten har en gasolan-
läggning, vem ska skriva 
tillståndet? Man kan ju inte 
skriva ett själv.
■■ Det undrade en åhörare vid 

det första av 17 seminarier lan-
det runt som MSB bjudit in till 
för att informera om den nya 
lagen om brandfarliga och ex-
plosiva varor.

Den nya lagen, LBE, trädde 
i kraft 1 september och inne-
bär att tillstånd och tillsyn av 
brandfarliga och explosiva va-
ror flyttas över från polisen till 
kommunerna.

Jan-Erik Lundberg, brandin-
spektör i Arvika och Eda tror 
att den nya lagen kommer leda 
till mer arbete.

– Det har gått för snabbt och 
jag förväntar hjälp från polisen. 
Ett av de största problemen är 
reaktionerna från verksam-
hetsutövarna och att få alla att 
förstå reglerna, säger han.

Christer Hultcrantz, brand-
ingenjör på Karlstadsregio-
nens räddningstjänst, tycker 
att MSB under seminariet skul-
le berättat mer om räddnings-
tjänstens roll som tillsyns- och 
tillstånds myndighet.

– Mycket av det som togs upp 
under föreläsningen var så-
dant man kunde läsa sig till. 
Det handlade mycket om för-
varing och väldigt lite om hur 
man utför en tillsyn. Jag hade 
önskat att tillsynsenheten på 
MSB hade varit med och gett 
den här informationen.

Han hade också gärna velat 

ha information om hela lagen 
om brandfarliga och explosiva 
varor istället för delar av den. 

– Vad gäller tillsyn får vi ta en 
diskussion när det blir aktuellt 
och även se hur andra kommu-
ner gör, säger Christer Hult-
crantz.

I tillståndsprocessen ingår 
lämplighetsbedömning av den 
sökande och det görs bland an-
nat genom att begära utdrag ur 
polisens belastningsregister. 
Men även om personen före-
kommer i polisens register har 
tillståndsmyndigheten, det vill 
säga kommunen, sista ordet.

– Det kan trots allt vara bra 
att söka samråd med MSB om 
en person påträffas i belast-
ningsregistret, säger Torkel 
Schlegel, jurist och chef för MS-
Bs rättsenhet.

Gamla tillstånd förs inte med 
automatik över från polisen ut-
an kommunerna måste begära 
in alla gamla tillstånd. 

Från 1 december gäller nya 
regler för förvaringsskåp.

– På insidan av alla skåp ska 
det finnas två varningsmär-
ken. Ett med anvisning om eld-
ningsförbud och ett om att ex-
plosiva varor förvaras i skåpet, 
säger Tony Carlsson, handläg-
gare på MSB.

En fråga som ställdes under 
seminariet i Karlstad var om 
man kan söka nytt tillstånd för 
ett gammalt skåp.

– För att ägarna ska få tid på 
att byta ut gamla skåp kan kom-
munerna ge sådana tillstånd 
hela 2011.

På frågan om tillstånd för eg-
na anläggningar, till exempel 
om räddningstjänsten har en 
gasolanläggning, svarar MSBs 
jurist Torkel Schlegel så här:

– Kommunallagen hindrar 
en nämnd från att ge tillstånd 
till sig själv. Ett sätt att hantera 
detta kan vara att utse en sär-
skild nämnd för dessa frågor, 
eller att låta kommunstyrelsen 
besluta.

SHEKAR AMIN
Doktorerade på 
samverkan
■■ I början av september dis-

puterade Ing-Marie Persson, 
MSB, med/på sin avhand-
ling Krislärande som handlar 
om hur individer tar till sig 
krisinformation. Ing-Marie 
Persson är pedagog och ar-
betar som utredare på enhe-
ten för strategisk analys. Hon 
har en bakgrund som lärare 
i historia, samhällskunskap 
och geografi och har arbetat 
med utbildning på flera olika 
myndigheter.

– I avhandlingen presente-
rar jag en modell för hur sam-
verkan kan utvecklas genom 

vad jag kalla kunskapsmöten 
där människor på alla nivåer 
ger sina perspektiv.

Målet är att skapa förut-
sättningar för samverkan 
före krisen inträffar och 
omfattar fyra nivåer: indi-
vid, grupp, organisation och 
struktur, dvs hela systemet.

Varför är det då så svårt att 
samverka?

– Jag har försökt komma åt 
sektoriseringen i samhället 
där alla arbetar i sina stuprör. 
Vi har jobbat hela livet i stup-
rör, gjort karriär i stuprör och 
sedan ska vi plötsligt svinga 
sig mellan stuprören. Det är 
klart att det blir svårt, säger 
Ing-Marie Persson.

Många frågor om 
nya LBE-lagen

IVPA, brandskydd i äld-
reboenden, brandtillsyn i 
flerbostadshus och krisbe-
redskap.

Det var frågor som in-
tresserade försvarsminis-
ter Sten Tolgfors när han 
besökte Karlstadsregio-
nens räddningstjänst i mit-
ten av augusti.
■■ Under besöket förhörde 

sig försvarsministerna om ett 
antal områden, bland annat 
IVPA (i väntan på ambulans) 
och räddningschef Stefan 
Bergström berättade att tre 
av regionens stationer åker 
på IVPA-larm, men att man 
inte lyckats få till ett avtal 
med landstinget.

– Landstingen fattar sina 
egna beslut, men jag tycker 
det är ett intressant tänkan-
de i det, att använda samhäl-
lets resurser mer samordnat, 
säger Sten Tolgfors, som även 

tog upp brandskyddet på äld-
reboenden och undrade i vad 
mån det görs fasta installa-
tioner. I Karlstadsregionen 
har man satsat stort på mobi-
la sprinkler och köpt 100 an-
läggningar.

Den tragiska branden i Rin-
keby då sju människor om-
kom ledde till en debatt både 
om brandskyddsinformation 
på olika språk och tillsyn i bo-
städer.

– Det handlar framförallt 
om flerbostadshus. Vad jag 
förstått sker på många håll i 
landet inspektioner nästan 
enbart på förekommen anled-
ning och då kan det per defini-
tion vara för sent. Att man gör 
inspektioner i förebyggande 
syfte ger en signal till ägarna 
som i sig innebär en kvalitets-
höjning.

GUNNO IVANSSON

I augusti besökte försvarsminister Sten Tolgfors Karlstadsre-
gionens räddningstjänst där cheferna Nils Weslien och Stefan 
Bergström berättade om verksamheten.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

IVPA intresserade 
försvarsministern De tre föreläsarna från MSB ska föreläsa på 17 olika orter.  Polisens 

representant Lennart Hynynen deltog i Karlstadsträffen.  På bil-
den från vänster Tony Carlsson, polisman Lennart Hynynen, Agne-
ta Jansson och Rolf Weinander. FOTO: SHEKAR AMIN

■■ Efter SRTCs hot att anmä-
la MSB till Konkurrensverket 
har nu företaget och myndig-
heten träffats i ett möte.

– Vi är överens på vissa 
punkter och vi har generellt 
inget emot MSB. Mötet hand-
lade mycket om att vi ville få 
återkoppling, säger Ola Jo-
hansson, vd för SRTC (Swe-
dish Rescue Training School) 
i Skövde.

Upprinnelsen är att SRTC 

anser att MSB i Revinge be-
driver affärsverksamhet som 
snedvrider konkurrensen. Det 
är holländska räddningstjäns-
ters återkommande övningar 
som åsyftas.

MSB har till SRTC svarat att 
man inte vill stå i vägen för fö-
retags möjligheter att utveckla 
affärsmöjligheter inom rädd-
ningstjänstområdet.

– MSB ska givetvis följa de 
regler som gäller för statliga 

myndigheters avgiftsfinansie-
rade verksamhet. Vår uppfatt-
ning är också att vi gör det, sä-
ger chefsjurist Key Hedström.

– Det är inga hard feelings, 
men det är enklare om vi har 
samsyn och det känns konstigt 
om vi lämnar anbud på utbild-
ning i konkurrens med en stat-
lig myndighet, säger Ola Jo-
hansson.

SRTC överens på vissa punkter med MSB
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MSB är kritiskt till Boverkets 
nya konstruktionsregler. En-
ligt MSB innebär de kraftigt 
sänkta krav på bärförmåga 
vid brand för många bygg-
nader.
■■ Förslaget har varit ute på 

remiss och det är framförallt 
avsnittet om bärförmåga vid 
brand som blivit omdiskuterat.

Byggnadsdelar i brandsäker-
hetsklass 1, den lägsta klassen, 
anses ha ringa betydelse. Brott 
förväntas ha obetydliga effek-
ter på byggnadens bärande de-
lar. Utrymningen förväntas gå 
snabbt och därför behöver inte 
räddningstjänsten ges möjlig-
heter att göra en insats.

I sitt remissvar skriver MSB 
att brandsäkerhetsklass 1 om-
fattar många enplans industri-
byggnader, vårdcentraler, kon-
tor, restauranger, garage och 
butiker och är kritisk till Bo-
verkets bedömningar.

– Vid alla typer av bränder 
kan man behöva göra en insats, 
inte nödvändigtvis en rökdy-
karinsats. Det här öppnar upp 
för att man inte behöver ha ex-
empelvis brandvattenförsörj-
ning eller räddningsvägar i an-
slutning till viss bebyggelse, sä-
ger Erik Egardt, MSB.

MSB vänder sig mot formule-
ringar som ”snabb utrymning 
förväntas”.

– Det kan tyckas självklart 
och enkelt att utrymma hall-

byggnader, men det finns rörel-
sehindrade, hörselskadade som 
inte hör akustiska larm och 
synskadade som inte ser skyl-
tar. Man kan heller inte förlita 
sig på att alla människor beter 
sig rationellt i en nödsituation, 
säger Erik Egardt.

För så kallade Br2-byggna-
der, till exempel vårdanlägg-
ning, skola eller samlingslokal 
i markplanet, innebär de nya 
föreskrifterna enligt MSB kraf-
tigt sänkta krav på bärförmåga 
vid brand. Enligt MSBs beräk-
ningar tillåts 663 kvadratme-
ter tak kollapsa vid en brand 
jämfört med 150 kvadratmeter 
tidigare.

I byggnader där männis-
kor vistas mer än tillfälligt ska 
räddningstjänsten enligt MSB 
kunna göra en livräddande in-
sats utan fara från snabbt kol-
lapsande takkonstruktioner.

– Brinner det i ena änden till-
låts hela byggnaden rasa enligt 
förslaget och det är inte rimligt, 
säger Erik Egardt.

MSB anser också att Boverket 
bör låta långsiktiga prognoser 
gällande klimatpåverkan ut-
göra beslutsunderlag för till ex-
empel vilka snölaster en bygg-
nad ska klara.

– Det är vetenskapligt belagt 
att de närmaste 50 åren inte 
kommer att ha samma klimat 
som de 50 föregående.

I och med att eurokoder-
na införs är byggreglerna inte 

längre gratis. I EKS föreskrivs 
nivåerna för brandskydden och 
man måste i princip ha euroko-
derna för att använda metoder-
na och för att kunna projektera 
eller dimensionera en byggnad.

– Om en myndighet skriver 
detaljregler är de gratis att ta 
del av, men om en myndighet 
bara talar om att man ska följa 
en standard måste man köpa 
standarden. För en kommun el-
ler liten byggfirma kan det röra 
sig om upp till 40 000 kronor, 
säger Erik Egardt.

MSB vill att Boverket tillsam-
mans med Sis undersöker om 
de inte kan subventioneras åt-
minstone för kommuner.

Något som väckt förvåning 
är att inte en enda räddnings-
tjänst lämnat synpunkter på 
remissen.

– Kommunerna har förmod-
ligen inte den tid som behövs, 
säger Erik Egardt.

GUNNO IVANSSON

MSB-kritik mot  
ny byggföreskrift
■■ Boverkets konstruktionsregler EU-anpassas

Hur höga brandsäkerhetskrav ska ställas på en hallbyggnad? När Boverket EU-anpassar sina kon-
struktionsregler får de nya föreskrifterna kritik från MSB som anser att de innebär en kravsänkning.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Boverket: Lika 
säkert som förut
Enligt Boverket bygger 
MSBs kritik delvis på en 
misstolkning.

■■ – MSB 
har uppfat-
tat brandsä-
kerhetsklass 
som en klass-
ning av bygg-
nader när det 
egentligen är 
en klassning 
av byggnads-
delar. Det kan ju bero på att vi 
inte varit tillräckligt tydliga 
vilket vi nu försöker förbätt-
ra, säger Michael Strömgren, 
Boverket.

Ett syfte med förslaget till 
EKS-föreskrift är att göra 
förtydliganden, säkerhets-
nivån ska motsvara den i da-
gens regler.

– När det gäller bärförmåga 
vid brand har vi valt att intro-
ducera några nyheter för att 
förtydliga reglerna. Vi inför 
ett begrepp som heter brand-
säkerhetsklass för klassning 
av byggnadsdelar. Byggnads-
delarna klassas utifrån risken 
för personskador vid kollaps, 
säger Michael Strömgren, Bo-
verket.

Om MSBs kritik mot att det 
inte behövs räddningsinsats 
vid brand i vissa byggnader  
säger Michael Strömgren:

– Det är ganska få personer 
i den typen av byggnader och 
de som är där känner till lo-
kalerna och hittar snabbt ut. 
Eftersom det inte finns några 
personer att rädda behövs of-
ta ingen räddningsinsats. Vad 
vi känner till finns inget som 
visar att det är ett stort pro-
blem och nivån på kraven står 
sig ganska bra vid en interna-
tionell jämförelse.

– De flesta omkommer i bo-
städer och det är ytterst sällan 
det är bärförmågan vid brand 
som är problemet, säger Mi-
chael Strömgren.

Den andra punkten som får 
tung kritik från MSB är att 
Boverket inför ett nytt sätt att 
godta att stora takytor rasar 
in i samlingslokaler utan att 
särskilt behöva utreda per-
sonsäkerheten.

– Här finns en otydlighet i 
dagens regelverk. MSB jäm-
för i sitt remissvar strikt mot 
150 kvadratmeter och det-
ta mått finns inte våra regler 

idag. En sak som MSB inte be-
aktar är att vi begränsat kol-
lapsens område som ett av-
stånd också. 10-12 meter från 
brandpåverkansområdet får 
inte byggnadsdelarna kollap-
sa, man kan inte bara jämföra 
med ytmått.

Några större ändringar med 
hänsyn till ändrat klimat blir 
det inte.

– Vi har haft dialog med 
SMHI och det har gjorts en 
mindre justering för södra 
Sverige för ökad snölast. I öv-
rigt har inte SMHI sett några 
skäl att ändra lasterna.

För den som behöver alla 
eurokoderna blir det dyrt.

– Vi har tittat på alternativ, 
till exempel att staten sub-
ventionerar, men vi har inte 
de möjligheterna själva utan 
har fört frågan uppåt.

Ett 40-tal remissvar har 
kommit in och 15 av dessa be-
rörde brand.

– Vi har fått många bra syn-
punkter. Remissvaren berät-
tar mycket, man uppfattar 
reglerna på så olika sätt. Vi 
har försökt förtydliga ännu 
mer, till exempel så man inte 
uppfattar exemplen som ab-
soluta sanningar. Det blir vis-
sa justeringar, men i grunden 
samma förslag som remissen, 
säger Michael Strömgren.

Stora ändringar 
när bygg regler 
revideras
■■ Det är också på gång sto-

ra förändringar i Boverkets 
byggregler, BBR.

– Det är den mest omfat-
tande förändringen sedan 
BBR tillkom 1994. Det är ett 
stort paket för att förtydli-
ga de regler vi har och som 
innehåller stora strukturella 
förändringar säger Michael 
Strömgren.

Bland förslagen finns krav 
på sprinkler vid nybyggna-
tion av särskilda boenden 
och sjukhus och krav på nät-
anslutna brandvarnare i bo-
städer.

Andra nyheter gäller en ny 
vägledning för analytisk di-
mensionering. Det kommer 
bland annat att ges exempel 
på metoder och dimensio-
neringskriterier för utrym-
ningsberäkningar och brand-
förlopp.

FAKTA

Eurokoderna
■■ De nya föreskrifterna är en 

anpassning till europeiska kon-
struktionsstandarderna, euro-
koderna. Tillsammans med na-
tionella anpassningar i före-
skriftsserien EKS, europeisk kon-
struktionsstandard, kommer de 
att ersätta Boverkets konstruk-
tionsregler, BKR, vid årsskiftet 
2010/11.
 

Michael  
Strömgren
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Enklare anslutning och bättre 
stöd i ny Rakel-strategi
Anslutning och samverkan 
ska bli enklare, användarna 
få bättre stöd.

Det är några åtgärder som 
MSB tar upp i en nationell 
strategi för Rakel.

■■ En arbetsgrupp inom reger-
ingskansliet konstaterade att 
den långsamma anslutnings-
takten var ett problem och ef-
terlyste i våras en strategi för 
vad man vill uppnå med Rakel-
systemet.

Det har MSB nu tagit fram. 
Strategin visar nya möjligheter 
för anslutning och samverkan, 
och inte minst ska vinsten och 
nyttan med en bredare använd-
ning av Rakel lanseras bättre.

Målet är att Rakel 2014 ska ha 
över 70 000 abonnenter, varav 
minst 50 000 betalande.

– Vi ska göra vad vi kan för att 
underlätta processen att anslu-
ta sig. Det är också viktigt att vi 
för kunderna kan sätta Rakel i 
sitt sammanhang, hur det un-
derlättar samverkan och led-

ning, säger Nils Svartz, överdi-
rektör på MSB.

Ett ”Rakel startpaket” lanse-
rades i februari för att använda-
re snabbare ska komma igång.

Numera erbjuds också mal-
lar för hur man kommunicerar 
i Rakel, både enkelt och smidigt 
med möjlighet att komplettera 
efterhand.

För vardagsolyckor har tal-
grupper kallade Raps tagits 
fram. Syftet är att underlät-
ta återkommande samverkan 
för de myndigheter som avses i 
förkortningen, nämligen rädd-
ningstjänst, ambulans, polis 
och SOS-Alarm.

MSB ska utreda förutsätt-
ningarna för att SOS Alarm el-
ler annan larmoperatör ska 
kunna koppla samman tillfälli-
ga grupper. Det kan exempelvis 
vara när en oförutsedd händel-
se gör att Rakelanvändare som 
normalt inte har kontakt behö-
ver samverka.

– Det kräver att användarna 
ger exempelvis SOS Alarm be-

hörighet att skapa dessa tillfäl-
liga grupper.

Regeringens utredning efter-
lyste användarforum. MSB har 
nu inrättat flera:
■■ Rakelrådet. Knutet till MSBs 

ledning och diskuterar strate-
giska frågor som prisbild och 
teknisk utveckling. Här med-
verkar cheferna för Rikspo-
lisstyrelsen, Kriminalvården 
och Svenska Kraft, samt avdel-
ningschef på SKL.
■■ Användarforum. En mötes-

plats där användare kan hjäl-
pa varandra, ställa frågor och 
komma med synpunkter till 
MSB som kan lyftas till Rakel-
rådet.
■■ Samverkansforum. Fas-

ta grupper (exempelvis Raps) 
som kan diskutera nationella 
riktlinjer för samverkan mel-
lan organisationer.

Regeringens utredning fö-
reslog att alla statliga myndig-
heter som har krisberedskaps-
ansvar och alla som har tjäns-
teman i beredskap ska åläggas 
att ansluta sig till Rakel. Ener-

gimyndigheten och Skattever-
ket har ifrågasatt tvångsanslut-
ning.

– Vi ska försöka övertyga dem 
om varför de är viktiga i sam-
manhanget. Exempelvis kan 
Skatteverkets uppgifter med 
folkbokföring bli viktigt vid en 
kris, säger Nils Svartz.

