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De utmanade 
gladiatorerna

Båstad ska bli bäst  
på trygghet”

solstormar

Svårt för-
utse rymd-
vädret
2013 kan en stor 
solstorm drabba 
jorden. Om statis-
tiken stämmer.
 Sidan 15

information

Radiohjäl-
paren få 
använder
Sveriges Radio 
kan sprida infor-
mation till all-
mänheten dygnet 
runt. 
 Sidan 12

min åsikt

En dåre 
bekänner
Han erkänner att 
han är medskyl-
dig. Att han njuter 
av att slå ner en 
övertändning i öv-
ningscontainer.
Men nu vill Lasse 
Nelson försöka slå 
in räddningstjäns-
ten på en ny väg.
 Sidan 25

Rekryteringar skakar 
om SMO-studerande
��Attunda och Södertörns rekryteringar av 

brandmän där man inte eftersöker SMO-
kompetens har skapat stor oro bland SMO-
studerande.

– Från dag ett säger skolan att de utbildar 

oss för det breddade uppdraget och att vi ska 
klara av alla de nya rollerna som en brand-
man har. Då förstår vi inte riktigt hur en med 
bakgrund som personlig tränare ska vara mer 
lämpad än vi är, säger André Lantz, kårordfö-

rande i Sandö.
Både Attunda och Södertörn motiverar 

på insändarplats varför SMO-utbildade inte 
uppfyller kraven.

 Sidorna 2, 10, 26, 27

SMO-studerande på MSB i Sandö kan inte förstå hur Attunda och Södertörn kan anse att en person med bakgrund som personlig tränare  är 
mer lämpad än en SMO-utbildad. – Det känns som om man kastat bort två år, säger en av dem. Foto: håkan nilsson

rib och Wis – nu finns lägesbild i direktsändning · sid 20
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  Det pågår en debatt om huruvida det 
är rätt eller fel att göra som brandkå-
ren Attunda och Södertörn brandför-

svarsförbund för ökad mångfald och fler kvin-
nor i räddningstjänst. Det långsiktiga målet 
torde vara enkelt att enas om, nämligen att 
ökad mångfald ska bredda kompetensen. Vi 
behöver en mångsidig räddningstjänst som 
både blir skarpare på förebyggande arbete 
och ”på fältet”, som klarar det breda uppdra-
get. Jag tänker inte ge mig in i debatten rätt 
eller fel i det enskilda fallet, utan tillföra en 
aspekt till på problembeskrivningen, nämli-
gen den som handlar om utbildningar och 
kunskap. 

från räddningstjänstförbunden i Stockholm 
har det kommit synpunkter som kan sam-
manfattas med att de ser det som ett problem 
att SMO-utbildningarna inte levererar fullt 
ut det de önskar. Och det är ju sant. Alltför få 
kvinnor och alltför få med utomnordisk bak-
grund söker sig till utbildningarna. Bilden av 
räddningstjänstens medarbetare är en vit, 
svensk brandman. Den normbildningen ris-
kerar att man missar kompetens som behövs 
i alla viktiga samhällsfunktioner, som rädd-
ningstjänst. 
Det som de större förbunden efterlyser är 
medarbetare som klarar räddningstjänstens 
breda uppdrag: Att utbilda, informera, ge råd, 
läsa byggnader och kunna riskreducerande 
åtgärder.

Vi ser självkritiskt på problemet:� MSB måste 
utveckla synen på och innehållet i utbildning-
arna så att de möter dagens krav och förvänt-
ningar från kommunerna.  Därför är debatten 

viktig, och det är viktigt att ha en öppen och 
kontinuerlig dialog med landets räddnings-
tjänster om den utbildning som ska försörja 
kommunerna med räddningstjänstkompe-
tens. Men MSB klarar inte ensamt att ändra 
attityderna hos unga människor. Alla goda 
krafter behöver samverka. Räddningstjäns-
ternas personal kan till exempel bidra genom 
att gå i bräschen för ett större intresse för ut-
bildningen och yrket hos underrepresente-
rade grupper.
Men kunskaper behöver höjas på många led-
der i samhället.
I den nationella strategin för att minska 
dödsbränderna och öka medvetenheten om 
brandskyddsfrågor är en viktig del att öka en-
skilda människors medvetenhet. Viss teknik-
utveckling kan rädda liv, brandvarnare, spis-
vakt, sprinkler, självslocknande cigaretter 
etc. Ökad medvetenhet om var farorna finns 
är ännu viktigare, och viktigast den enskildes 
kunskap. Bränder väcker ett stort intresse 
hos politiker, medier och allmänhet. Men vi 
talar om ungefär 100 dödsfall om året.