Länsstyrelserna ses som sta-
tens budbärare om varför det är 
viktigt att ansluta sig till Rakel.

– Alla som var drabbade av 
stormen Gudrun förstår det.

I kommunerna ska MSB mark-
nadsföra Rakel över hela verk-
samheten. Utformningen av 
Rakel för tekniska larm, exem-
pelvis driftslarm vid vatten-
läcka, ska ses över.

– Vi ska se över vårt kompe-
tensstöd, vilken hjälp som ef-
terfrågas och vilken vi behöver 
kunna ge direkt.

I regeringens utredning fö-
reslås att MSB ska intensifiera 
arbetet med att få till samtrafik 
med grannländer.

– Det är ett tekniskt projekt 

som pågår. Intresset finns på 
hög politisk nivå försvarsmi-
nistrar emellan.

I regeringens utredning kon-
staterades att den långsamma 
anslutningstakten är ett pro-
blem. För att förbättra anslut-
ning och kundstöd föreslogs 
upphandling av privat aktör 
för att driva och förvalta Rakel 
medan MSB ska äga systemet 
och vara beställare.

Vad svarar MSB?
– MSB har i grunduppdrag 

att utveckla krishanterings-
aktörernas förmåga inom led-
ning och samverkan, det ligger 
invävt i hela myndighetens ar-
bete. Den delen kan inte brytas 
loss utan att samtidigt föränd-
ra MSBs uppdrag. För övriga 
delar så köper MSB redan drift 
och underhåll från marknaden, 
liksom terminaler och andra 
kringtjänster.

PER LARSSON

MSB ska förenkla processen att ansluta sig till Rakel. Bättre stöd till användarna, bland annat ett forum där frågor och synpunkter kan framföras, är en av åtgärderna.
 FOTO: JOHAN EKLUND
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FAKTA

Kryptering
■■ Kryptering använder mate-

matik för att göra information 
oläslig för obehöriga. Endast 
den som har en så kallad krypto-
nyckel (kod) till krypteringen kan 
läsa den. 

Konceptet är egentligen gan-
ska enkelt, förvånansvärt lite 
kunskap behövs för att använda 
kryptering. 

Enkelt uttryckt transformeras 
en vanlig text till ett oläsligt for-
mat, som sedan återigen kan gö-
ras läsbart med hjälp av krypto-
nyckeln.

Klartext + Krypteringsalgoritm 
+ Nyckel = Oläsbar information

Dekryptering + Nyckel + Oläs-
bar information = Klartext.

Användningsområdena för 
kryptering är många. Några är att 
kryptera filer, skydda internet-
kommunikation och för att be-
kräfta informationsriktighet. 

Kryptering används dagligen i 
samhället, medvetet eller omed-
vetet, i GSM-telefoni, trådlösa 
nätverk, vid banktransaktioner, 
shopping.

Källa: Frapedia
 

Datorer och känslig 
information skyddas
■■ Kryptering minskar kommunernas sårbarhet

Känslig information lär fin-
nas i alla kommuner.

Vilka kan och ska se den?
MSB erbjuder krypto för 

att skydda känsliga uppgif-
ter.

■■ Det behöver inte handla om 
rikets säkerhet för att uppgif-
ter ska vara känsliga. Krisbe-
redskapsmyndigheten (KBM) 
framförde behovet av att skyd-
da uppgifter, och främst då i 
kommunerna som i dag saknar 
resursen. MSB har sedan star-
ten 2009 arbetat med att finna 
ett lämpligt krypto.

I december förra året var ett 
nationellt godkänt system ut-
vecklat, Krypto för skyddsvär-
da uppgifter (KSU).

Syftet är att minska kommu-
nernas sårbarhet.

– Vi har köpt på oss ett antal 
licenser som kommuner och 
landsting erbjuds förutsatt att 
det som ska skyddas sorterar 
under samhällsskydd och be-
redskap, säger Arne Jonsson, 
handläggare inom signalskydd 
på MSB.
Vad behöver skyddas?

– Det kan vara risk- och sår-
barhetsanalyser, detaljerade 
beskrivningar av känsliga sys-
tem, exempelvis för vattenför-
sörjning. Information om detta 
kan bli svagheter och sårbarhe-
ter om de inte skyddas.

MSB beslutar vilka kryptosys-
tem som ska skaffas inom sam-
hällsskydd och beredskap.

Myndigheten har ett årligt 
anslag på cirka fyra miljoner 
kronor till investeringar för 
krisberedskap. Det är från det-

ta anslag MSB köpt in licenser 
som kommuner, centrala myn-
digheter och organisationer 
kan ansöka om att få ta del av.

Försvarets radioanstalt 
(FRA) tilldelas medel för att ge-
nomföra investeringarna.

MSB har börjat informera 

landets kommuner om Krypto 
för skyddsvärda uppgifter.

– Det kan användas internt, 
men det är främst för att möj-
liggöra säkert informationsut-
byte mellan kommuner, lands-
ting, länsstyrelser eller an-
dra statliga myndigheter. Fi-
ler skyddade av krypto kan då 
skickas säkert via vanlig e-post. 
Kryptering låter avancerat, 
men själva installationen av ett 
krypto är enkel, framhåller Ar-
ne Jonsson.

– Det som tar tid är att bestäm-
ma hur och i vilken verksamhet 
krypteringen ska användas. Att 
utbilda användare tar kanske 
någon timme och installation 
går på några minuter.

Folke Bernadotte-akademin 
är exempel på en organisation 
som använder krypto för att 

skydda information som utbyts 
med egen personal i utlandet.

Systemet är flexibelt så till-
vida att kommunerna kan fast-
slå egna nivåer för säkerheten. 
MSB genomför utbildningar 
där kommunerna förutom själ-
va hanteringen ges råd om hur 
man gör bedömningar av säker-
hetsbehovet.

– Det handlar behörigheter 
och rutiner. Vem som ska ha 
tillgång till systemet och koden, 
hur länge den ska gälla, om hur 
datorer som använder krypto 
ska hanteras. Ska de vara inlås-
ta? Användningen av systemet 
samt säkerheten ska vara do-
kumenterad. Det ska vara ord-
ning och reda och alla ska veta 
vad som gäller vid användning 
av ett nationellt godkänt kryp-
to, säger Arne Jonsson.

PER LARSSON

Att säkra skyddsvärd information är viktigt. MSB har medverkat till ett godkänt system för kryptering, Krypto för skyddsvärda uppgif-
ter (KSU). MSB har köpt in licenser som kommuner, centrala myndigheter och organisationer kan ansöka om att få ta del av.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Är enkelt
”Det som tar tid är 
att bestämma i vilken 
verksamhet krypte-
ringen ska användas. 
Att utbilda använda-
re tar kanske någon 
timme och installation 
går på några minuter. 
Arne Jonsson, MSB.
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Malmö stad testar krypte-
rad e-post.

Säkerhet är ett skäl, men 
ett lika tungt argument är 
effektivitet.

– Handläggningstider kor-
tas och vi kan serva medbor-
garna snabbare, säger infor-
mationssäkerhetschefen 
Peter Johansson.

■■ Kryptering av e-post är en av 
flera åtgärder som Malmö stad 
vidtagit för att skydda känslig 
information.

Risken att känslig informa-
tion ska läcka ut och skada 
kommunen eller enskilda in-
vånare är inte acceptabel. Med 
det som bakgrund gjorde kom-
munen en förstudie 2008.

– Vi granskade ett antal kryp-
teringstjänster som skulle un-
derlätta för den enskilde med-
arbetaren att handlägga sina 
ärenden säkert. Viktigt var för-
stås kryptots säkerhet, men 
också att det var användbart 
och inte försvårade arbetet var-
ken för handläggare eller för IT-
service, säger Peter Johansson.

Den första satsningen på kryp-
tering är nu gjord och innehål-
ler:
■■ Kryptering av 6 000 USB-

minnen inom administra-
tion.
■■ Licens för kryptering av 

1 000 bärbara dator.
Bärbara datorer och USB-

minnen skyddas därmed från 
att otillbörliga personer ska 
komma åt information på dem 
om de skulle bli stulna eller 
komma bort på annat sätt.

– Numera följer program och 
licens för USB-kryptering varje 
gång vi köper en ny dator.
■■ 100 medarbetare inom 

socialförvaltningen och en 
stadsdel testar krypterad e-
post.

Krypterad e-post gör att 
medarbetare kan skicka känslig 
information över nätet i stället 
för att stoppa handlingen i ett 
kuvert.

– Det fanns ett behov in-
om förvaltningarna att skicka 
krypterad e-post både internt 
och externt. Det gäller fram-

förallt socialförvaltning och 
skolhälsovård. Det vi tidigare 
tvingats skicka med brev, vilket 
tar någon dag, kan vi nu i stället 
skicka med e-post.

Enkelt uttryckt går det till så 
här:

Malmö stad har en krypto-
klient som användarna har i 
sina datorer och som även ex-
terna mottagare kan ladda ner 
från hemsidan.

När krypterad e-post ska skick-
as skriver medarbetaren ett 
meddelande som vanligt och 
bifogar handlingen. Men i stäl-
let för att klicka på ”skicka”, 
klickar man på ”skicka säkert”. 
Meddelandet skickas då kryp-
terat.

För att mottagaren ska kun-
na öppna meddelandet måste 
denne ladda ner klienten och 
dessutom få ett lösenord från 
avsändaren.

– Principen är att lösenord 
och meddelande inte skickas 
med samma media. Man kan 
meddela lösenord per telefon 
eller SMS. Lösenordsutbytet 
behövs bara första gången till 
en ny mottagare.
Hur säkert är detta?

– Tillräckligt säkert. Inget är 
100 procent säkert och vill nå-
gon komma åt information sö-
ker man svagaste länken. Det 
finns anledning att informera 

mottagare om riskerna. Men 
det är betydligt svårare att 
knäcka kryptot än att ånga upp 
ett kuvert, vilket väl hänt någon 
gång.

Peter Johanssons princip 
är att krypteringen inte får bli 
krånglig, inte få tjänstemän på 
kontoret att sucka.

– Min viktigaste uppgift är att 
göra informationssäkerheten 
begriplig för alla. Vi ska under-
lätta vardagen för personalen 
och förhoppningsvis kan det 
leda till att medborgarna kän-
ner att deras ärenden hanteras 
snabbare.

Kostnaderna är hanterbara. 
E-postlicensen kostade 206 
kronor per användare. I fram-
tiden kostar uppgradering och 
drift under hundralappen per 
år. 

Malmö stads mål är att för-
enkla och effektivisera proces-
ser som innehåller integritets-
känslig och eller sekretessbe-
lagd information. I november 
ska projektet utvärderas.

– Det handlar om att skapa 
möjligheter utan att ta risker, 
säger Peter Johansson. Och 
nu när vi har verktygen ger det 
möjlighet att också ställa krav 
på verksamheten att integri-
tetskänslig information ska 
krypteras.

PER LARSSON

Krypto skyddar och 
säkrar information
Det kan handla om sekre-
tess, att skydda från insyn.

Men allt oftare om att de 
som använder informatio-
nen ska kunna lita på den 
samma.

Krypterade informa-
tionskanaler blir allt van-
ligare.

■■ 1959 införde Sverige en ge-
mensam funktion för krypte-
ringstjänsten. Då var rikets 
säkerhet oftast utgångspunk-
ten för att skydda informa-
tion.

Det skyddet finns fortfa-
rande, men även det som be-
tecknas som skyddsvärda 
uppgifter förses allt oftare 
med krypto.

– Vi har en annan hotbild 
i dag. Förr handlade det om 
främmande makt, nu ser vi 
bland annat nya brottsliga or-
ganisationer. Kommunika-
tion är verksamhetskritiskt, 
flera kommuner och myndig-
heter har behov av att skydda 
sin information och det med-
för fler system, säger Arne 
Jonsson, handläggare inom 
signalskydd på MSB.

Därför säkras allt mer av det 
som överförs via telefon, data 
och fax med krypto. Enbart 
MSB har åtta olika kryptosys-
tem för olika verksamheter.

Försvarsmakten är ansva-
rigt för signalskydd och säk-
ra kryptografiska funktioner 
som används av regeringen 
och myndigheter. De system 
som Försvarsmakten gran-
skat och anser säkra får ett na-
tionellt godkännande.

– Det finns många kom-
mersiella kryptosystem, men 
är de säkra? Det kan finnas 
bakdörrar och buggar i syste-
men. Försvarsmakten kan sä-
gas certifiera de som är säkra, 
säger Jonsson.

Försvarsmakten granskar 
tekniska delar och program-
varor, tar fram instruktion 
som beskriver hur system 
och kryptonycklar ska använ-
das. Det krävs också att någon 
inom användarorganisatio-
nen utbildas i systemet för att 
sedan själv utbilda egna per-
sonalen.

– Det räcker inte med att 
säkerheten i kommunikatio-
nen är garanterad, även da-
torn eller applikationen ska 
ha säkrats med exempelvis 
uppdaterade brandväggar 
och virusprogram och det ska 

finnas konti-
nuerlig upp-
följning av 
säkerheten.

Försvars-
makten, som 
leder arbe-
tet med säkra 
kryptografis-

ka funktioner, har rätt att ge 
ut föreskrifter som berör så-
väl militära som civila myn-
digheter och enheter.

FRA (Försvarets radio-
anstalt) i Sollefteå förser, på 
uppdrag av MSB, användarna 
med de funktioner som be-
hövs och delar sedan ut kryp-
tonycklar.

MSBs roll är att samordna ci-
vila myndigheters arbete och 
har bland annat i föreskrift 
angett den beredskap som 
användare av kryptografiska 
funktioner ska hålla såväl un-
der kontorstid som övrig tid.

– Vi ska säkerställa att re-
geringskansliet och myndig-
heter tvärsektoriellt har för-
måga till säkert informations-
utbyte.

MSB kan ge bidrag till in-
vesteringar om de ska använ-
das för extern kommunika-
tion.

20 myndigheter är anslutna 
till SGSI, Swedish Govern-
ment Secure Intranet, som är 
ett skyddat nätverk, avskiljt 
från internet. SGSI startades 
2004 och har i uppdrag att se 
till att myndigheterna alltid 
ska kunna utföra de uppdrag 
regering och riksdag ålagt 
dem. Nätverket ger även sä-
ker kommunikation inom 
EU.
Hur många kryptosystem 
finns det i Sverige?

– Ett hundratal. Bara Jas-
flyget har ett antal.
Är de dyra?

– Det kan handla om allt 
från 100 000 ner till 1 000 
kronor för ett enskilt krypte-
rande simkort att sätta i en te-
lefon.

Krypterad telefoni och fax 
är de system som har störst 
spridning och finns i dag två 
system, ett som används mel-
lan civila myndigheter och ett 
mellan civila myndigheter 
och försvaret.

PER LARSSON

Kryptering av e-post är en av flera åtgärder som Malmö stad vid-
tagit för att skydda känslig information. För informationssäker-
hetschefen Peter Johansson är det viktigt att säkerhetsåtgärder-
na inte krånglar till det för användarna. FOTO: PER LARSSON

Krypterad e-post 
ger snabbare 
handläggningArne Jonsson
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Det pågår IT-angrepp hela tiden
■■ Hälften av användarna utnyttjar bara tio procent av de inbyggda säkerhetsfunktionerna

– Just nu medan ni sitter här 
pågår det angrepp mot era 
system. Ni har missat tio el-
ler 100 angrepp bara under 
den tiden ni lyssnat på mig.

■■ Stefan Grinneby, Sveriges 
IT-incidentcentrum, Sitic, var 
inte ensam om att måla upp en 
skrämmande hotbild när MSB 
i slutet av augusti anordnade 
den första konferensen om in-
formationssäkerhet.

Alla medverkande från sä-
kerhetsexperter till generaldi-
rektörer och politiker vittnade 
om hur skralt det är ställt med 
landets informationssäkerhet. 
Kanske är det tur att denna lätt 
alarmistiska bild inte slagit ige-
nom i det allmänna medvetan-
det. I mer gripbara samman-

hang skulle den sannolikt utlö-
sa panik.

Samtidigt finns saker att gö-
ra. Stefan Grinneby och Robin 
Blokker från Försvarets radio-
anstalt berättade om vanliga 
risker, men också hur informa-
tionssäkerheten kan förbättras.

Båda har också hjälp att erbju-
da. På Sitic finns ett Compu-
ter emergency response team, 
Cert, som få tycks känna till.

– För mig är det lite fantas-
tiskt. Jag har en kader av hyfsat 
svåranställda tekniska exper-
ter som jobbar med internet 
dagarna i ända, är gratis och än-
då ringer ni inte mig hela tiden.

Cert är en funktion med 
snabb operativ förmåga dit vem 
som helst kan vända för att rap-

portera och få hjälp vid IT-inci-
denter.

– Ring oss, dygnet runt. Har 
ni problem med en applikation, 
ta kontakt med oss. Vi kan på ett 
anonymt sätt förhandla med le-

verantören så 
att de fixar pro-
blemet. Det har 
vi gjort några 
gånger, säger 
Stefan Grin-
neby.
Riksdagsleda-
moten Desi-

rée Liljevall (s) ansåg att Sve-
rige skulle kunna utsättas för 
en massiv IT-attack liknan-
de den som drabbade Estland 
2007 och Stefan Grinneby hål-
ler med.

– Ingen går säker för resurs-
starka överbelastningsattacker, 
de är svåra att skydda sig mot. 
Men vi skulle klara oss mycket 
bättre. Vi har robusta nät, duk-
tiga människor och bra kultur 
vid kriser. Vi samverkar och 

skulle återhämta oss snabbt.
Robin Blokker tog upp infor-

mationssäkerhetschefens svå-
ra roll.

– Det är ett nytt område och-
informationssäkerhetschefens 
uppgift är att se till att organi-
sationen hanterar risk på ett 
rimligt sätt. Det är ett jättesvårt 
jobb, man ska ta resurser från 
och styra hela organisationen 
utan att ha ett supermandat.

Att ha en säkerhetspolicy är 
viktigt, men den ska följas upp 
och överträdelser ska helst få 
konsekvenser.

– Vill du att din policy ska ha 
effekt, se till att du har någon 
form av övervakning. Har du 
uppföljning och övervakning 
visar du att du bryr dig. Det 

FRA ställer upp och testar sårbarheten hos IT-system. Däremot gör man inte som i USA, testar användarna. De är den stora angreppsytan. Brandväggar, operativsystem 
och klientprogram har blivit bättre och nu angriper hackarna människor genom så kallad ”social engineering” för att komma åt bland annat inloggningsuppgifter. – Av 
hänsyn ”hackar” vi på FRA inte användare, men jag tror det behövs eftersom vi är utsatta med vårt artiga och öppna sätt, säger Robin Blokker, FRA. 
  FOTO: GUNNO IVANSSON

Väntar på samtal
”Jag har en kader av 
hyfsat svåranställda 
tekniska experter som 
jobbar med internet 
dagarna i ända, är gra-
tis och ändå ringer ni 
inte mig hela tiden.”
Stefan Grinneby, chef för Cert,  Compu-
ter emergency response team på Sitic.

Stefan Grinneby
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– Jag vill se en IT-minister 
ansvarig för informations-
säkerhet och med samord-
ningsansvar över departe-
menten. Infrastrukturminis-
tern har så mycket, IT kräver 
sin egen minister.

■■ Det säger Desirée Liljevall 
riksdagsman för socialdemo-
kraterna. Hon och Eliza Rosz-
kowska, moderaterna, är över-
ens om att informationssäker-
het är viktigt, men ett eftersatt 
område.

Desirée Liljevall påminde 
om IT-attackerna mot Estland 
2007 och Georgien året där-
på och menar att även Sverige 

skulle kunna drabbas.
– Det behövs en e-solidaritet, 

gemensamma globala lösning-
ar mot den globala cyberbrotts-
ligheten. Världens länder behö-
ver i större utsträckning träffas 
och utbyta erfarenheter och 
kunskap. De stora internatio-
nella övningar som Sverige del-
tagit i är goda exempel på e-so-
lidaritet.

Säkra och robusta kommuni-
kationsnät är viktiga för håll-
bar tillväxt, sysselsättning och 
företagande.

– En förutsättning för detta 
är tillit och förtroende. Samti-
digt som IT förenklar för män-

niskor och företag minskar 
också toleransen för avbrott 
och vi får alarmerande rappor-
ter om att vår IT-säkerhet bris-
ter, säger Eliza Roszkowska.

Båda ser med oro på bristerna 
i informationssäkerheten hos 
svenska myndigheter.

– Ledningarna måste vara 
medvetna om att ansvaret för 
informationssäkerheten är 
en del av verksamhetsansva-
ret. Det är bekymmersamt att 
många fortfarande verkar tro 
att ansvaret för säkerhet ligger 
på IT-avdelningen och ingen 
annanstans, säger Desirée Lil-
jevall.

I samarbete med Försvarets 
materielverk, FMV, ska MSB 
få statsförvaltningen att 
använda säkerhetscertifie-
rade IT-produkter.

Först ut blir USB-minnen 
som allmänt anses som en 
säkerhetsrisk.

■■ Målet är att skapa säkra-
re IT-produkter och MSB har 
gett FMV i uppdrag att ta fram 
skyddsprofiler som certifieras 
mot den internationella stan-
darden Common Criteria.

– Det säljs säkert 200 000 
USB-minnen om året och krav-
ställning är svårt om man in-
te kan de tekniska detaljerna. 

Genom att nyttja de kravpro-
filer vi tar fram behöver inte 
myndigheterna fundera på vil-
ka USB-minnen man ska köpa, 
säger Michael Patrickson, MSB.

Alla myndigheter ska göra en 
informationsklassning och det 
kommer att finnas kravprofiler 
för olika skyddsnivåer koppla-
de till klassningen, det vill säga 
hur skyddsvärd informationen 
är. Samtidigt med skyddspro-
filerna ger MSB ut föreskrifter 
som blir tvingande.

– Säg att man hittar ett sys-
tem med information som 
har ett högt eller mycket högt 
skyddsvärde. Finns det då i sys-

temet till exempel USB-min-
nen får man inte köpa vilka som 
helst, utan ska då köpa sådana 
som är certifierade mot våra 
kravprofiler.

Föreskrifterna gäller enbart 
statliga myndigheter men för-
hoppningen är att andra ska 
utnyttja dem.

– Om man sitter på en kom-
mun och funderar på vilka krav 
man ska ställa kan man mycket 
väl peka på det här säger Micha-
el Patrickson.

Efter USB-minnen ska det 
tas fram skyddsprofiler för 
hårddiskkryptering, VPN (vir-
tual private network) och mo-
biltelefoner.

IT-produkter ska 
säkerhetscertifieras

Åke Holmberg, MSB, berättar för Desirée Liljevall (s) och Eliza Roszkowska (m) om det lab för att de-
monstrera Scada, industriella styrsystem, som Foi byggt på MSBs uppdrag..
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Det pågår IT-angrepp hela tiden
■■ Hälften av användarna utnyttjar bara tio procent av de inbyggda säkerhetsfunktionerna

Vill ha IT-minister

FAKTA

De +sju operativa dödssynderna

■ Högmod - händer inte oss
Det gör det visst det, angrepp mot era system pågår hela tiden.

■ Girighet
”Vi väntar med att patcha till nästa vecka när vi ändå ska upp-

gradera det andra systemet”. En svår synd, ni ger angriparen en 
vecka på sig.

■ Avund
”Jag vill också ha admin-privilegier” – se till att användarna har 

så små privilegier som möjligt.

■ Vällust
”Jag vill surfa Facebook, Blocket och pr0n” – Vi ska inte begrän-

sa anställdas surfning, men man ska vara medveten om att si-
dor som Facebook blir intressanta för buset eftersom de har så 
många besökare.

■ Frosseri
”Vi loggar allt så när något händer kan vi spåra problemet i vår 

jättelogg”. Inte en chans. Det finns de som doktorerat på kom-
plexiteten i att visualisera loggar, det går inte.

Bestäm i förväg vilka händelser era loggar ska hjälpa er detek-
tera.

■ Vrede/hämnd
”Vi ska gå till botten”. Ni är jättearga, känner er förnedrade, 

kränkta och vill ha hämnd. Glöm det, det går inte att leta upp den 
som hackat systemet. Det är fruktansvärt kostsamt och tar tid.

■ Vi har ändå inget som är så hemligt
Kan tänkas att det är så, men tänk efter.

■ Förnekandet
Det är inte trovärdigt och säga att man inte har IT-incidenter. Till 

och med banker erkänner idag att de är tvungna att hantera sä-
kerhetsproblem. Behöver ni stöd var inte rädda för att säga det, 
ring oss på Sitic.

(Stefan Grinneby, Sitic)

kan hända att säkerhetsche-
fen kommer och hälsar på om 
man busar med sin dator.

Att ha en korrekt lägesbild är 
mycket viktigt och utan fung-
erande incidentrapportering 
är man blind. Skydda inte allt, 
klassa informationen och 
skydda det riktigt skyddsvär-
da hårt. Höj säkerhetsmedve-
tandet genom utbildning.

– Min rekommendation 
att man inför återkomman-
de säkerhetsutbildningar för 
anställda där man påminner 
dem om vad säkerhetspolicyn 
innebär för deras roll i organi-
sationen.

Liksom Sitic står FRA till 
förfogande om en organisa-
tion har problem och testar 

sårbarheten i IT-system.

FRA har tagit fram en utbild-
ning för systemansvariga 
med fokus på enkla, konkreta 
lösningar som ger stor utdel-
ning.

– Vi lär ut hur man utnytt-
jar säkerhetsfunktioner som 
finns men inte används. Hälf-
ten av användarna utnyttjar 
bara tio procent av de inbygg-
da säkerhetsfunktionerna.

Det är en två-dagars-kurs 
och nästa anordnas i månads-
skiftet november-december.

GUNNO IVANSSON
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■■ Vid paneldiskussionen som 
avslutade informationssä-
kerhetskonferensen gav flera 
myndigheter en ”lägesbild” och 
redogjorde för vad som görs.

– Vi anser att det finns ett 
stort behov av att bygga en nor-
malbild, hur ser det ut i de olika 
sektorerna? Överdriver vi – el-
ler? Jag tror inte det, mörkerta-
let är stort.

– Incidentrapportering är 
fundamental för att skapa en 
lägesbild och utan den kan in-
te statens resurser sättas på 
rätt sätt, säger Richard Oehme, 
MSB.

Enligt John Daniels, chef för 

militära säkerhetstjänsten, är 
farhågorna befogade:

– Vi upplever att gapet sakta 
vidgas mellan det skydd vi har 
och de risker, hot och sårbar-
heter som finns. I alla fall i vår 
sektor.

Hoten kommer inte längre från 
Joltcola-drickande ungdomar 
som hackar för att visa hur duk-
tiga de. Nu är det välorganise-
rade kriminella nätverk som 
har infrastrukturer för att sälja 
skadlig kod.

Det bekräftades av Ingvar 
Åkesson, generaldirektör för 
FRA.

– Attacker mot svenska in-
tressen pågår nu. De är mer av-
ancerade, ofta är det välorgani-
serade aktörer med stora resur-
ser. Hoten är antagonistiska, 
man vill manipulera eller för-
bereda sabotage.

Alla är överens om att infor-
mationssäkerhet måste för-
bättras, men absolut säkerhet 
är en utopi.

– Vi pratar om att lösa pro-
blemet med attacker och skad-
lig kod. Min tes är att det hand-
lar mer om att acceptera risk-
nivåer. Enda sättet att bygga ett 
säkert datasystem är att bygga 
in det i ett bergrum, låsa dörren 

och slänga bort nyckeln. Allt 
annat är undantag från säker-
het, säger Göran Marby, gene-
raldirektör för PTS.

– Det handlar mycket mer 
om att förstå vilka delar i en 
verksamhet som är utsatta för 
risk. Detta innebär att infor-
mationssäkerhet är mer ett 
förhållningssätt. Ungefär som 
vädret, vi kan naturligtvis kla-
ga och försöka påverka vädret 
men vi kan också rusta oss för 
att klara av det.

Samtidigt tas nu krafttag och 
en rad myndigheter samverkar 
för att förbättra informations-

säkerheten. Mycket av arbetet 
sker i det tysta.

– När det gäller IT-attacker 
har Säpo gott samarbete med 

STOCKHOLM · IT-utveckligen går snabbt och 
samhället hänger inte med säkerhetsmässigt. Det 
konstaterades vid den avslutande paneldiskus-
sionen. Ingvar Åkesson, generaldirektör för För-
svarets radioanstalt, är hård i sin kritik och lägger 
ansvaret för bristande informationssäkerhet hos 
ledningen. 
– Det staten behöver göra är att få bort den 
aningslöshet och naivitet som finns bland de som 
egentligen bestämmer. Det är det största proble-
met. De som leder verksamheterna måste inse vad 
det är frågan om och agera.

”Vi behöver få bort aningslösheten”
Inte populär
”När jag kommer hem 
till min kommunled-
ning och berättar från 
den här konferensen 
vill de helst att jag 
lämnar lokalen.”
John Fritsch, säkerhetschef i Älmhults 
kommun.

Vid den paneldiskussion som avslutade den första informationssäkerhetskonferensen medverkade                                                   Dag Ströman, FMV, Ingvar Åkesson, FRA, John Daniels, Must, Anders Thornberg, Säpo, Richard Oeh-
me, MSB och Göran Marby, PTS.  FOTO: SWEDEC 



TJUGOFYRA7 · #07 SEPTEMBER 2010 15INFORMATIONSSÄKERHET

Var tyckte du om 
konferensen?
Stephen 
Dorch, infor-
mationssä-
kerhetssam-
ordnare regi-
onförbundet 
Kalmar

– Lite blan-
dat. Jag efter-
lyser bättre kunskap om kom-
muner och landsting, mycket 
handlar om statliga myndig-
heter. Vi behöver hjälp med 
utbildning och jag vill se mer 
samarbete med MSB, att vi till 
exempel kan testa nya koncept 
tillsammans.

Miika Wallin, Fastighetsmäk-
larnämnden

– En massa frågor som mås-
te besvaras, mycket som mås-
te tas tag i och hitta resurser 
för att ta tag i. Bra, men ganska 
långa och tunga pass.

Annica B 
Nilsson, in-
formations-
säkerhets-
samordna-
re Värnamo 
kommun

– Konferen-
sen har varit 
bra. Man behöver fräscha upp 

kunskaperna och det är en li-
ten kick att lyssna på föreläsar-
na. Hos oss är alla dokument 
framtagna, men jag inser nu att 
vi behöver jobba med informa-
tionsklassning och utbildning.

Carola 
Fröjdh,  
verksam-
hetsutveck-
lare Tand-
vårds- och lä-
kemedelsför-
månsverket

– Semina-
riet om standardfrågor var bra, 
informationssäkerhet blir kon-
kret när man tala om standard 
och det är bra när man ska in-
formera ledningen. Föreläs-
ningarna med Robin Blokker, 
Fra, och Stefan Grinneby, Sitic 
nådde verkligen fram.

Jan Svens-
son, informa-
tionssäker-
hetschef 
Göteborgs 
stad

– Bra, hop-
pas det blir 
fler. Man mär-
ker att det 
förs samma diskussioner som 
på hemmaplan. Men det är för 
många spelare när IT-skyddet 
ska samordnas.

näringslivet även om vi inte 
kan tala högt om det. Det finns 
hopp, säger Anders Thornberg, 
chef för Säkerhetspolisens av-
delning för säkerhetsåtgärder.

– FRA har början till ett cy-
berförsvar, vi kan upptäcka och 
analysera skadlig kod genom 
signalspaning. Vi vet dessut-
om hur man skapar skydd som 
i realtid upptäcker, identifierar 
och hindrar antagonister från 
att åstadkomma skada, säger 
Ingvar Åkesson, FRA.

MSB har fått ett antal reger-
ingsuppdrag inom området 
och arbetar bland annat fram 

strategier, handlingsplaner och 
ger råd och stöd. Inte minst ge-
nom webbplatsen www.infor-
mationssäkerhet.se.

– Nationellt operativt sam-
verkanscentrum och överta-
gandet av Sitic är centralt för 
att stärka Sveriges samlade för-
måga att förebygga och hante-
ra IT-incidenter, säger Richard 
Oehme, MSB, som understry-
ker vikten av att höja medve-
tandet hos individen.

– Jag vill inte förringa sats-
ningarna på fysisk infrastruk-
tur, vi lägger stora resurser på 
att bygga datorhallar. Skulle vi 
lägga en bråkdel av de resurser-

na på kampanjer för medvetan-
dehöjning tror jag faktiskt att vi 
skulle nå en mycket större ef-
fekt i slutändan.

John Fritsch, säkerhetschef i 
Älmhults kommun, vittnade 
om att det är ett reellt behov.

– När jag kommer hem till 
min kommunledning och be-
rättar från den här konferen-
sen, som varit alldeles utom-
ordentlig, vill de helst att jag 
lämnar lokalen. Därför vädjar 
jag till MSB, åk ut och tala med 
politikerna så vi slipper arbeta 
i motvind.

GUNNO IVANSSON

”Vi behöver få bort aningslösheten”
Vid den paneldiskussion som avslutade den första informationssäkerhetskonferensen medverkade                                                   Dag Ströman, FMV, Ingvar Åkesson, FRA, John Daniels, Must, Anders Thornberg, Säpo, Richard Oeh-
me, MSB och Göran Marby, PTS.  FOTO: SWEDEC 

Sverige deltar i  
storövning mot  
nätattacker
■■ Hur skulle Sverige klara IT-

störningar i elförsörjnings-
systemet? Det ska den första 
stora övningen i informa-
tionssäkerhet, Nisö 2010 ta 
reda på.

Övningen genomförs i sep-
tember i anslutning till den 
internationella informa-
tionssäkerhetsövningen Cy-
ber Storm III.

I Nisö 2010 drabbas Sveri-
ge av IT-relaterade störning-
ar i vårt elförsörjningssys-
tem. Scenariet skapar behov 
av nationell och internatio-
nell samordning. Övningen 
genomförs huvudsakligen i 
seminarieform, genom mo-
dererade diskussioner och 
grupparbeten.

Samhällets beroende av in-
formationsteknologi skapar 
nya, gränsöverskridande hot, 
sårbarheter och risker. Syftet 
med Nisö 2010 är att utveckla 
och stärka samhällets förmå-
ga att hantera IT-störningar. 
Informationssäkerhet krä-
ver samverkan såväl natio-
nellt som internationellt. Fo-
kus ligger på hur olika aktö-
rer samverkar för att få fram 
en gemensam lägesbild och 
koordinerat beslutsfattande.

Det övas också informations-
samordning aktörerna emel-
lan

MSB har huvudansvar för 
övningen och den genomförs 
i samarbete med  myndighe-
ter som har ett särskilt ansvar 
för samhällets informations-
säkerhet (Samfi) och Svenska 
Kraftnät samt EON, Fortum 
och Vattenfall.

Cyber Storm III leds av de 
amerikanska säkerhetsde-
partementet Department of 
Homeland Security, DHS, 
och syfta är att skydda sig mot 
nätattacker.  

Sitic flyttas till MSB 
vid årsskiftet
■■ Sveriges IT-incidentcen-

trum  (Sitic) överförs till MSB 
där ett nationellt operativt 
samverkanscentrum  för in-
formationssäkerhet etableras 
1 januari 2011.

Sitic rapporterar IT-inci-
denter som utgör hot mot el-
ler medför allvarliga konse-
kvenser för samhällsviktig 
verksamhet och kritisk infra-
struktur i samhället.

Syftet med flytten är att 
samla resurserna och skapa 
bättre förutsättningar att fö-
rebygga och hantera IT-inci-
denter.
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KOMMUN
gammal handelsplats

Är förvaltningsområde för 
finska språket med särskilt 
ansvar att värna om minori-
tetsspråkets ställning.

Här finns tung kemikaliein-
dustri.

25 000 invånare, E18 går 
genom kommunen.

Himmeta och Västra Skedvi 
är två tätorter .

I en annan del av....

TEKNIK
internationell standard

Om  systemet skulle inrät-
tas eller ej utreddes under 
tio år.

I Finland, Belgien och Stor-
britannien finns fullt ut-
byggda system

Direktmod, individnummer 
och talgrupper är begrepp 
som används.

Systemet bär ett kvinno-
namn, en akronym för dess 
beskrivning.

Nytt och säkrare radiokom-
munikationssystem i Sve-
rige.

MYNDIGHET
grävande byråkrater

Bildades 1978. Sorterar un-
der försvarsdepartementet.

Generaldirektör är Åsa 
Kastman Heuman.

Motsvarigheten i USA he-
ter NTSB.

Inledningsvis var uppgiften 
att utreda flygolyckor, civila 
som militära.

Numera täcker ansvaret al-
la typer av svåra olyckor. Ett 
tillbud  som kunde blivit en 
allvarlig olycka kan också 
undersökas.

HÄNDELSE
historisk olycka

Ett stopp i vattenpumpar 
orsakade olyckan.

Utsläppen från anläggning-
en var mindre än de som 
tillåts under ett års normal 
drift och anses därför inte 
orsakat någon skada.

Händelsen ledde till en 
folkomröstning i Sverige.

Tage Danielsson gjorde ett 
inlägg i debatten som fort-
farande förknippas med 
olyckan.

En kärnreaktor havererade i 
Pennsylvania, USA, 28 mars 
1979.

PERSON
aktuell

Föddes i Eskilstuna för 37 
år sedan.

Utbildad biolog, riksdagsle-
damot sedan 2001.

Gift med finsk politiker. Har suttit i såväl krisdelega-
tionen som miljö- och jord-
bruksutskottet.

Ett av miljöpartiets språk-
rör.

Rätt svar: Kommun - Köping ; Teknik: – Rakel ; Myndighet – Statens Haverikommission; Händelse – Harrisburgolyckan; Person – Maria Wetterstrand 

FEMKAMPEN

Ulrika Hedman och David 
Sundström, MSB, har höga 
ambitioner.

De stavas Mount Everest.
■■ Varför inte låta semestern 

bli en utmaning.
– Tänkte vandra lite, säger 

David Sundström anspråkslöst.
Målet är Mount Everests 

basläger 5400 meter över ha-
vet. Uppgiften kräver lite mer 
än att snöra på sig vandrar-
kängorna och dra iväg, eller?

– Vi är båda envisa. Det är vå-
ra talanger. Behöver man något 
mer? undrar David.

Under 15 dagar ska de vand-
ra från Lukla by på 2 800 meter 
upp till 5 400 meter och ner till-
baka. Vägen upp beräknas ta tio 
dagar.

– Jag är totalt otränad och 
David är blind, det är våra funk-
tionshinder, säger Ulrika.

Det senare är sant, det förra 
troligen en överdrift.

Utmaningen låter spännande. 
Tanken formades hos David 
när han bestämde sig för att be-
söka Olle Castell, kollega på av-
delningen för samordning och 
insats, som för tillfället är bo-
satt i Katmandu

Men vem ville följa med.
– Jag skickade ett mejl till Ul-

rika. Tre minuter senare svara-
de hon ja med tre utropstecken.

Svårare behöver det inte va-
ra.

Bokning av resa och äventyr 
gjordes. Med på vandringen 
följer två bärare och en guide.