den absolut vanligaste olyckstypen orsakar 
1 600 dödsfall om året, fallolyckorna. Där är 
kunskaperna sämre. Fallolyckor skördar fyra 
liv om dagen – det är fem gånger så många 
som dör i trafiken! Men bara några få pro-
cent, 8 av 100, vet om att det är så illa. Det le-
der till att varken kommuner, landsting, fri-
villiga organisationer, företag eller enskilda 
har tillräcklig kunskap om hur man kan stop-
pa fallolyckorna. I år är EU:s äldreår, ett bra 
tillfälle att ta tag i fallolyckorna på bred och 
samlad front! Därför har Socialstyrelsen med 
stöd bland annat av MSB tagit fram en natio-

nell handlingsplan för äldres säkerhet. Nyck-
elorden i den är gemensamma mål och kun-
skapsspridning.
MSB:s webbplats Dinsakerhet.se fick nyligen 
Web Service Awardjuryns specialpris med 
motiveringen: ”Genom att paketera informa-
tionen attraktivt och lättillgängligt ger Din-
säkerhet.se privatpersoner tips på hur man 
själv kan förebygga olyckor och skador i hem- 
och fritidsmiljö.” Redaktionen har också pro-
ducerat ett 100-tal informationsfilmer som 
finns på YouTube. Där finns även råd om hur 
man kan förebygga fallolyckor. Den enskil-
des eget ansvar för sin säkerhet är en annan 
viktig debattfråga att lyfta. Myndigheter kan 
inte, och ska inte, överbeskydda men dela 
med sig av kunskap, därför behövs dinsäker-
het.se. 

en tredje dimension i kunskap och kunskaps-
spridning handlar om det nordiska samar-
betet för krisberedskap. För andra gången 
arrangerar vi i vår en samnordisk chefskurs 
på högsta nivå för krisberedskap. Vi övar till-
sammans, vi delar kunskap och hjälper var-
andra. Samarbetet mellan de nordiska län-
derna ger ny kunskap och nya verktyg för alla. 
Ett konkret resultat är den nya krisportalen 
i Norge som krisinformation.se har inspire-
rat till och som invigdes av den norske stats-
ministern.
Kunskap gör skillnad! Nu är vädervarning ett 
väl känt begrepp. Det är också en slags kun-
skap, för bara fyra år sedan ännu inte syste-
matiskt spridd. Vädervarningarna har tro-
ligen räddat några liv i år och alla berörda 
myndigheter – och medierna - samverkar för 
att mildra effekterna av oväder. 

Kunskap gör skillnad

helena lindberg
Generaldirektör, 
MSB
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�� Artikel om att explosionsris-
ker inte förebyggs, tillsyn från 
Arbetsmiljöverket har lett till 
åtalsanmälan i vart tredje fall.

Kommentar:

”Suck! Som vanligt är det Ar-
betsmiljöverket som ställer 
krav på brandskyddet. Var är 
MSB? Hur länge ska de fortsät-
ta vara helt uddlösa? När ska 
räddningstjänsterna tvingas 
sätta vite på företagen så att de  
måste ta tag i brandskyddet?”

Tomas Gardell

�� Artikel om Stenungsunds 
räddningstjänst som fick in-
satsbil stulen under larm.

Kommentar:

”Det finns ju i dag smarta 
”kort-nycklar” som låser dör-
ren automatiskt när föraren 
går mer än tre meter från bi-
len och öppnar när han kom-
mer inom tre meter igen. Bor-
de kanske vara en idé att sätta 
in i alla nya bilar?”

Tobias Wagner

�� Sandra Danielsson bloggade 
med temat ”Krisen ett normal-
tillstånd”.

Kommentarer:

”Begreppet kris tenderar 
att bli helt urvattnat då 
alla svåra situationer är 
en kris. ...När en svensk 
krishanteringsmetodik 
ska utformas finns det 
nog betydande risk för 
svagheter om metodiken 
i stor grad bygger på före-
ställningen om att rädd-
ningstjänst har stor erfa-
renhet av kris.”
Jonas Landgren

”Ärligt talat så förstår jag inte, 
det talas om kris Hela tiden. 
Den ena kriskonferensen och 
utbildningen hinner inte av-
slutas förrän den nästa börjar, 
missar jag alla kriser i Sverige 
eller? Hela MSB verkar vara fo-
kuserad på kris och vardagso-
lyckan som dödar 99% (siffra 
taget helt ur luften, ta den med 
en nypa grovsalt) av alla män-
niskor verkar vara väldigt oin-
tressant i sammanhanget. ”

Lars Ågerstrand

�� Stefan Svensson blogga-
de om att Rakel kunde varit i 
hamn redan om det satsats ti-
digare på utbildning.