– Tre personer tar hand om 
två, det säger väl det mesta om 

oss som vandrare, säger David.
Nåja, de har vandrat tidigare, 

även om det här blir av annan 
dignitet. Höga höjder har David 
mest rutin av, men främst med 
skidorna på fötterna. Han vann 
OS-guld i paralympics 1994.

Men nu ska David och Ulrika 
riktigt högt. Höjder över 5 000 
meter betecknas som extremt 
hög höjd, syrehalten i luften 
är 50 procent av vad den är på 
havsnivå.

– Jag har varit på runt 4 000 
meters höjd och klarat det bra, 
men man vet förstås inte hur 
man reagerar högre upp, säger 
David.

Den högsta övernattningen 
sker på 5 100 meter, vid målet 
vänder man direkt neråt igen. 
Stigningen blir 2,6 kilometer 
på tio dagar. Vad det innebär i 
kilometer vandring finns inga 
uppgifter om.

– Man räknar tid, inte av-
stånd. Vi ska gå sex timmar var-
je dag.

Principen är inte att gå fort, 
snarare hellre att släpa föt-
terna efter sig. Att förflytta sig 
uppåt för snabbt innebär en 
risk, Påfrestning på andning 
och hjärta ökar, kroppen måste 
vänja sig successivt vid allt tun-
nare luft.

– Huvudvärk och kräkningar 

är tydligen vanliga bieffekter, 
säger Ulrika.

David har läst på om fakta 
kring vandringen, Ulrika be-
rättar att hon köpt nya kängor.

– Han är ett uppslagsverk, jag 
ska bara ut och gå. 
Och vad är nästa utmaning?

– Kilimanjaro står på min lis-
ta, säger Ulrika.

– Kan nog tänka mig att 
hänga på, svarar David.

PER LARSSON

På väg mot högre höjder

David Sundström lurade med arbetskompisen Ulrika Hedman på semester – till Mount Everest.  FOTO: JOHAN EKLUND
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Rapporter, broschyrer, läro-
medel med mera från MSB. 
Där inget pris anges är pu-

blikationen gratis. Senaste utgiv-
ningarna:

Olyckor & kriser  
2009-2010
Varje år omkommer 3 000 män-
niskor i olyckor. Den här rapporten 
har ambitionen att belysa alla hot 
om olyckor med både statistik och 
analys.
Best nr: MSB 0170-10.

Anlagda bränder och hot/
våld mot räddningstjäns-
ten
Hot och våld mot polis och rädd-
ningstjänst ökade kraftigt under 
2009, 700 insatser mot bilbrän-
der som bedömts anlagda registe-
rarades i ett antal kommuner. Här 
har personal vid räddningstjänst 
intervjuats om hur de upplevt si-
tuationen.
Best nr: 0169-10

Åtgärdskalender vid  
CBRNE-händelser
Beslutsstöd och lathund i fickfor-
mat för räddningstjänst, sjukvård 
och polis under insatsens initiala 
skede. Kalendern indelad i olika 
flikar.
Best nr: 0165-10

Ansvar vid naturolycka
Rapporten ska ge en bild till såväl 

myndigheter som enskilda om an-
svar, rättigheter och skyldigheter 
vid naturolyckor.
Best nr: MSB 0179-10.

MSBs arbete med  
naturolyckor
Enklare skrift som beskriver vad 
MSB gör både nationellet och in-
ternationellt.
Best nr: MSB 0176-10.

Strategi för samhällets  
informationssäkerhet
Enklare skrift om strategi för sam-
hällets informationssäkerhet för 
åren 2010-2015.
Best nr: MSB 0171-10.

Fysisk aktivitet och skador
Rapport med statistik över skador 
i samband med idrott och annan 
fysisk aktivitet. Framtagen i samar-
bete med Folkhälsoinstitutet.
Best nr: MSB 0147-10.

Utvärdering av övningar
Handbok som syftar till att bättre 
utvärdera övningar. Reviderad upp-
laga av tidigare utgåva från KBM.
Best nr: MSB 0175-10.

Vi hjälper andra att  
fungera och agera
Enklare skrift som beskriver MSBs 
operativa uppdrag.
Best nr: MSB 0168-10.
på engelska:
Best nr: MSB 0180-10.

Coping with stress and  
personal crises during  
international operations
Skrift på engelska om stresshante-
ring och kriser vid insatser.
Best nr: MSB 0155-10.

Gasol för hem- och  
fritidsmiljö
Broschyr med tips och råd om sä-
ker hantering av gasol.
Best nr: MSB 0173-10.

Rib – emergency manage-
ment support
Enklare skrift på engelska som be-
skriver möjligheterna med Rib (in-
tegrerat beslutsstöd).
Best nr: MSB 0056-09.

Brandsäker camping
Broschyr med tips och råd om sä-
kerhet till campinggäster.
Best nr: MSB 0041-09.
på engelska:
Best nr: MSB 0042-09.
på tyska:
Best nr: MSB 0043-09.

Så här beställer du
Ange beställningsnummer samt 
din adress.
Fax: 010-240 56 05. E-post: publi-
kationsservice@msb.se
Postadress: MSB publikationsser-
vice, L 124, 651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, alterna-
tivt ladda ner, via hemsidan, www.
msb.se

Nyutgivet från MSB
Aktuella böcker 
från andra utgiva-
re. Kan inte bestäl-

las från MSB.

Taktikboken
Handbok med olika sce-
narior för effektiva insat-
ser vid bränder i byggna-
der. Skriven av branding-
enjörerna Linus Eriksson 
och Magnus Mattsson.
Best: info@informations-
bolaget.se eller  
040-611 13 00. Pris: 475 
kr exkl moms o frakt.

Samhällets bered-
skap och försvar, SBF 
Försvarsdepartementets 
nya författningshandbok. 
Innehåller ett antal nya 
lagar. Utkommer i mitten 
av oktober.
Best: 08-598 19 90, eller 
www.fritzes.se 
Pris: 512 kr exkl moms.

Tillbaka till livet
Folke Schimanskis berät-
telse om hur det var att 
komma som nioårig flyk-
ting till Sverige från Berlin 
1945 och dåtidens flyk-
tingmottagande. Utgiven 
av Region Skåne.
Best: 042-37 57 66, eller 
info@ramlosabor.se  
Pris: 100 kr plus porto.

Øvelse gjør mester 
Planläggning, kommuni-
kation och genomförande 
av övningar. Vänder sig till 
den som tar fram stora 
och små övningar. Skriven 
av Kjell Løvik
Best: www.hoyskolefor-
laget.no. Pris: 429 nok.

Kommunikation och 
politiska beslut i  
säkerhetsarbete  
utifrån LSO
Slutrapport av Birgitt-
ta Johansson-Hidén och 
Malin Wreder. Studien ge-
nomförd på uppdrag av 
MSB med ambition att 
belysa hur kunskap och 
idéer används och sprids 
inom de organisationer 
som hanterar kommunalt 
säkerhetsarbete inom ra-
men för Lagen om skydd 
mot olyckor.
Best: nedladdas från 
http://libris.kb.se

Jönköping brinner
Räddningstjänstens drygt 
100-åriga historia i Jön-
köping, skriven av brand-
mästare Bernt Gunnars-
son.
Best: bernt.gunnarsson@
jonkoping.se eller  
036-10 50 00.  
Pris: ej fastställt.

Andra utgivare
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År drunkning brand trafik

-00 117 107 591

-01 126 133 583

-02 149 138 560

-03 134 134 529

-04 119 65 480

-05 107 104 440

-06 135 83 445

-07 103 97 471

-08 107 115 397

-09 82 119 358

Döda i olyckor

totalt 1 179 1 095 4 854

Fler dör varje år genom 
drunkning än i bränder.

Samtidigt satsas små-
pengar på vattensäkerhet 
jämfört med brandsäkerhet.

– Om vi kan ta på oss le-
dartröjan så finns det 
många frågor att ta tag i, 
säger Christian Söder, MSB.

■■ MSB har ett nationellt an-
svar att samordna barnsäker-
heten, och där ingår vattensä-
kerhet. Men nu tas ett breda-
re grepp för att även involvera 
vattensäkerhet för vuxna.

Christian Söder har i ett halv-
år jobbat med ämnet på MSB, 
ägnat stor del av sin tid att kny-
ta kontakter med kommuner, 
myndigheter och frivilligorga-
nisationer för att skapa en bild 
över vad som behöver göras.

I höst kommer det att analy-
seras och utmynna i en strategi 
för MSBs arbete inom området, 
säger Christian Söder. 

Inom barnsäkerhetsrådet ska 
MSB bilda en drunknings-
grupp tillsammans med 13 an-

dra myndigheter och 
organisationer.

– Drunkning bland 
små barn ska priori-
teras, det är den vanli-
gaste dödsorsaken för 
barn i åldern 1-6 år.

För några år sedan 
efterlyste Barnsäker-
hetsdelegationen hos 
regeringen en natio-
nell huvudman för 
vattensäkerhet. 
Är MSB på väg att ta den rol-
len?

– Det är lite för tidigt att sä-
ga vad vi kan göra, men det är 
ett område under utveckling 
och mycket finns att göra, sä-
ger tillförordnade enhetsche-
fen Göran Lindmark.

I synpunkterna till regeringen 
pekades det på att anläggning-
ar behöver bli säkrare, behov av 
fler riktlinjer för personal och 
utrustning.

– Det behövs överhuvudta-
get klarare regler. Ansvarsfrå-
gan för säkerhet i samband med 
vattenolyckor är ofta oklar. När 

det inte finns pröva-
de rättsliga fall vet vi 
heller inte hur lagar-
na ska tolkas, säger 
Christian Söder.

Säkerhet vid träd-
gårdspooler är ett ex-
empel.

– För pooler som 
står på gräsmattan 
finns inga regler. Rim-
ligt vore att alla poo-

ler hade samma lagkrav. Kan-
ske kan MSB, Konsumentver-
ket och Boverket komma fram 
till ett gemensamt lagkrav. Och 
om en drunkning inträffar i en 
pool är det inte rättsligt prövat 
vilken lag som gäller.

MSB kommer i första hand job-
ba mot kommunerna med vat-
tensäkerhet. 

Det handlar om att kommu-
nerna bör öka simkunnighe-
ten hos allmänheten, återkom-
mande utbilda personal och 
underhålla utrustning.

Christian Söder hoppas att 
MSB i höst kan presentera en 
plan över frågor som behöver 

ses över. Några exempel:
■■ Kommunernas övergripande 

arbete med vattensäkerhet 
ska stimuleras.

– Det finns mer att göra än att 
placera ut livräddningsutrust-
ning enligt miniminivå. MSB 
kan stödja med experthjälp och 
goda exempel.
■■ Utbildning hos personal vid 

anläggningar och med ansvar 
för barngrupper.

– Det borde vara krav på att 
personal som ansvarar för an-
dra människor, vid exempelvis 
vattenland eller badutflykter 
i skola och dagis, kan livrädda 
och ge HLR.
■■ Boende nära vatten.
– Det byggs allt oftare nära 

vatten. Men frågan om vatten-
säkerhet prioriteras sällan högt 
i dessa diskussioner.
■■ Simkunnigheten
– Den är inte så bra som vi 

tror. Många lär sig i skolan , 
men har inte simmat sedan 
dess och är inte säkra i vat-
ten. Dessutom har vi en stor 
invandrarandel som inte kan 
simma. Vi måste se till så att 

alla kan simma. I dag bekostar 
MSB simkurser för vuxna i SLS 
regi.
■■ Samarbete kring vattensä-

kerhet.
– Kommuner och andra in-

tressenter ska i höst, genom en-
kät och seminarier, få ge förslag 
till hur vattensäkerheten kan 
förbättras på alla nivåer. För-
hoppningsvis tar många chan-
sen att vara med och påverka.

PER LARSSON

Christian Söder

Dags att minska drunkningarna

Vattensäkerhet handlar om så mycket mer än simkunnighet. Det är säkra badmiljöer, tillgång till räddningsutrustning, varje persons eget ansvar och beteende och mycket 
mer. MSB tittar nu närmare på vattensäkerhet. FOTO: ROBERT EKEGREN, SCANPIX
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■■ Inte ett enda barn drunkna-
de i samband med båtfärd un-
der tio år. Det visar en total-
undersökning av barn (0-17 
år) som drunknade i Sverige 
under åren 1998-2007.

I studien konstateras att en 
tidigare vanlig dödsorsak ra-
derats genom idogt förebyg-
gande arbete, och man hänvi-
sar till att föräldrar har bättre 
uppsikt samt att användande 
av flytväst blivit regel. 

Totalt dog 106 barn genom 
drunkning under tioårsperio-
den, 96 av dem bedöms vara 
olycksfall. 

Från studien kan också no-
teras:

Drunkning vid badplats var 

vanligast. 31 barn drunknade 
vid badplatser och 7 vid sim-
bassänger.

Bland förskolebarn, 0-6 år, 
är drunkning vid pool/träd-
gårdsdamm nästan lika van-
ligt som vid badplatser.

Analys visar att risken för 
drunkning vid pooler minskar 
med 75 procent om det finns 
inhägnad.

Hos ungdomar från 13-17 
har alkohol varit bidragan-
de orsak vid 40 procent av 
drunkningarna.

1998 hade 58 procent av 
landets skolor simundervis-
ning, 2005 hade siffran ökat 
till 72.

Barn från Mellanöstern är 

kraftigt överrepresenterade 
i drunkningsstatistiken. Det-
ta anses kunna bero på att fa-
miljer från dessa länder har 
dålig simkunnighet och svaga 
kunskaper om säkerhet vid 
vatten.

För 100 år sedan drunkna-
de nästan 1 000 personer var-
je år, över 20 procent av dem 
var 0-10 år. Numera drunknar 
drygt 100 personer varje år 
och andelen drunknade i ål-
dern 0-10 är nere i dryga två 
procent

MSB har genomfört stu-
dien i samarbete med Karl-
stads universitet och varje en-
skilt fall har granskats. 

För fyra år sedan ägnade An-
ders Wernesten, SLS,  som-
maren åt att gå igenom ett 
60-tal kommunala hand-
lingsprogram.

Han hittade inte det han 
sökte.  Det fanns inget om 
vattensäkerhet

– Men alla kommuner har 
vatten, det bör vara en risk, 
säger han.

■■ Wernestens sommarläsning 
blev upprinnelsen till arbetet 
med ”en vattensäker kommun” 
inom SLS (Svenska Livrädd-
ningssällskapet). Sex kriterier 
slogs fast och SLS diskuterade 
hur man skulle kunna hjälpa 
kommunerna att leva upp till 
dem.

– Kommunerna saknar kun-
skap och famlar en del och det 
finns få rättsfall att luta sig mot 
när det gäller ansvarsfrågor.

Wernesten noterar dock att 
många kommuner arbetar med 
vattensäkerhet med säkerhets-
samordnaren som ansvarig, vil-
ket han tror är bra:

– Men det viktiga är att he-
la kommunen känner för det 
och vill jobba med det. Det här 
handlar om mer än simkunnig-
het.

SLS följer upp simundervis-
ning och simkunnighet.

– Ett stort antal kommuner 
är exemplariska. Uppskatt-
ningsvis en tredjedel sköter 
simundervisningen bra eller 
mycket bra. Många skolor lig-
ger på 98 procents simkunnig-
het, men det finns också de som 
ligger på 30 procent.

Simkunnighet kom med i lä-
roplanen 1994. Då var kravet 
att kunna simma och hantera 
nödsituationer. 2007 skärpte 
regeringen kraven till att kun-
na simma 200 meter, varav 50 
på rygg.

– Kännedom om bad, båt och 
isvett fördes in och det är jätte-
viktigt.

Samma år gjorde SLS en un-
dersökning bland 2  000 vux-
na och 600 barn utifrån de nya 
kraven. Resultatet blev ganska 

nedslående. Utslaget på hela 
befolkningen innebar det att 
drygt 2 miljoner trodde sig inte 
kunna simma.

De allt populärare hemmapoo-
lerna har medfört fler drunk-
ningsolyckor bland små barn, 
vilket uppmärksammats på se-
nare tid.

– Det är inte negativt med 
pooler och att vi badar mer. 
Men man ska också vara med-
veten om att det är en fälla man 
ställer ut i trädgården, det bru-
kar vi varna om.

SLS har varit kritiskt till MSB 
och tidigare Räddningsverkets 
intresse för frågorna.

– Historieskrivningen har 
inte varit så bra. Jag vill inte 
säga att man varit för inriktad 
på brand, men det har inte va-
rit mycket vattensäkerhet. I fe-
bruari i år meddelade MSB att 
man tänker satsa på vattensä-
kerhet och jag tycker effekten 
varit omedelbar. 

PER LARSSON

Fakta
SLS SEX KRITERIER

SLS sex kriterier för en vatten-
säker kommun i sammanfatt-
ning:

1. Kommunens handlingspro-
gram ska ange vem som ansva-
rar för vattensäkerhetsfrågor. 
Det gäller bland annat skötsel av 
anläggningar, information tillsyn 
och risker. 

2. Skolan ska dokumentera att 
man följer läroplanens mål för 
simkunnighet och säkerhet.

3. En tydlig plan för hur sim-
kunnigheten och säkerhetsmed-
vetandet ökas hos vuxna. 

4. Personal på kommunens 
badanläggningar ska ha säker-
hetsutbildning. Kommunen ska 
arbeta för motsvarande kompe-
tens på övriga badanläggningar.

5. Kommunen ska informera 
allmänt om vatten- och issäker-
het och särskilda risker.

6. Kommunen ska ha minst en 
depå för utlåning eller uthyrning 
av säkerhetsutrustning som flyt-
västar och isdubbar.
■■ SLS sex kriterier finns i sin hel-

het på: www.svenskalivradd-
ningssallskapet.se

Skånes räddningschefer 
ställer sig i frontlinjen för 
ökad vattensäkerhet i lä-
net.

– Låt räddningstjäns-
terna ta samordnigsansva-
ret, säger Jörgen Hallberg, 
räddningschef i Helsing-
borg.

■■ Hallberg är även ordföran-
de för Skånes länsförbund 
inom SLS och hanterar där-
med intresset för frågor om 
vattensäkerhet i två roller. 

Förra hösten var han med 
och drev på ett gemensamt 
beslut bland länets räddnings-
chefer som innebär att deras 
förvaltningar ska driva på att 
kommunerna jobbar med vat-
tensäkerhet enligt SLS sex kri-
terier.

– Räddningstjänsten är rätt 
organisation. Jag tror inte nå-
gon annan förvaltning känner 
för frågorna så som vi gör, sä-
ger Hallberg och fortsätter:

– Mycket inom vattensä-
kerhet är räddningstjänstfrå-
gor. Vi har tillsynsansvaret 
för badplatser, vi har genom 
olyckor koppling till lagen om 
skydd om olyckor, vi har i dag 
ett bredare förebyggande upp-
drag. Det är inte frågan om vi 
vill göra det – vi ska göra det.

Han pratar då om att ta det 
samordnande ansvaret. Ett 
första steg som föreslås är att 
bilda vattensäkerhetsråd, lik-
nande brottsförebyggande 
råd, där alla som jobbar med 
vattensäkerhet och bad är re-

presentera-
de. 

Det gäller 
exempelvis 
skolan ge-
nom simun-
dervisning, 
ansvariga 
för badan-
läggningar 
och hamnar, 
simföreningar, SLS och rädd-
ningstjänsten.

– Alla kommuner har utsett 
en kontaktperson som är kom-
munalt anställd. I nästa steg 
ska vi bilda en länsgrupp där 
arbetssätt diskuteras, gemen-
sam information och utbild-
ning tas fram.
Vad är mest akut för att öka 
vattensäkerheten?

– Under sommaren är det 
att ha förståelse för att använ-
da flytväst när man är i och 
omkring båten. Barnen använ-
der, men föräldrar är sämre på 
att sätta på sig västen. Och fri-
tidsfiskarna ännu sämre, där 
har vi en stor grupp som drun-
knar. En annan akut fråga är 
barn och drunkning. Även om 
de kan simma kan inte mindre 
barn vistas i öppet vatten hur 
som helst.

– Generellt sett handlar det 
ofta om brist på säkerhets-
medvetande. Man överskattar 
sin egen eller sina barns för-
måga.

Räddningscheferna i Skå-
ne vill att kommunerna job-
bar med vattensäkerhet enligt 
SLS kriterier. Frågan är hur 

man lever upp till dem i dag?
Finns kommunens målsätt-
ning med vattensäkerhet på 
pränt?

– Många har nog en skrivel-
se, men den bör kanske vara 
tydligare. Varför inte sätta in 
de sex kriterierna i handlings-
programmet.
Simkunnigheten bland skol-
eleverna?

– Läroplanen följs nog, men 
det är sämre med uppföljning-
en. Det är inte säkert alla elev-
er klarar kraven efter några år.
Simkunnigheten och säker-
hetsmedvetandet hos vuxna?

– Där vill jag se vattensäker-
hetsrådet göra nytta. Simklub-
bar kan exempelvis ordna liv-
räddningstävlingar.
Kunskapen hos personal på 
badanläggningar?

– Där skiftar det nog väldigt 
och finns mycket att önska på 
sina håll. Få kommuner har i 
dag badbevakning, inte ens i 
simhallar. De har badvärdar 
som har tusen andra uppgifter.
Hur ser du på det statliga 
stödet?

– Därifrån borde göras mer. 
Jag bollar frågan till MSB och 
gläder mig åt att där numera 
finns en person med ansvar för 
vattensäkerhetsfrågor.
Vilket råd skulle du ge andra 
kommuner?

– Låt räddningstjänsten ta 
samordningsansvaret, bil-
da ett råd, jobba först mot is-
vintern och sedan nästa som-
mar. Och arbeta för att minska 
drunkningsolyckorna.

PER LARSSON

Flytväst raderar vanlig dödsorsak

Jörgen Hallberg
FOTO: GÖRAN PERSSON

Räddningschefer driver 
på för ökad säkerhet

– Kommunerna 
saknar kunskap

Utlåning av flytväs-
tar ska finnas på 
minst en plats i kom-
munen, enligt SLS 
kriterier.

FOTO :

THOMAS HARRYSSON
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FAKTA

Medieberedskap
■■ Svensk mediebered-

skap föddes 1953 i sam-
band med att Styrelsen för 
psykologiskt försvar bil-
dades. Tidningarnas Te-
legrambyrå (TT) och Tid-
ningsutgivarna (TU) till-
hörde också grundarna.

De första årtiondena 
handlade det enkelt ut-
tryckt om att gräva ner sig 
i bergrum, att ha en reserv-
plats för att säkra produk-
tion. I dag är beredskapen 
mycket mer komplex.

Målet är att medieföre-
tag, både de som produ-
cerar och som distribuerar, 
även i krissituationer ska 
kunna förmedla nyheter, 
samhällsinformation och 
VMA till Sveriges medbor-
gare.

MSB arbetar för att bäs-
ta tänkbara arbetsförhål-
landen ska garanteras un-
der dessa omständigheter.

Mediernas beredskaps-
råd har en central roll i be-
redskapen. Rådets syfte 
är en gemensam syn på 
behov av säkerhet, bered-
skap, krishanteringsför-
måga och samverkan.

I rådet finns represen-
tanter för Canal Digital, 
Com Hem, MSB, Post- och 
telestyrelsen, Radiobran-
schen, Sveriges Radio, 
Sveriges Television, Tera-
com, TT, TU, TV4 och Vi-
asat.

STOCKHOLM
Skyddsrummet har ersatts av 
en buss. Sveriges Televisions 
medieberedskap har moder-
niserats.

– Vi kan sända även om 
Kaknästornet slås ut, säger 
SVTs beredskapschef Niklas 
Krantz.

MEDIEBEREDSKAP

■■ Vid en kris är allmänhetens 
möjlighet att få information 
viktig. SVTs garant har varit ett 
skyddsrum i TV-husets källare 
på Gärdet i Stockholm.

– Byggdes på den tiden sovje-
tiskt bombflyg ansågs som störs-
ta hotet, konstaterar Krantz.

Hoten anses i dag av annan 
karaktär och skyddsrummet 
har ersatts av en ambulerande 
beredskapsbuss. Bussen är sta-
tionerad i Norrköping och ska 
inom ett dygn kunna användas 
varsomhelst i landet.

– Men den är inte bara för kris-

situationer. Bussen ska använ-
das i daglig drift. Vi ska ha rutin 
på att använda den när krisen in-
träffar.

Beredskapsbussen togs i drift 
förra sommaren. Den har bland 
annat använts i samband med 
folkpartimässan och vid inspel-
ning av en gudstjänst. Fyra an-
ställda med multikompetenser 
bemannar beredskapsbussen 
och de har även en beredskaps-
funktion.

– De som bokar bussen för att 
filma ett evenemang ska vara 
medvetna om att den i ett krislä-
ge kan ryckas från dem.

Beredskapsbussen är en min-
dre, smidig enhet, ungefär en 
tredjedel så stor som de så kall-
lade OB-bussarna (outside bro-
adcasting). 

Den består framförallt av ett 
nyhetskontrollrum med den 
moderna teknik som krävs för 
att producera och sända nyhets-
program. Ett dieselaggregat gör 

enheten självförsörjande på 
ström.

– Vi kan vara varsomhelst med 
bussen, sända direkt från riks-
dagshuset eller från något av vå-
ra elva distrikt. Vi har ökat med-
ieberedskapen med några hund-
ra procent. Jag är stolt över bus-
sen, säger Niklas Krantz.

TV-husen i Göteborg och Malmö 
är reservstäder för kanal 1 och 2 
om Stockholm skulle bli utsla-
get. Bussen i det fallet ytterliga-
re en reserv.
Men om Teracoms nät slås ut, 
slås då även bussens sänd-
ningsmöjligheter ut? 

– Skulle det ske får man ringa 

in ett fordon som kan hjälpa oss 
att sända via ett annat nät. Public 
service får inte släckas.

SVTs skyddsrum behövde ald-
rig användas. Beredskapsbussen 
är byggd för andra krissituatio-
ner, andra hot. 

– Eldsvåda eller något annat 
som orsakar utrymning är det 
vi ser som främsta hotet mot att 
kunna sända från TV-huset.

Vid mer osannolika hot som sa-
botage, giftgasmoln eller explo-
sionsrisk i närområdet kan bus-
sen också bli en lösning. De sto-
ra riskerna anses finnas i Stock-
holm. Men översvämningar och 
stormar kan slå ut verksamhet 
regionalt, och även då kan bus-
sen vara en lösning.

– Om stormen Gudrun hade 
slagit ut Växjö, vilket inte var så 
långt undan, skulle bussen ha 
behövts för att säkra sändningar 
från Kronoberg.
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Beredskapsbuss 
ersätter skyddsrum

Flexiblare
”Vi har ökat mediebe-
redskapen med några 
hundra procent.”
Niklas Krantz, SVT

Rummet som kan bli hjärtat i Sveriges Televisions sändningar vid en kris. Beredskapsbussen är i princip självförsörjande. Beredskapschef Niklas Krantz, längst till 
höger,vill att bussen ska användas ofta i vardagen så att personalen kan rutinerna när situationen blir akut. FOTO: PER LARSSON
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Medieberedskap 
viktigt för att 
hantera krisen
STOCKHOLM
När en kris inträffar är 
behovet av information 
enormt stort.

Medierna har då en vik-
tig samhällsuppgift.

För att säkra nyhetsför-
medlingen finns en natio-
nell medieberedskap.

■■ Vad händer om det blir 
svart i TV-rutan, på dator-
skärmen och tyst i radion? 
Inte så mycket kanske. 

Men om det sker i samband 
med en katastrof i samhället?

– Fungerar inte mediefö-
retagen då, kan det uppstå 
en kris i krisen. I det läget 
är behovet av information 
enormt, säger Katrin Berg-
gren handläggare för med-
ieberedskap på MSB.

I medieberedskapens be-
gynnelse, på 50-talet och i 
spåren av andra världskri-
get, var det frågan om att 
det fanns säker reservplats 
för viss verksamhet.

I dag ser medielandskapet 
annorlunda ut. Internet fyl-
ler en allt viktigare funktion 
för både massmedia och kon-
sumenter, TV har digitalise-
rats och mobilen blivit en me-
dieterminal.

– Utvecklingen är givet-
vis spännande och välkom-
men, men den ställer också 
nya krav på arbetet med sä-
kerhet och beredskap, säger 
Carl Lilius, handläggare för 
medieberedskap på MSB.

MSB följer och analyserar ut-
vecklingen inom medieområ-
det ur beredskapsperspektiv. 
Det sker i samarbete med sä-
kerhets- och beredskapsche-
fer samt tekniskt ansvariga 
inom branschen. 

– Vi diskuterar inga inne-
hållsfrågor, det handlar om 
att verksamheten ska fung-
era, säger Katrin Berggren 
och fortsätter:

– Målet är att varnings-
meddelanden, nyheter och 
samhällsinformation ska nå 
ut till medborgarna vid ex-
traordinära händelser. För 

att säkra det krävs flexibla 
företag med robusta tek-
niska system.
Har medieberedskapen nå-
gon gång satts på prov?

– Inte än så länge.

Mediernas beredskapsråd, 
där MSB är samordnande, 
har en central roll. I rådet 
finns både de som producerar 
(radio, tv, tidningar, nyhets-
byråer och webbmedier) och 
de som distribuerar via mark-
nät, kabel, bredband och sa-
tellit.

– De flesta som medver-
kar i rådet i dag är kommer-
siella företag och bara en li-
ten del av verksamheten är 
lagreglerad, säger Katrin 
Berggren.

Det finns heller ingen tillsyn 
inom området. Mediebered-
skapen bygger på samarbe-
te mellan privat och offentlig 
verksamhet

– Det räcker inte att sörja 
för den egna beredskapen, 
alla är beroende av varann. 
Man kan kalla rådet ett fo-
rum för utbyte av informa-
tion, säger Carl Lilius.

– Vi har hittat en bra ni-
vå för det här utbytet. Det 
handlar om att lära av var-
andra, inte att utse synda-
bockar, säger Katrin Berg-
gren.
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Carl LiliusKatrin Berggren

Viktig roll
”Fungerar inte  
medieföretagen  
kan det uppstå  
en kris i krisen.”
Katrin Berggren, MSB

Eldning i braskassett med-
för högre brandrisk än eld-
ning i öppen spis.

– Man kan fråga sig om 
kassett överhuvudtaget ska 
installeras i öppen spis. Det 
är ganska lätt att göra fel, 
säger Peter Nord, sotnings-
ansvarig på MSB.

■■ 40 procent av de bränder i 
villor och radhus som rädd-
ningstjänsten rycker ut till or-
sakas av bränder i eldstäder. 
Och MSBs brandutredarpro-
gram har konstaterat att det är 
relativt vanligt att felaktig an-
vändning och installation av 
kassetter i öppna spisar är or-
sak.

Peter Nord och Håkan Sten, 
båda MSB, har genomfört tes-
ter av värmepåverkan vid eld-
ning i öppen spis jämfört med 
braskassett.

Det visade sig att eldningen i 
braskassett gav temperaturer 
som ganska snabbt passerade 
tillåtna gränsvärden.

– Rökgastemperaturerna 
skiljer markant. I nivå med för-
sta bjälklaget, cirka 2,5 meter 
upp i rökkanalen, var tempe-
raturen 200-250 grader högre 
vid eldning i kassett än i öppen 
spis, trots att vi eldade hårdare i 
spisen, berättar Peter Nord.

Riskerna flyttas från eldsta-
den upp till bjälklagsnivån jäm-
fört med öppna spisen.

– Det finns kommuner som 
anser att installation av bras-
kassett i öppen spis inte är vä-
sentlig förändring enligt plan- 
och bygglagen. Det anser vi. På 
relativt kort eldningstid kom-
mer man upp i temperaturer 
som överstiger kraven i bygg-
reglerna.

Gamla regler säger att det ska 
vara 100 millimeter mellan 
murstock och närmaste bjälk-
lag. 1993 ändrades reglerna, en 
EU-anpassning, och säger nu-
mera att temperaturen på utsi-
da murstock får vara högst 100 
grader och vid bjälklaget högst 
85 grader. 

– Man får alltså bygga bjälk-
laget närmare än 100 millime-
ter, men måste då kunna påvisa 
att temperaturen inte går över 
85 grader. Därför följer de flesta 
de gamla reglerna och klarar då 
även temperaturen.

Men eldning i braskassett 

ger högre värmekoncentration, 
och eldas det lite för hårt kan 
det få ödesdigra konsekvenser.

– Det är viktigt att följa in-
struktionen. Den säger man får 
elda två kilo ved i timmen, vil-
ket ska ge en temperatur i kas-
setten på högst 350 grader. El-
dar man mer stiger temperatu-
ren kraftigt.

När Nord och Sten genom-
förde testerna i Rosersberg 
stoppade de in tre kilo ved per 
timme i kassetten. Den öpp-
na spisen eldades med 4,5 ki-
lo, alltså 50 procent mer. Sista 

ilägget gjordes efter fem tim-
mar.

– Vi eldade mer än tillåtet, 
men inte jättetufft.

Bland annat kunde följande re-
sultat noteras.
■■ Rökgastemperaturen strax 

under första bjälklaget var ge-
nomsnittligt 100 grader högre 
i kassetten, vissa tidpunkter 
200 grader högre. Högsta tem-
peratur var 500 grader.
■■ Efter fyra timmars eldning 

i braskassetten hade tempe-
raturen utanför murstocken 
passerat gränsvärdet. Mer än 
en timme efter att sista ved-
trät lagts i steg temperaturen 
fortfarande. Två timmar efter 
sista ilägg var temperaturen 
vid bjälklaget fortfarande över 
gränsvärdet. Öppna spisen kla-
rade gränsvärdena med god 
marginal.
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Braskassetten 
ökar brandrisken

Rökgastemperaturen kan bli 250 grader högre om man eldar i 
braskassett jämfört med öppen spis, visar tester. Eldar man för 
hårt kan brandrisken bli påtaglig. FOTO: PER LARSSON

Stor skillnad
”Temperaturen var 
200-250 grader högre 
vid eldning i kassett 
än i öppen spis.”
Peter Nord, MSB
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REVINGE
Operativ räddningstjänst är tradi-
tionellt ingen akademisk fråga.

Men för branschens utveckling 
behöver förbindelsen mellan teo-
retiker och praktiker bli bättre, 
anser forskaren Lars Fredholm.

■■ – Då kan forskningsresultat lätt-
tare omsättas i praktisk lösningar 
och praktiska problem omformas till 
forskningsuppgifter, säger han.

Teori och praktik i svensk rädd-
ningstjänst har inte alltid dragit åt 
samma håll. Lars Fredholm vill se en 
utveckling på den punkten.

– Det finns ett behov av att förena 
forskningens analytiska problemati-
serande med gedigen praktisk erfa-
renhet. Vi behöver utveckla arenor 
där forskare och praktiker kan mötas 
och arbeta med gemensamma pro-
blem.

Fredholm ser ett glapp mellan 
kompetenserna som innebär att 

praktiker har svårt att ta till sig forsk-
ningsresultat, samt att man helt en-
kelt saknar varandras kompetenser.

Från sina erfarenheter som lärare 
konstaterar Fredholm att det till-
sammans med studenter i akademis-
ka miljöer är lätt att hålla analytiska 
och ifrågasättande resonemang. Fe-
nomen kan diskuteras i teorin.

– Nackdelen är att de har liten eller 
ingen erfarenhet från den praktik där 
det diskuterade fenomenet existerar. 
Det gör att diskussionen hamnar på 
en relativt ytlig nivå.

Från undervisning av praktiker är 
Fredholms erfarenhet den motsat-
ta. Det går lätt att anknyta till och ut-
nyttja deltagarnas praktiska kunska-
per och ingående diskutera dem.

– Däremot är det betydligt svårare 
att föra analytiska och ifrågasättande 
resonemang, att ifrågasätta det tillsy-
nes självklara. Diskussionerna präg-
las mer av hur saker och ting är utan 

att ifrågasätta det från olika utgångs-
punkter.

Fredholms resonemang har lett ho-
nom till att vilja lansera en brobygg-
nad mellan de ibland polariserade 
kompetenserna. En mötesplats för 
teoretiker och praktiker tror Fred-
holm är viktig för att utveckla rädd-
ningstjänsten.

– Praktikerna skulle ges förmåga 
att analytiskt och kritiskt ta sig an 
praktiska fenomen. Forskare skulle 
kunna nyttja praktikers erfarenheter 
för att åstadkomma relevanta och an-
vändbara forskningsresultat.
Ser du någon speciell scen där prak-
tikerna och teoretikerna ska mötas? 

– I Revinge och på avdelningen för 
brandteknik och riskhantering vid 
LTH har vi startat en seminarieserie 
med deltagare både från praktiken 
och forskarvärlden. 
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REVINGE
Praktisk skolning dominerar inom 
räddningstjänstområdet. 

Men på MSB Revinge är andelen 
högre akademiker ansenlig i per-
sonalgalleriet.

■■ En tidigare adjungerad professor 
och en handfull ”doktorer” använder 
djupare teoretiska argument för att 
utveckla branschen.

Lars Fredholm hade tidigare en ad-
jungerad professur vid Lunds teknis-
ka högskola, från sin horisont i Re-
vinge försöker han omforma forsk-
ningsresultat till praktisk nytta. 
Stefan Svensson, Stefan Särdqvist, 
Christian Uhr, Thomas K Nilsson och 
Mikael Landgren är tekniska eller fi-
losofie doktorer inom olika områden. 

De undervisar vid skolan och försö-
ker kombinera det med forskning el-
ler har utvecklingsuppdrag.

Huruvida myndigheten själv ska ägna 
sig åt forskning har diskuterats.

– Jag tycker att en expertmyndig-
het ska ägna sig åt forskning, men vi 

ska givetvis också vara beställare, sä-
ger Christian Uhr.
Tas era kunskaper tillvara inom myn-
digheten?

– Den kunde nyttjas bättre. Kun-
skapssynen inom myndigheten kun-
de överhuvudtaget vara bättre, säger 
Stefan Särdqvist.

”Doktorerna” i Revinge har kun-
skaper inom olika områden. De har 
skrivit rapporter och tagit fram läro-
medel. 

Stefan Svensson har ägnat sig myck-
et åt praktisk forskning inom bland 
annat brandförlopp och övertrycks-
ventilation och befinner sig gärna 
mitt i brandröken. Du tycker om eld?

– Det skulle man väl kunna sam-
manfatta det till.

Svensson är internationellt ansedd 
föreläsare. Han har hittills i år fram-
trätt i Kanada, Irland och England, 
och pratar då både om egna rön och 
svensk räddningstjänst i stort.

– Svensk räddningstjänst står högt i 
kurs. Förutom utbildning och övning 
i praktisk färdighet ger vi en gedigen 

teoretisk kunskapsbas. Våra brand-
män förstår varför saker sker, och det 
är internationellt intressant.

Men nu känner Stefan Svensson en 
oro för framtiden, att utbildningen 
hamnar på undantag.

– Genom åren har det byggts in en 
enorm kvalité i utbildningen som 
håller på att slarvas bort. Snart är vi 
tillbaka till 1986 då kommunerna 
genomförde utbildningen på egen 
hand. Kommunerna har troligtvis 
svårare än staten att hålla uppe kvali-
tén. Räddningstjänstfrågor är av na-
tionellt intresse, därför borde staten 
ta större ansvar genom att själv hålla 
kvar utbildningen.

– Räddningsverket hade ett tag för 
starkt fokus på räddningstjänst. Det 
vill jag inte ha tillbaka. Men nu finns 
ett enormt behov av utveckling sam-
tidigt som MSB hamnat i ett läge där 
man lägger för mycket kraft på natio-
nell krisledning och nästan helt glömt 
bort räddningstjänstfrågorna. Risken 
är att vi tappar bort vårt arv.
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■■  – Kunskapssynen inom myndigheten kunde vara bättre

Doktorerna och räddningstjänsten

Utveckling kräver samarbete 
mellan teori och praktik 

Akademikerna i Revinge kombinerar utbildning med       forskning för att utveckla svensk räddningstjänst. Från vänster: Stefan Svensson, Stefan Särdqvist, 
Lars Fredholm, Thomas K Nilsson och Christian Uhr. FOTO: PER LARSSON
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Lars Fredholm
Räddnings-
tjänstfors-
kare. Tidiga-
re adjungerad 
professor vid 
brandteknik. 
Forskningsom-
råde: ledning 
vid storska-
lig räddnings-
tjänst och ledning vid krishan-
tering.

1– Att agera på ett taktiskt bra 
sätt, utöva ledning på bra sätt. 

I synnerhet mot de förändringar 
som sker, exempelvis små enhe-
ter, och att flytta in räddnings-
ledare på brandstationen. Det 
kräver att man ser över hur man 
taktiskt ska utforma och leda in-
satser.

2– Ledning i nätverksgruppe-
ringar. Det innebär att kunna 

hantera samordning och inrikt-
ning av flera aktörer, som vid en 
stor olycka eller kris måste age-
ra i en gemenskap och där ingen 
aktör har befälet över någon an-
nan aktör. 

Stefan Svensson
Teknisk doktor 
i brandteknik 
med inriktning 
mot taktik vid 
räddningsin-
satser. Lärare 
och forsknings-
ingenjör. Även 
deltidsbrand-
man. Forskar 
inte just nu men har tekniskt ut-
vecklingsuppdrag.

1 – Större öppenhet mot ny 
kunskap. Fortfarande är det 

för mycket tro och för mycket 
tyckande. Visst finns det ock-
så stor nyfikenhet på sina håll 
och internationellt ligger vi långt 
framme. Men vi gör inte alltid 
allt rätt.

2 – Fort- och vidareutbildning. 
Det gäller hela spannet från 

metod och teknik till ledning.

Christian Uhr
Teknisk doktor 
med fokus mot 
samhällelig 
krishantering. 
Lärare, adjung-
erad lektor vid 
Köpenhamns 
universitet. Ar-
betar med ut-
vecklingsfrågor 
och forskningsrelaterad verk-
samhet.

1– Utveckla förståelsen av den 
inriktnings- och samordnings-

problematik som uppstår när 
resurser från olika delar av sam-

hället engageras i samband med 
stora händelser. Vi måste också 
bli bättre på att tala om olika be-
hov av ledning/samordning. Ib-
land får jag känslan av att man 
talar om ledning eller samord-
ning som om det fanns något 
självändamål. 

2– Just nu är det populärt, och 
också motiverat, att prata 

samhällelig krishantering. Men 
man kanske ska ställa sig frå-
gan om detta sker på bekostnad 
av satsningar på utveckling av 
räddningstjänstens förmåga att 
hantera den enskilda männis-
kans katastrofer, de vi kallar för 
vardagsolyckor.

Stefan Särdqvist
Teknisk dok-
tor i brandtek-
nik. Lärare och 
brandingenjör.
Arbetar med 
utveckling in-
om brandut-
redning.

1– Bli bätt-
re på att lä-

ra sig, lära sig från erfarenheter. 
Det gäller generellt, vilken olycka 
som helst. Man behöver öka sin 
kunskap om olyckssystemen. 

2– Även här behövs metod-
utveckling och systemkun-

skap. Det ställs i dag större krav 
på den enskilde brandmannen. 
Det kan vara kunskap om brän-
der i komplexa system. Blir det 
brand i en affärsbyggnad på 
100x100 meter måste man han-
tera det.

Thomas K Nilsson
Teknisk doktor 
i värmeöver-
föring. Speci-
alområde för-
bränning i pan-
nor. Enhetschef 
på utbildnings- 
och utveck-
lingsenhet 2.

1– Dels att 
kunna hantera stora bränder, 

tänker på skolor och andra stör-
re lokaler som brunnit ner. Dels 
kunskapsåterföring från erfaren-
hets- och olycksutredningar. Vi 
gör massor av saker och borde 
bli bättre på att utvärdera och 
dra nytta av erfarenheter.

2– Närmare samarbete med 
regionala samarbetspart-

ner. Det sker, men kan bli bättre. 
MSB har ett bredare uppdrag än 
Räddningsverket hade och det 
fordrar att vi breddar utbudet 
mot krishantering och krisled-
ning. Vi behöver få mer fart på 
CSK(centrala samverkans kur-
ser).

Vad är viktigt för 
utbildning och utveckling?Doktorerna och räddningstjänsten

Akademikerna i Revinge kombinerar utbildning med       forskning för att utveckla svensk räddningstjänst. Från vänster: Stefan Svensson, Stefan Särdqvist, 
Lars Fredholm, Thomas K Nilsson och Christian Uhr. FOTO: PER LARSSON

Tjugofyra7 ställde två frågor till doktorerna:
1 – Vad behöver svensk räddningstjänst utveckla?
2 – Vad behöver utbildningssystemet bli bättre på att erbjuda?
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Det brann våldsamt i man-
nens lägenhet på åttonde 
våningen och han hade flytt 
ut på balkongen.

Men när räddningstjäns-
ten kom till undsättning vil-
le han inte låta sig räddas 
utan hoppade och skada-
des så svårt att han senare 
avled.

■■ Händelsen inträffade i Stor-
stockholm för drygt ett år se-
dan och kunde fått ännu värre 
följder.

Storstockholms Brandför-
svar har gjort en fördjupad 
olycksundersökning. 

Huset var uppfört 1954 och 
har tolv våningar. Det har bara 
ett trapphus men är enligt krav 
i bygglovet försett med fasta 
räckförsedda lejdare mellan 
balkongerna som går från plan 
12 till plan 8. 

Händelsen inleds med att 
mannen anlägger brand på sex 
olika ställen i sin lägenhet. Den 
är belägen på åttonde våning-
en och består ursprungligen av 
två skilda lägenheter som sla-
gits samman. Det innebär att 
lägenheten har två intilliggan-
de balkonger samt två olika lä-
genhetsdörrar mot trapphuset.  

En granne upptäcker rök och 
ringer SOS Alarm. Samtalet in-
kommer klockan 12.31. Röken 
tilltar under samtalet. Station 
Vällingby larmas 12.35, 

Utryckning med två befäl, 
fem brandmän och en prakti-
kant fördelade på släckfordon 
samt maskinstege. 

Förstärkning larmas från 
Kista med släckfordon med 
befäl och fyra brandmän. Väl-
lingbys brandmästare lämnar 
framkomstrapport 12.39. 

Rökutvecklingen från den 
brinnande lägenheten har till-
tagit. Slangdragning påbör-
jas spontant via trapphuset. 
Stigarledningen är tillfälligt 

skymd och observeras inte av 
brandpersonalen. 

En rökdykargrupp går uppför 
trapporna med första uppgift 
att ta sig in i lägenheten. 

Dörren är en inåtgående stål-
dörr av säkerhetsmodell. Ett 
mödosamt arbete att bryta upp 
den påbörjas.

Samtidigt har Vällingbys 
höjdfordon backats in på bak-
sidan och personalen påbörjat 
förberedelser för att resa ste-
gen. 

Då kommer en person ut från 
brandlägenheten och blir syn-
lig på balkongen. 

Avståndet från balkongens 
räcke och ner till marken är 
21,5 meter. Stegen reses och en 
brandförman åker upp mot bal-
kongen i stegkorgen. 

Brandförmannen i stegkorgen 
får kontakt med personen på 
balkongen. Denne nekar und-
sättningshjälp och drar sig i 
stället undan. 

Samtalet avslöjar att perso-
nen har suicid avsikt. 

Lågorna från branden i lä-
genheten sträcker sig nu ut 
över balkongen och brandför-
mannen i stegkorgen använder 
en pulversläckare för att däm-
pa dem. 

Under tiden har den själv-
mordsbenägne hoppat upp och 
satt sig på ett balkongräcke ut-
om räckhåll för brandpersona-
len.

En brandman på maskinste-
gens podium observerar att 
personen på balkongen sitter 
på balkongräcket men vet inte 
om dennes avsikter. 

Brandmannen tar kontakt 
med räddningsledaren och frå-
gar om han ska ta fram en så 
kallad hoppkudde. Svaret blir 
jakande och brandmannen 
hämtar utrustningen. 

Kudden, som vid användning 

ska vara luftfylld, börjar un-
der förflyttningen fyllas med 
luft och är färdigfylld då den är 
framme vid huset. 

Brandmannen arbetar ensam 
med den otympliga hoppkud-
den men får hjälp av en ambu-
lansman. Tillsammans försö-
ker de två placera hoppkudden 
i position under personen på 
balkongräcket. 

Brandpersonal från Kis-
ta som just anländer till plat-
sen får i uppgift att hjälpa dem. 
Men innan de hinner ur bilen 
ser de hur personen hoppar 
från balkongen och slår i mar-
ken. Klockan är då 12.47. 

Kista-styrkan får nu i uppgift 
att förstärka insatsen från insi-
dan av huset. Säkerhetsdörren 
till brandlägenheten visar sig 
vara ovanligt svår att forcera. 
Röken gör att sikten är närmast 
obefintlig. 

Dessutom visar det sig att rök-
dykarna angripit en dörr som 
normalt inte används utan in-
vändigt är blockerad av en bok-
hylla. 

Rökdykarna får upp säker-
hetsdörren 12.56, då kan de 
båda insatsgrupperna gemen-
samt börja bekämpa branden i 
lägenheten. 

Resurser för debriefing av 
egen personal begärs in 13.19. 

Många åskådare har samlats 
och det finns behov av att ge 
stöd åt många av dem. Posom-
grupp begärs och lokaler ord-
nas i en närliggande skola. 

Artikeln bygger på en rapport av 
Georg Wiberg och Anders From, 
Storstockholms brandförsvar.

Fotnot: Storstockholms brand-
försvars rapport med ärende-
nummer 18.1177907.2 är offentlig 
handling och kan beställas från 
Brandförsvaret.

Självmord 
och svår brand

ERFARENHETER

…från händelsen

1 Det byggnadstekniska brand-
skyddet med sluss mellan 

lägenhetsdörrar och trapphus 
fungerade för trygg utrymning 
och begränsad rökspridning till 
andra lägenheter. Däremot för-
svårades arbetet med att bryta 
upp säkerhetsdörren av att slus-
sen utanför brandlägenheten 
snabbt fylldes av brandrök.

2 Den egna personalen utsat-
tes för risken att bli träffad i 

samband med hoppet från bal-
kongen på åttonde våningen.

7 3 Riskerna förstärktes av att 
personalen på marken inte 

var medvetna om att hoppet var 
avsiktligt.

4 En hoppkudde avsedd för 
högst 16 meter användes 

trots höjden från balkongen upp-
gick till drygt 21 meter. 

5 Personal i förstärkande for-
don på väg mot skadeplat-

sen upplevde det mycket positivt 
att de kunde höra lägesrappor-
ten från befäl på platsen.

6 Det är angeläget att reserv-
fordon och utrustning på re-

servfordon kontrolleras och un-
derhålls regelbundet.

7 Praktiska övningar under 
svåra och ogynnsamma för-

hållanden framhålls av perso-
nalen.
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Jönköping  
samverkar mot 
självmord
I Jönköpings län har rädd-
ningstjänsten, polisen och am-
bulansverksamheten länge 
samverkat och har gemensam-
ma rutiner för att förhindra su-
icidala handlingar:
■■ Polisen har helhetsansvaret 

och koordinerar den samlade 
insatsen
■■ Framkörningen sker tyst 

utan sirener
■■ Eventuell väg- eller tågtrafik 

stoppas
■■ Området avspärras och ut-

ryms för att minska risken för 
skador på andra. 
■■ Skapa lugn
■■ Analysera hot, finns vapen?
■■ Försök minska konsekven-

serna om hot verkställs; över-
väg hoppkudde, ytlivräddning, 
akutsjukvård etcetera.
■■ Närmande måste ske med 

stor försiktighet 
■■ Frys läget 
■■ Etablera kontakt, tala med 

personen, förhandla
■■ Omhändertagande

1 400 tar sitt liv
■■ Många av de händelser som 

vi registrerar i statistiken som 
trafikolyckor, dödsbränder, 
drunkningsolyckor, med mera 
är egentligen medvetna hand-
lingar av människor i djup nöd. 

Detta gör dels att statistiken 
blir missvisande, dels att de fö-
rebyggande åtgärderna ibland 
blir felaktiga.

Varje år tar 1 400 människor 
sitt liv i Sverige. Det är flera än 
vad som sammanlagt omkom-
mer vid bränder, drunknings-
olyckor och i trafiken. 

Ändå har det flesta kommu-
nala räddningstjänster inte 
planerat för insatser vid såda-
na händelser. De har inte ens 
tagit reda på vilken organisa-
tion som har helhetsansvaret. 

■■ En återvinningsbyggnad för 
skräp och sopor var friståen-
de placerad i ett område med 
flerbostadshus. Sophuset var 
av trä cirka 8 x 3 meter, tak-
höjd cirka 2,5 meter och golv 
av asfalt. 

För att vädra ut dålig lukt var 
samtliga fönster bortplockade. 
Inredningen bestod av ett tio-
tal större sopkärl av plast som 
var mer eller mindre fyllda av 
skräp. 

Vid tvåtiden en natt ser någ-
ra nattvandrare att det brinner 
i återvinningsbyggnaden sam-
tidigt som några ungdomar 
springande avlägsnar sig från 
platsen. 

Räddningstjänsten larmas. 
Vid deras ankomst cirka tio 
minuter senare är branden 
fortfarande starkt begrän-
sad. Däremot är lokalen rejält 
nersmutsad av ett vitt pulver 

liknande släckpulver från en 
handbrandsläckare.

Räddningstjänstens under-
sökning visar att byggnaden 
var skyddad med två så kallade 
pulverbomber som var place-
rade under taket. 

Trots att utrymmet var väl 
ventilerat hade temperaturen 
blivit så hög att sprinklerhu-
vudena hade utlöst på båda de 
automatiska släckredskapen. 

Pulvret hade effektivt dämpat 
branden och nästan lyckats 
släcka den. 

Artikeln bygger på en rapport av 
Magnus Östlund,
Gästrike Räddningstjänst

ERFARENHETER

…från branden

1Branden visar att automa-
tiska pulverbomber är ett bra 

skydd mot bränder i byggnader 
av denna typ. Även om pulvret 
inte lyckades släcka branden 
helt räddades sophuset utan 
svårare brandskador. 

2Pulverbomber finns i stor-
lekar med 6, 9 eller 12 kilo 

släckmedel. Utlösningstempe-
raturen kan väljas för 57, 68, 79, 
93 eller 141 grader celcius.

2

Pulverbomb bromsade brand

Pulverbomben i taket.

Ulf Erlandsson, brandingenjör, 
medverkar under Erfarenheter 

med sammanfattningar av rappor-
ter ur MSBs brand- och olycksutre-

darprogram. 
Erlandsson tar gärna emot syn-

punkter och tips.

KONTAKT

Ulf Erlandsson
tel 070-542 92 51

epost: ulf.erlandsson@msb.se

■■ Vid 21-tiden en söndags-
kväll fick räddningstjänsten 
automatiskt brandlarm till or-
tens sjukhus. 

Under framkörningen ring-
de man från sjukhuset och 
meddelade att det var en kon-
staterad brand i ett rum på åt-
tonde våningen av det tretton 
våningar höga komplexet. 

Vid framkomsten mötte 
vårdpersonal och informera-
de om att den aktuella avdel-
ningen var utrymd och att inga 
människor var i fara. Branden 
var begränsad till ett sköljrum 
där det brann i en tygsäck med 
tvätt respektive i en plastsäck 
med sopor. 

En rökdykargrupp kunde 
snabbt slå ner lågorna med 
vatten från en inomhusbrand-
post. 

 I brandresterna efter tvätt-
säcken hittades delar av di-
verse kläder och lakan samt 
rester efter en frottéhandduk. 
Brandbilden visade att vär-
men varit mest omfattande i 
och över ställningen för tvätt-
säcken.

Vid den efterföljande un-
dersökningen framkom upp-
gifter om att någon tidigare 
påkvällen värmt en handduk 
i en mikrovågsugn. På ugnens 
lucka stod en lapp med text:

”OBS! Endast för vetekud-
dar. Värm kudden två-tre mi-
nuter. Se till att ett glas med li-
te vatten står i mikron.”

När luckan öppnades luk-
tade det bränt inne i ugnen. 

Dessutom fanns det en smält-
skada i innertaket. 

Räddningstjänstens brand-
utredare beslöt därför att göra 
några enkla försök med att vär-
ma liknande frottéhanddukar i 
en mikrovågsugn. Experimen-
ten utfördes hos polisens tek-
niska rotel med en ugn av sam-
ma modell. Effekten var hela 
tiden inställd på 750 watt.:
■■ Först placerades en hopvikt 

handduk inne i ugnen tillsam-
mans med lite vatten i ett glas. 
Efter två minuter uppstod det 
brännmärken i handduken, 
efter fyra minuter uppstod det 
en glödbrand inne i handdu-
ken.
■■ Vid nästa försök uteslöts 

vattnet i glaset. Handduken 
tog då eld redan efter cirka två 
minuter.
■■ Prov med att värma papper 

av typen handtorkning. Dessa 
tog eld med öppen låga inne i 
mikron efter cirka två minu-
ter.
■■ Till sist provades att värma 

en blöt handduk. Efter två mi-

nuter blev den mycket varm 
men saknade brännmärken.

Artikeln bygger på en rapport av  
Per Ringqvist och Magnus Öst-
lund, Gästrike Räddningstjänst.

ERFARENHETER

…från branden på 
sjukhuset

1Resultatet av testerna visar 
att det innebär stor brand-

risk när man värmer handdukar 
i en mikrovågsugn. Speciellt far-
ligt är det om det saknas vatten 
i ugnen. 

2Den hopvikta handduken 
kan kännas ljummen och 

opåverkad på utsidan. Men in-
ne i handdukens mitt pågår en 
glödbrand som väntar på syre 
för att utvecklas till en lågan-
de brand. I det aktuella fallet 
tog det mer än en timme innan 
branden blossade upp. 

2

Handduk värmdes i mikro 
– orsakade brand på sjukhus

Branden började i tvättsäcken till 
höger.

Räddningstjänsten larmades 
till lägenhetsbrand, men per-
sonen på balkongen hade inte 
för avsikt att bli räddad. 
 FOTO: PER LARSSON

Andra relevanta fakta
■■ En SMO-elev i gruppen deltog i arbetet med att dra slang i 

trapphuset
■■ Styrkan från Vällingby hade tillfälligt en reservstege som er-

sättning för den hävare som normalt finns på stationen. 
■■ Praxis inom Storstockholms brandförsvar är att evakuering av 

nödställda sker med brandförsvarets utskjutsstegar och/eller ma-
skinstege eller hävare. 
■■ I brandförsvarets instruktion för hoppkudde SP16 anges en be-

gränsad tillåten räddningshöjd om cirka 16 meter vid räddning av 
nödställda. 
■■ Vid hot om hoppning är oftast inte brandförsvarets stegar prak-

tiskt tillämpbara. Hoppkudde SP16 väljs då trots den begränsade 
räddningshöjden.
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Sluta med SBA eller tala klarspråk
SBA

■■ Jag var för en tid sedan på en 
konferens i Avesta i ämnet fö-
rebyggande brandskydd.

MSBs jurister föreläste och 
var intressanta att lyssna på. 
Det är inte dom jag skriver om 
utan MSBs otydlighet.

Allt startade 1993 när vi var 
ett gäng som fick tips om att 
kräva ”Intern brandskydds-
kontroll – IBK” enligt § 41 RäL 
och med hjälp av AFS 1992:6.

Vi trodde att ägaren hade an-
svaret för en funktionell egen-
kontroll av brandskyddet och 
att samhället skulle ägna sig åt 
systemtillsyn.

Men icke.
2004 kom Lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) och lan-
dets tillsynsförrättare gick på 
Räddningsverkets förebyg-
gandekonferenser. Det klara 
budskapet var att nu skulle 
ägaren eller nyttjanderättsha-
varna arbeta med systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA). De 
skulle minsann ta sitt ansvar 
genom egenkontroll av brand-
skyddet och sköta detaljerna 
själva. Kommunen skulle ägna 

sig åt systemtillsyn.
Men icke.
Via en del rättsfall sedan 

2004 kan vi kräva att ägaren/
nyttjanderättshavaren do-
kumenterar egenkontrollen. 
Men det räcker inte. Enligt 
MSBs jurister håller inte vår 
tillämpning att vid system-
tillsynen enbart med hjälp 
av stickprov påvisa brister i 
brandskyddet och därmed 
hävda att ägaren inte uppfyl-
ler kraven på ett skäligt brand-
skydd.

Nej, vi måste fortsätta med 
detaljbrandsynen (parallellt 
med systemtillsyn) bara för att 
kunna påvisa brister i brand-
skyddet och sedan även härle-
da vart i SBA-systemet bristen 
kan avhjälpas. Resultatet blir 
att SBA är en bortkastad verk-
samhet. Detaljbrandsynen dä-
remot ger effekt och är hållbar 
i rättsinstanserna.

Ska vi öka antalet förrättare 
för att hinna med både detalj-
brandsyn och systemtillsyn, el-
ler ska tillsynsmonopolet skro-
tas, så att certifierade besikt-
ningsmän tar över?

Visst, men finns pengarna 

och den poli-
tiska viljan?

Bristen på 
logik blir ännu 
tydligare vid 
en jämförel-
se med andra 
myndigheters 
tillämpning av 

internkontroll/egenkontroll:
• Arbetsmiljöverket har inga 

resurser för att gå ut och kon-
trollera detaljer. De kör sten-
hårt med egenkontrollen inom 
Systematiskt arbetsmiljöarbe-
te (SAM).

• Byggnadsnämnderna sit-
ter och inväntar en massa pap-
per som resulterar i slutbevis.

• Bilprovningen – ansvaret 
för fordonets säkerhet åvilar 
ägaren.

Lagstiftarens intention var 
nog inte att den gamla detalj-
brandsynen skulle vara kvar 
samtidigt som vi inför ett SBA-
system utan effekt.

Mot bakgrund av att tillsynen 
drastiskt minskat sedan LSO 
kom är det inte konstigt att vi 
haft och i framtiden kommer 
att få stora bränder. Många 
kommuner trodde nog att det 

räckte med den skriftliga redo-
görelsen och att ägaren skötte 
sitt brandskydd själv genom 
SBA.

Med MSB-juristernas upp-
fattning att det inte räcker med 
att underkänna ägarens SBA-
system är det inte riskfritt att 
strunta i detaljbrandsynen. 
Kommunen kan råka ut för 
skadestånd om tillsynsförrät-
taren inte förelagt om alla de-
taljbrister. Det kan bli en fråga 
vid fastighetsförsäljningar.

Varför är det så svårt att få 
ordning på brandskyddet?

Främst för att ramlagar och 
kommunalt självstyre gäller. 
Undra på att kvaliteten är låg 
och enskilda undrar varför det 
skiljer sig åt mellan kommu-
nerna. MSB borde sätta ner 
foten och klargöra behovet av 
att kvalitetssäkra tillsynsför-
rättarnas kompetens (SKL gör 
det inte) och informera om 
nyttan med SBA rent juridiskt.

SBA fungerar när ägare/
nyttjanderättshavare är seriö-
sa, med det stora flertalet har 
SBA-pärmen som hyllvärma-
re. De saknar kompetens om 
hur systemet ska byggas upp 

för att stödja egenkontrollen.
SBF gjorde i slutet av 

1990-talet en berömvärd in-
sats genom IBK-pärmen.

Men det gick ganska snabbt 
utför efter det att ett antal 
”genvägs-nissar” ute i landet 
tyckte att pärmen var för om-
fattande och krånglig. Den en-
skilde skulle ha ett enklare 
verktyg och resultatet ser vi i 
dag.

Så lite har alltså hänt sedan 
1993. Jag tror att MSB och lan-
det är uppdelat i minst två 
olika religioner när det gäller 
vilken tillämpning av skäligt 
brandskydd som gäller. Kom-
munerna har svag ekonomi 
och tillsynsområdet priorite-
ras inte med tillskott av till-
synsförrättare, trots vår rätt 
att ta ut ersättning via avgifter.

Nej, vi får helt enkelt kasta 
ut SBA och gå tillbaka till det 
gamla systemet.

Kvaliteten på dagens SBA-
tillämpningar är så dålig att 
den äventyrar rättssäkerheten.

Eller?
KRISTER EJEROS

Räddningschef Leksands kommun

Krister Ejeros, räddningschef i Leksand, efterlyser klara besked från MSB om tillsynsverksamheten. Han har gått i tron att det sedan Lagen om skydd mot olyckor kom 
räcker det med systemtillsyn, det vill säga att ägaren sköter sitt systematiska brandskyddsarbete. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra).

Krister Ejeros
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MSB SVARAR

■■ Räddningschefen i Leksand, 
Krister Ejeros, ställer flera vik-
tiga frågor i sin insändare som 
vi vill besvara genom att över-
siktligt beskriva hur systema-
tiskt brandskyddsarbete för-
håller sig till lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor, LSO. 
Enligt LSO 2 kap. 2 § är ägare 
eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anlägg-
ningar skyldiga att ha ett skä-
ligt brandskydd. Den enskil-
des ansvar för brandskyddet 
har vare sig ökat eller minskat 
i och med LSO men det var lag-
stiftarens avsikt att den en-
skildes ansvar skulle förtydli-
gas genom LSO. Detta gjordes 
bl.a. genom reglerna om skrift-
lig redogörelse, LSO 2 kap 3 
§, som inte ska förväxlas med 
systematiskt brandskyddsar-
bete, SBA.

I det allmänna rådet om sys-
tematiskt brandskyddsarbe-
te, SBA, betonas vikten av att 
den enskilde arbetar systema-
tiskt med sitt brandskydd för 
att uppfylla de krav som ställs i 
LSO 2 kap. 2 §. För objekt med 
små risker och ett okomplice-
rat brandskydd kan det vara 
tillräckligt med en enklare 
form av egenkontroll som inte 
behöver dokumenteras. Be-
hovet av systematik, egenkon-
troll och dokumentation styrs 
bland annat av komplexiteten 
på brandskyddet. Om brand-
skyddet är komplext med oli-
ka brandskyddsinstallationer 
som kräver underhåll och kon-
troll eller är beroende av flera 
personers agerande i händelse 
av brand, är det rimligt att den 
enskilde har en dokumenterad 
egenkontroll eller systematik 
för att brandskyddet ska ha en 
skälig nivå såväl idag som över 
tiden.

Kommunens tillsyn av brand-
skyddet bör dels omfatta den 
systematik eller egenkontroll 
som de olika brandskyddsåt-
gärderna på objektet kräver för 
att brandskyddet ska vara skä-
ligt samt, om möjligt, en kon-
troll genom stickprov. Genom 
att visa på sambandet mellan 
eventuella brister i systema-
tik/egenkontroll och brister 
funna vid stickproven bör till-
synsförrättaren kunna öka den 
enskildes förståelse för beho-
vet av ett systematiskt brand-
skyddsarbete. Om tillsynen av 

SBA och eventuella stickprov 
inte indikerar några brister be-
höver man inte göra någon ”de-
taljbrandsyn”. Vi vill här också 
poängtera att kommunen inte 
på något sätt har ett ansvar för 
att genom ”detaljbrandsyn” 
garantera att tillsynsobjekten 
är säkra. Ansvaret för säkerhe-
ten åvilar ägare eller nyttjan-
derättshavare och kommunen 
kan inte krävas på skadestånd 
för sådana brister.

Finner kommunen att den en-
skilde har brister i systema-
tik eller egenkontrollen avse-
ende vissa brandskyddsåtgär-
der kan kommunen förelägga 
om att sådan systematik eller 
egenkontroll upprättas och 
dokumenteras. Föreläggandet 
bör då precisera vad den syste-
matik eller egenkontroll som 
kommunen kräver ska inne-
hålla samt motivera varför 
detta behövs ur brandskydds-
hänseende. Detta bör göras för 
varje specifik brandskyddsåt-
gärd där brister i systematik 
eller egenkontroll föreligger. 
Att mera allmänt rikta ett krav 
gentemot den enskilde om att 
ett SBA ska upprättas för hela 
verksamheten eller byggnaden 
utan att närmare precisera vil-
ka åtgärder som avses och mo-
tivera vilka brister som finns i 
brandskyddshänseende låter 
sig inte göras. Det är kommu-
nen i egenskap av tillsynsmyn-
dighet som har bevisbördan 
för påstådda brister.

MSB anser inte att det skulle 
föreligga någon form av mot-
satsförhållande mellan am-
bitionen att den enskilde ska 
arbeta systematiskt med sitt 
brandskydd och kommunens 
möjlighet att bedriva en effek-
tiv tillsyn. Det är MSBs upp-
fattning att det systematiska 
brandskyddsarbetet är en fak-
tor som underlättar för kom-
munen att inrikta sina resur-
ser mot de objekt och verksam-
heter som har störst behov av 
tillsyn. För att tillsynen ska bli 
mer likvärdig över landet samt 
för att förtydliga en del för-
utsättningar arbetar MSB för 
närvarande med en tillsyns-
handbok inom området.

PATRIK PERBECK
Chef för Enheten för brandskydd och 

brandfarlig vara, MSB

TORKEL SCHLEGEL
Chef för Rättsenheten, MSB

Ingen motsats mellan 
SBA och tillsyn

”Inför en KY-utbildning”
■■ Kommentar till insändaren 

”Framtidens räddningstjänst 
kräver ny rekrytering”

Den första frågan som dy-
ker upp i mitt huvud är hur 
mycket pengar avsätts i bud-
get för kompetensutveckling 
och utbildning för den egna 
personalen? Och har någon av 
artikelförfattarna någon plan 
att redovisa för den egna per-
sonalens utveckling?

Den enda utvecklingen 
brukar bli räddningsledare A 
och B som egentligen häng-
er samman med rollen som 
räddningsledare. De anställda 
kommer aldrig att bli bättre 
än ledningens förmåga att ut-
veckla personalen och verk-
samheten.

Det som ställer till det är kan-
ske de stora önskemålen om 
vad SMO-utbildningen skul-
le ge för kunskaper ihop med 
vad som krävs för att vara 
brandman. Därför ser det ut 
som det gör och man har inte 
förstått att bruka den kunska-
pen på ett smart sätt.

Brandförsvarsförbunden 
blir större och större och då 
ställs det generellt andra krav 
både på organisationerna som 
sådana och även på omgiv-
ningen. Vilket också bekräftas 
genom slimmade organisatio-
ner som till följd får att man 
tappar kraft och möjligheter 
att klara det som gick bättre i 
mindre förbund eller större i 
kommuner. Det finns en hel 
del saker som prioriteras bort 
i verksamheten eller får en 

lägre ambitionsnivå och som 
sällan tydliggörs för perso-
nalen om vad det egentligen 
innebär rent praktiskt.

Det finns ingen eftergymnasi-
al utbildning som serverar yr-
kesfärdiga medarbetare utan 
det är alltid arbetsgivarens 
sak att introducera och utbil-
da sina nya anställda i vad job-
bet kräver vilket tydligt fram-
går av AML 2 kap 1 § till 10 § 
som mycket väl belyser pro-
blematiken.

Kan den brist ni beskriver 
handla om att man tog bort 
lärlingssystemet – den förhat-
liga 15-veckorsutbildningen 
– vilket gav en mycket värde-
fullt praktik som sedan kopp-
lades ihop med teoretiska 
kunskaper.

Det stora intresset för SMO 
gör att intagningarna ser ut 
som de gör med betygskra-
ven och vilket system är det 
då man egentligen kritiserar? 
Eftersom rekryteringsmo-
dellen har fått en inriktning 
som man egentligen borde ha 
förstått och som nu har blivit 
verklighet. Gjordes det någon 
risk- och konsekvensanalys 
med kvalité i samband med 
den nya skolan startades eller 
fick det bli som det blev?

Det bästa för stunden är att 
införa en KY-utbildning som 
mer tar fasta på de kunska-
per som man vill utveckla 
och förstärka genom att man 
kopplar utbildningen till en 
anställning. Det ger möjlig-

het till självbestämmandet i 
kommunerna/förbunden att 
lägga nivån. Man skulle sam-
tidigt också kunna tillgodose 
nivåererna i handlingspro-
grammen där kommunerna 
ska beskriva sin förmåga och 
vilka risker det finns inom 
insatsområdet. Men det vik-
tigaste skulle vara att man 
då också har möjlighet att få 
igång mångfaldsarbetet som 
nu är en stor diskussionsfråga 
med till och med prispengar 
– det kunde man aldrig dröm-
ma om.

Benämningen 
”storstäderna”är  kanske inte 
heller relevant i dagens situa-
tion när det finns förbunds-
bildningar som till invånaran-
tal och antalet anställda ligger 
i nivå att kallas ”storstäder”. 
Det är alltså en större fråga 
som berör mer än tre regio-
ner.

MATTS JANGERSTAD
Brandman sedan några år

Insändarskribenten Mats Jangerstad anser att brandmännens kompetensutveckling försummas. 
Han frågar sig också om inte orsaken till de brister som togs upp i förra numrets insändare om re-
kryteringen har sin grund i att den förhatliga 15-veckorsutbildningen skrotades.

Välkommen  
att tycka till!
■■ Alla är lika välkomna att 

delta i debatten. Men skriv 
kort, max 3 500 tecken (inkl 
mellanslag).
E-post:
redaktionen@ tjugofyra7.se
Postadress:
Min Åsikt, Tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad. 
Manusstopp för  
nästa nr: 19 november.
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”Total kapitulation, MSB”
TILLSYN

■■ Ett mailsvar från MSB om 
regelverk för automatiska 
brandlarm och vattensprink-
ler gör mig ytterligt förvånad. 
MSB:s hållning i frågan under-
lättar inte precis i tillsynsar-
betet.

Ur mailet citerar jag följan-
de: ”Det är för hög nivå av en 
tillsynsförrättare att kräva in-
tyg om revisionsbesiktning av 
försäkringsbolagens godkända 
besiktningsmän. Däremot är 
en godkänd revisionsbesikt-
ning på ett brandlarm/sprink-
ler en bekräftelse och godkän-
nande på att detta fungerar 
tillfredsställande vid tiden då 
besiktningen är gjord.

Enligt MSB finns andra 
kompetenta besiktningsmän 
t.ex. de som installerar och le-
vererar installationen s.k. auk-
toriserade firmor m.fl. Perso-
ner med dokumenterad speci-
alkunskap inom området. Ett 
systematiskt brandskyddsar-
bete går ut på att visa att lar-
manläggningen fungerar till-
fredsställande kontinuerligt. 
Sådana kontroller kan vara 
utförda av auktoriserade ser-

vicefirmor för sådana anlägg-
ningar.”

Om det i Boverkets bygg-
regler föreskrivs eller i all-
männa råd hänvisas till SBF:s 
regelverk för brandlarm eller 
sprinkler är det väl så att he-
la regelverket omfattas? Man 
kan inte bara plocka ut ”god-
bitarna” som byggherre (eller 
tillsynsman). 

Det är i sådana anläggning-
ar vi gör tillsyn enligt 5:e kap. 
LSO.

I förarbetena till 1962 års 
brandlag anges i samband med 
vad som LSO stadgar i 2 kap. § 
2 något i stil med: ”Man får vid 
brandsyn inte föreskriva om 
högre krav än vad som uttryck-
ligen kan krävas vid byggnads-
lov”, inte sant? Och detta gäller 
väl i sak fortfarande?

Om jag vid tillsyn i en verk-
samhet som i enlighet med 
byggregler vid tiden för bygg-
nadens uppförande eller för 
verksamhetens ibruktagande 
är utrustad med automatisk 
vattensprinkler eller ett au-
tomatiskt brandlarm enligt 
Rus-  eller SBF-regler, eller i ett 
byggnadsverk där man utnytt-

jat möjligheten till ett tekniskt 
byte genom installation av vad 
som i dagligt tal betecknas som 
myndighetsanläggningar, inte 
skulle kunna ställa krav på att 
man även under anläggning-
ens drifttid fortsätter att upp-
fylla regelverken verkar som 
en total kapitulation.

Det är regelverken eller 
normerna för brandlarm och 
sprinkler som anger att de ska 
revisionsbesiktigas varje ka-
lenderår med högst 15 måna-
ders mellanrum. Om det i till-
lämpningsföreskrifterna till 
PBL och byggnadsverkslag-
stiftningen anges ett visst utfö-
rande förefaller det mig ytterst 
märkligt att MSB i efterhand 
kan gå in och lindra denna lag-
stiftning! 

Har MSB clearat detta med 
Boverket?

Jag håller med MSB om att 
det finns duktiga besiktnings-
män som inte är certifierade 
av SBSC. Inom byggsektorn 
idag förekommer det alltmer 
av sakkunnigkontroll. Är MSB 
av den uppfattningen att sådan 
kontroll kan och ska utföras av 
den som utfört installationen 

eller bör den utföras av någon 
som kan räknas som opartisk? 

Jag har under mina år som så-
väl brandsyneförrättare som 
tillsynsman träffat på flera an-
läggningar där det trots regel-
bundna kontroller av anläg-
garfirmor inte upptäckts gra-
va brister som kunde medfört 
allvarliga konsekvenser vid en 
inträffad brand, t.ex. brister i 
täckningsareor för rökdetek-
torer eller t.o.m. avsaknad av 
detektorer. Brister vilka na-
turligtvis upptäcks vid en revi-
sionsbesiktning.

Jag vill att MSB klart och tyd-
ligt ger oss entydiga anvisning-
ar för att tillämpningen av LSO 
ska bli likartad i hela landet. 
Jag kommer fortfarande som 
tillsynsman att ställa krav på 
att brandlarm- och sprinkler-
anläggningar som är villkorade 
i lagar och föreskrifter uppfyl-
ler de regelverk som de är ut-
förda efter.

ANDERS BRODELL
Brandingenjör och tillsynsman vid  

Värends räddningstjänst

Larmets funktion är avgörande
MSB SVARAR

■■ Det mailsvar från MSB som 
frågan hänvisar till är i princip 
riktigt även om det i sak kan ut-
vecklas något och behöva sät-
tas i sitt sammanhang efter-
som bara en del av svaret finns 
citerat.

Brandskyddsföreningens 
regler och normer för brand-
skyddsanordningar har sitt ur-
sprung i att försäkringsbran-
schen skulle ha möjlighet att 
ställa likartade villkor på den 
tekniska delen för skadeföre-
byggande anordningar. Till-
lämpningen av regelverken 
rent generellt, om försäkrings-
bolagen eller någon annan inte 
ställt det som villkor, är emel-
lertid att betrakta som frivillig.

Boverkets byggregler, BBR, 
ställer krav på vilket brand-
skydd som ska finnas i en bygg-
nad när denna uppförs, byggs 
om eller till. När det gäller de 
krav som t.ex. ställs på att det i 
vissa byggnader ska finnas ett 
automatiskt brandlarm hänvi-

sas i de allmänna råden i BBR 
till att exempel på lämpligt ut-
förande finns i Brandskydds-
föreningens skrift Regler för 
automatisk brandlarmanlägg-
ning, SBF 110:6. Funktionskra-
ven i BBR ska vara uppfyllda 
under byggnadens livslängd.

Enligt lagen om skydd mot 
olyckor, LSO, har ägare eller 
nyttjanderättshavare till bygg-
nader eller andra anläggningar 
en skyldighet att ha ett brand-
skydd i skälig omfattning (LSO 
2 kap. 2 §). Det är således den 
enskilde som ska se till att ha 
ett fungerande brandskydd. 
En genomförd revisionsbe-
siktning, där eventuella brister 
åtgärdats, är ett bra sätt för den 
enskilde att få en översyn och 
funktionen på brandskyddsan-
ordningen kontrollerad. I sam-
band med kommunens tillsyn 
av bestämmelsen i LSO 2 kap. 
2 § ingår funktionen av brand-
skyddsinstallationer som en 
del i bedömningen. Det är dock 
så att kommunen i egenskap av 
tillsynsmyndighet har bevis-

bördan på sin sida. Det innebär 
att det är tillsynsmyndigheten 
som ska visa att det föreligger 
brister snarare än att den en-
skilde har att visa motsatsen.

Ägarens och/eller nyttjande-
rättshavarens utbildning och 
kunskap om sina olika brand-
skyddslösningar, dokumenta-
tion som rör skötsel och un-
derhåll av anläggningen samt 
andra typer av stickprov ut-
gör underlag vid tillsynen. Om 
det vid ett tillsynsbesök visar 
sig att en anläggning, som ut-
gjorde ett krav vid byggnadens 
uppförande, inte kontrollerats 
och underhållits eller om det 
finns andra skäl som talar för 
att anläggningen är behäftad 
med brister i funktionen kan 
det anses föreligga skäl för att 
ställa krav på en revisionsbe-
siktning eller annan kontroll 
av sakkunnig.

Om de som ska sköta och un-
derhålla samma anläggning å 
andra sidan har goda kunska-
per och gedigen utbildning och 

att anläggningen kontrollerats 
regelbundet av ägaren/nytt-
janderättshavaren och av den 
som installerat den och det 
inte finns några andra indika-
tioner på att anläggningen inte 
fungerar tillfredsställande är 
det sannolikt inte skäligt enligt 
LSO 2 kap. 2 § att ställa krav på 
att en revisionsbesiktning ska 
genomföras.

Vid tillsynen ska det i varje en-
skilt fall göras en samlad be-
dömning av alla omständighe-
ter kring brandskyddet, såväl 
byggnadstekniska som orga-
nisatoriska. Vid krav på re-
visionsbesiktning i samband 
med tillsyn behöver det tydligt 
motiveras varför kommunen 
anser att det föreligger en brist 
och varför kravet anses skäligt. 
Ytterst blir det en fråga för en 
förvaltningsdomstol att pröva 
skäligheten och syftet med ett 
beslut enligt LSO.

PATRIK PERBECK
Chef för enheten för brandskydd och 

brandfarlig vara, MSB

Östersjösamarbete 
om skogbrand
■■ I slutet av maj togs för-

sta steget för ett samarbete 
kring skogsbrandsfrågor i 
Östersjöregionen. Vid ett 
seminarium i ryska Pskov 
diskuterades utvecklings-
behov och hur gemensam-
ma resurser bäst kan ut-
nyttjas.

Under det svenska ordfö-
randeskapet hösten 2009 
antogs en EU-strategi för 
för Östersjöregionen med 
syfte att stärka samarbetet i 
området.

– Hittills har det handlat 
mycket om Östersjön och 
miljöfrågor, men vi är in-
tresserade av att etablera 
samarbete inom andra om-
råden, säger Julia Fredriks-
son, MSB.

Länderna i regionen har 
stora problem med skogs-
bränder och gränspassager 
är ett problem. Tanken är 
att applicera det nordiska 
samarbetet, till exempel 
Nordred, på Östersjöom-
rådet.

– Vi har egentligen sam-
ma riskbild och ställs inför 
samma problem. Tillsam-
mans har vi större möjlig-
het att finansiera utveck-
ling, säger Josefin Gull-
strand.

Seminariet handlade hu-
vudsakligen om att beskri-
va läget, utbyta erfarenhe-
ter och skapa relationer. 
Arbetet i olika grupper re-
sulterade i en mängd idéer 
och förslag. 

– Det talades mycket om 
effektivt utnyttjande av ge-
mensamma resurser. Tidig 
upptäckt och övervakning 
av skogen var en tung fråga. 
Ett annat som flera länder 
lyfte var information till 
allmänheten, säger Josefin 
Gullstrand.

Sverige och Ryssland 
stod gemensamt som vär-
dar för seminariet och öv-
riga länder som deltog  var 
Estland, Lettland, Litauen 
och Polen.

Nordiskt skogs-
brandsseminarium
■■ 12-13 oktober anordnar 

MSB och den norska mot-
svarigheten Direktoratet 
för samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB, ett gemen-
samt svensk-norskt skogs-
brandsseminarium.

Seminariet äger rum 
i Karlstad och är i lin-
je med Haga-deklaratio-
nen som syftar till att ut-
veckla det nordiska sam-
arbetet bland annat inom 
räddningstjäns tområdet.
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PORTSMOUTH
Fort Widley vakar över sta-
den Portsmouth, men inte 
längre för att skydda den 
sydengelska kuststaden 
från fiender. 

145 år efter invigningen är 
Fort Widley en tummelplats 
för räddningsstyrkor som 
vill öva extremt.

■■ Andra veckan i september 
arrangerades en internationell 
jätteövning, Orion, med totalt  
2 000 personer involverade.

EU hade pumpat in cirka 15 
miljoner kronor, resten stod 
deltagande länder för. MSB sat-
sade 800 000 kronor och fanns 
på plats med 45 personer och 
sex räddningshundar. 

Liknande styrkor från sex 
andra länder samt flera engel-
ska räddningstjänster deltog. 
Scenariot: en stor jordbävning 
i södra England. Det övades på 
flera ställen, mest på Fort Wid-
ley.

– Vilken läcker anläggning. 
Man blir minst sagt ödmjuk 
när man ser alla fantastiska öv-
ningsmöjligheter som kan du-
kas upp, säger Niklas Anders-
son, Stockholm, säkerhetsbe-
fäl i styrkan. 

MSB:s David Norlin ansva-
rar för uppbyggnaden av den 
svenska sök- och räddnings-
styrkan, Uppgiften handlar 
framför allt om att med hjälp av 
räddningshundar hitta överle-
vande efter jordbävningar, där-
efter rädda dem ur rasmassor-
na.

– Orion var ett nyttigt test för 
styrkan. Vi mobiliserade som 
om det var på riktigt, flög med 
Hercules från Såtenäs, bygg-

de upp lägret och fick koll på 
om all utrustning fungerade. 
En del brister upptäcktes och 
det är viktiga erfarenheter för 
framtiden, säger David Norlin.

Öva är säkert viktigt, men 
skarpa insatser är det långt 
emellan. Senaste utryckning-
en med en svensk sök- och 
räddningsstyrka var till Alge-
riet 2003. 

Lars- Göran Uddholm, 
svensk styrkechef i Orion-öv-
ningen, tycker att resurserna 
borde användas oftare i skarpa 
insatser:

– Den svenska styrkan är in-
ternationellt certifierad, har 
bra personal och utrustning. 
Självklart måste styrkan kun-
na användas mer än till uppvis-
ningar och övningar. Den borde 
exempelvis ha satts in i Haiti i 
januari.

Kjell Larsson, som finns i 
ledningen för den internatio-
nella sök- och räddningsorga-
nisationen Insarag, var på plats 
och såg övningsmöjligheterna i 
Fort Widley.

– Fort Widley är förstås svårt 
att ta efter, men ska vi hänga 
med internationellt är det vik-
tigt att vi vässar övningsanord-
ningarna på Sandö och i Re-
vinge. Investeringarna har va-
rit otillräckliga och det skulle 
behövas en rejäl upprustning, 
tycker Kjell Larsson. 

STIG DAHLÉN

FAKTA

Sök- räddningsstyrkor
■■ Sverige har en beredskap för 

att göra internationella sök- och 
räddningsinsatser efter katastro-
fer utomlands. En styrka finns 
utbildad och utrustad och kan 
skickas antingen som en medi-
um styrka (45 personer + 6 hun-
dar) eller en stor (74 personer + 
12 hundar). 
■■ Den svenska styrkan certifie-

rades 2008 enligt internatio-
nella krav, som den nionde styr-
kan i världen. Totalt finns i dag 19 
certifierade Usar-styrkor (Urban 
search and rescue). 
■■ I Orion deltog sex Usar-styrkor 

från England, Norge, Förenade 
Arabemiraten, Spanien, Tysk-
land och Sverige. 

Fort Widley har möjligheter att bygga scenarier som ingen i den 
svenska styrkan upplevt tidigare. FOTO: STIG DAHLÉN

Informationen till allmän-
heten och stödet till den en-
skilde måste bli bättre. 

Det sa Göran Tunham-
mar, landshövding i Skåne, 
på brandskyddsdagen i Re-
vinge.

■■ – Här har vi det yttersta an-
svaret. För att det ska funge-
ra måste Skånes 33 kommu-
ner hjälpas åt. Skånsk brand-
skyddsdag är ett steg i den rikt-
ning och ett bra initiativ, sade 
Tunhammar. 

Föreläsarna, däribland 
MSB:s kommunikationsdirek-
tör Svante Werger, branding-
enjör Eva Ljungkvist och fri-
landsjournalist Jeanette Höl-
jefors, hade alla samma bud-
skap: kommunikationen gen-
temot allmänheten är viktig för 
att stärka den enskildes brand-
skydd. 

Deltagarna var överens om 
att ett ökat samarbete krävs för 
att nå ut till den enskilde. 

I Skåne har räddningstjäns-
terna och kommunförbundet 

tagit ett gemensamt grepp, och 
utarbetat en regional strategi 
för att förstärka brandskyddet 
för enskilda. 

– Förslaget, som vi hoppas 
det beslutas om i november, 
har som vision att ingen ska 
skadas eller behöva drabbas av 
en brand, säger Claes Jansson, 
räddningschef Kristianstad. 

Skånsk Brandskyddsdag 
lockade 350 personer till Re-
vinge och arrangerades av 
Brandskyddsföreningen i sam-
arbete med MSB Revinge.

Fort Widley imponerade 
i brittisk storövning

Stöd till enskilda måste bli bättre
■■ Hjälp till allmänheten i centrum på skånsk brandskyddsdag
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Vi söker 

Vikarie risk- och  
sårbarhetshandläggare
Besök vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/halland

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2010.

Läs mer på www.varberg.se/rad
eller ring avdelningschef Fredrik Åkesson 
0340-69 72 07, 0703-92 66 10

Ansökan via www.varberg.se – lediga tjänster

Räddningstjänsten Varberg söker

Brandingenjörer och

heltidsbrandmän

Miljödomstolen ger MSB 
rätt i överklagande av ett 
Seveso-ärende. 

En ansökan om utökad 
verksamhet hos ett företag 
i Varberg som länsstyrelsen 
i Halland godkänt undanröjs 
därför.

■■ Almer Oil & Chemical Stora-

ge i Varberg ansökte om till-
stånd att lagra mer petroleum-
produkter, Vilket godkändes av 
Miljöprovningsdelegationen 
vid länsstyrelsen.

MSB överklagade ärendet 
och ansåg att det inte ens bor-
de prövats eftersom beslutsun-
derlaget var bristfälligt. Myn-
digheten anser snarare att hela 
verksamheten borde tillstånds-
prövas, bland annat eftersom 
man tidigare underkänt före-
tagets säkerhetsrapporter. 

Den nya ansökan innebär 
att verksamheten skulle om-
fattas av Sevesolagens högre 
kravnivå, och MSB ifrågasätter 
om företaget har kunskaper att 
bedriva verksamhet efter den 
kravnivån.

Miljödomstolen meddela-
de först att Miljöprovningsde-
legationen godkännande tills 

vidare inte skulle gälla. Nu har 
dom i överklagandet medde-
lats. MSB får gehör och tidigare 
beslut undanröjs.

Miljödomstolen delar MSBs 
uppfattning att säkerhetsrap-
porten behöver vara mer utför-
lig och att miljökonsekvensbe-
skrivningen är bristfällig. 

Det saknas grundläggande 
uppgifter för att kunna bedö-
ma verkningarna av verksam-
hetens påverkan på omgivande 
miljö samt om kravet på bästa 
möjliga teknik uppfylls, skriver 
Miljödomstolen.

Miljödomstolen ger MSB rätt

■■■■■

■■ Säters kommun får 319 257 
kronor, efter självrisk, i stat-
lig ersättning för räddnings-
tjänstkostnader i samband 
med en översvämning somma-
ren 2009.

Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö
söker två nya medarbetare.

PERSONALSAMORDNARE
för samordning av personalen och med ansvar för  
personalförsörjning och planering. 

INSATSLEDARE
med inriktning på olycksförebyggande arbete.

Är du en av dem? Läs mer på www.gislaved.se/ lediga jobb

Medelpads räddningstjänstförbund söker 

2-3 brandingenjörer
Läs mer om våra spännande tjänster på  
www.raddning.info/brandingenjor

Medelpads räddningstjänstförbund verkar för trygg-
het och skydd för närmare 125,000 kommuninvå-
nare i Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner på en 
yta om över 7 000 km2. 
Hos oss arbetar närmare 280 personer .
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd 
och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonse-
ra i.

Nästa nummer: Nr 8 kommer ut 7 december.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 18 november, fär-
digt manus senast 25 november.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 2), i första hand 
Per Larsson.

FAKTA OM ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram enligt följande: antal spalter x höjd i 
millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42,2 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.

Ansvaret för att brandskyddskontroll av eldstäder blir utförda i 
Alingsås och Vårgårda kommuner ligger på Räddningstjänst- 
förbundet. 
Verksamheten har ökat och vi behöver personalförstärkning.
Som sökande skall du ha genomgått MSBs utbildning för skorstens-
fejartekniker eller motsvarande äldre utbildning, dessutom ha B-
körkort.
Mer information om tjänsten hittar du på www.alivar.se under 
fliken Räddningstjänstförbundet.
Välkommen med din ansökan senast den 5 okt. 2010.

Vi söker 

utbildad skorstensfejartekniker för  
brandskyddskontroll av eldstäder

■■ MSB tar ny sats för locka 
fler kvinnor och personer med 
utomnordisk bakgrund till 
brandmannayrket.

– Vi har för få sökande från 
de grupperna, säger Tarja Ny-
ström.

Därför genomförs en stor an-
nonskampanj under en månad.

MSBs mål på sikt är att an-
delen kvinnliga brandmän ska 
vara 40 procent och att det ska 
finnas en synlig mångfald.

Men vid senaste ansökning-
en till utbildningen i Skydd 
mot olyckor var andelen sökan-
de kvinnor fortfarande runt tio 
procent.

– Många kvinnor och per-
soner med utomnordisk bak-
grund reflekterar kanske inte 
över att de skulle kunna job-
ba inom räddningstjänsten. 
De kanske inte ens vet om att 
utbildningen finns. Det vill vi 
ändra på.

Annonskampanjen, som är 
utformad på flera språk, kom-
mer att synas på bussar, spår-
vagnar och i tunnelbana i de 
tre storstäderna. Tjejmagasin, 
dagspress och internet är an-
dra forum för annonserna.

Förutom att nå ut till nämn-
da grupper är målet också att 
förändra allmänhetens attityd 
och bild av vem som kan vara 
brandman.

Till höstens SMO-utbild-
ningar hade 1 752 personer 
sökt. Det är den näst högsta siff-
ran någonsin. Lågkonjunktur 
och stora kullar anses inverka.

Till SMO-utbildningen som 
startar i januari är 15 oktober 
sista ansökningsdag, då avslu-
tas också annonskampanjen.

Annonskampanj 
för mångfald

En av annonserna i kampanjen.
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Tidning utgiven av Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap

#07 SEPTEMBER 2010

Förebyggande arbete för äld-
res säkerhet börjar slå igenom 
rejält i kommunerna. Det 
tackar Inger Mörk, MSB, för. 
Hon brinner för ämnet.

■■ Inger Mörk var med från början när 
dåvarande Räddningsverket startade 
arbetet med äldresäkerhet för sex år se-
dan.

Det har hon aldrig ångrat.
Hon känner möjligheten att påverka, 

att till synes enkla medel kan få stor ef-
fekt. Sånt stimulerar.

– Och jag tycker mycket om männis-
kor, inte minst gamla människor.

Äldresäkerhet började prioriteras 
hårdare i kommunerna ungefär samti-
digt som det i vidare kretsar blev känt 

att fallolyckor är den vanligaste olyck-
an; att den drabbar främst äldre, orsa-
kar mycket lidande och kostar samhäl-
let stora pengar.

Inger Mörk kan nu se hur äldresäkerhet 
finns med i kommunala handlingspro-
gram, det avsätts pengar och det görs fö-
rebyggande hembesök.

– I dag gör drygt 70 procent av kom-
munerna hembesök, 2004 var det unge-
fär 30 procent.

Eliminera risker är ett sätt att jobba 
förebyggande. Men att bädda in livet för 
de äldre är inte Inger Mörks lösning.

– Det är inte det sjuka vi vill åt, utan 
det goda. Visst, vi kan ta bort mattor och 
lösa sladdar från golven. Men vi mås-
te även stimulera de äldre till att ha ro-
ligt. Ge hjälp till hjärngympa och få ut 
dem på promenader, så man tränar bå-
de knoppen och kroppen. 

Inger Mörk pratar också om bra mat 
och om att undvika övermedicinering.

– Det ges mycket lugnande medel, 
men ibland är kanske någon att prata 
med en bättre lösning. Vi är ute efter det 
goda livet och att försöka se helheten.

MSB håller på att ta fram en exempel-
katalog som ska publiceras på internet 
i oktober. Där ska kommunerna kunna 
dela med sig av sina goda exempel.

FN har utropat 1 oktober till internatio-
nell äldredag och för MSB innebär det 
dags för en ny kampanj – Peppar, pep-
par.

– Vi har tagit fram informationsma-
terial med tips kring äldresäkerhet som 
kommunerna kan använda i kampanjer 
under dagen.

100 000 foldrar är tryckta, 75 000 av 
dem beställda. I foldern ges tips om mo-
tion, bra mat, socialt liv med mera. Och 

ett korsord, med säkerhetsbudskap, föl-
jer med. Det var det här med hjärngym-
pa.

– Konkreta tips för ett bättre liv, säger 
Inger Mörk.

I höst ska MSB också intervjua kom-
muner om deras behov. Vilka problem 
finns och vilket stöd behövs? Bidrar 
MSB med det kommunerna efterfrå-
gar?

– Vi måste bli bättre på att följa upp 
våra egna åtgärder.

Inger Mörk går med glädje till jobbet 
varje dag och konstaterar att hon är pri-
vilegierad som får jobba med det hon 
tycker om.

– Genom alla människor jag träffar 
blir jag berörd. Det vi gör behövs där 
ute, och det finns en enorm drivkraft hos 
mottagarna.

PER LARSSON

Trivs som medmänsklig faktor
Säkerhet för äldre är viktigt och Inger Mörk brinner för sin uppgift. Inte minst uppskattar hon umgänget med de äldre. FOTO: JOHAN EKLUND