Kommentarer:

”Teknik är bara hjälpmedel, 

skriver du och har så rätt. Ef-
ter år av undervisning, rådgiv-
ning och utvecklingsarbete är 
jag helt säker på att problem-
lösningar och samhällsutveck-
ling alltid kokar ner till mänsk-
liga relationer; hur vi som indi-
vider lyckas förstå och förhålla 
oss till det som ska hanteras, 
enskilt eller i grupp. Det är i det 
kognitiva och det pedagogiska 
fältet som förutsättningar för 
framgång skapas.”

John Olofsson

”Det trista för vår lilla frivil-
ligkår ang Rakel är just kost-
naden, vi blev tilldelade två 
apparater till tre fordon,vilket 
innebär att vi ibland får köra på 
larm utan radio,vilket inte är så 
roligt. Annars verkar det fung-

era bra även ute på ställen där 
vi har haft dålig mottagning 
med det gamla systemet.”

Carlsson1974

�� Artikel om att i Norge spelar 
frivilligheten större roll inom 
krisberedskapen.

Kommentar:

”I Sverige är det tvärtom, 
man vill inte använda sig av fri-
villig hjälp, största motstån-
daren till detta är bland andra 
Rikspolisen. Man anser när det 
gäller poliser så finns inget be-
hov av hjälp vid en större kris i 
samhället. Man beslutar där-
för att avveckla Beredskapspo-
lisen, en liknande organisation 
finns i Norge med namnet Po-
litireserven. Samarbetet mel-
lan Försvaret och Röda Korset 
avvecklades för många år se-
dan.”

Urban Nordell

www.tjugofyra7.se
På nätet finns fler nyheter och bloggar. Där kan du delta i debatten.  
Här är några av kommentarerna: 

Gamla bränder, olyckor och kriser bär på 
erfarenheter som fortfarande kan vara till 
nytta. Ulf Erlandsson, medarbetare i Tjugo-
fyra7, har grävt i historien, vilket utmynnat i 
publikationen ”Vad lärde vi oss?”. 

På www.tjugofyra7.se finns 15 av de fängs-
lande berättelserna.  
Från när slottet Tre Kronor brann 1697 till 
den katastrofala branden i Göteborg drygt 
300 år senare där 63 ungdomar dog. 

Läs mer på nätet – och lär av historien. 
En av de mest fascinerande och samtidigt 
otäckaste händelserna är eldstormen i Pesh-
tigo. Vi återger här delar av berättelsen. 
 

��Vintern 1870-71 hade varit 
extremt snöfattig. När våren 
kom blev floderna inte alls så 
vattenfyllda som de brukade. 
Även våren bjöd på mindre ne-
derbörd än normalt, och som-
maren och hösten slog alla re-
kord.

Från den åttonde juli och 
fram till katastrofen tre måna-
der senare föll inte en droppe 
regn i området. Kärr och gö-
lar var torra sedan länge. Det 
började till och med bli ont om 
dricksvatten.

Ingen, inte ens de indianer 
som bodde i skogarna, hade 
någonsin varit med om sådan 
torka. 

Söndag 8 oktober 1871 börja-
de som de föregående dagarna 

i månaden, molnfri, torr och 
varm. Gudstjänsten i Peshti-
go var ovanligt välbesökt och 
efteråt ville kyrkobesökarna 
inte gå hem. De gick istället 
omkring på de torra trottoa-
rerna av trä och pratade med 
varandra.

plötsligt kom en stark storm-
by som fick de resliga träden 
i samhällets utkanter att sva-
ja ordentligt och med vinden 
följde ett regn av aska. Men det 
värsta var hettan. Luften var 
så varm att den nästan vållade 
brännskador på huden. 

Det rytande ljudet ökade till 
ett inferno. Vinden verkade 
komma från alla håll. Plöts-
ligt sköt en mörkröd eldstunga 

fram över himlen. Strålnings-
värmen svepte fram över be-
byggelsen och antände allt 
brännbart. De som inte redan 
var i skydd var ohjälpligt för-
lorade.

Bäst gick det för dem som 
befann sig i närheten av floden 
och hann ta skydd i det svala 
vattnet. Genom att hålla det 
mesta av kroppen under vat-
tenytan och skydda ansiktet 
bakom någon flytande tim-
merstock kunde de flesta som 
kommit så långt hålla sig vid 
liv trots att lågorna svepte ba-
ra några meter över deras hu-
vuden.

Men inte ens floden gav 
något säkert skydd. Minsta 
kroppsdel som stack upp över 

ytan måste hållas våt för att 
undvika brännskador. Många 
orkade inte med ansträng-
ningen och drunknade. 

I gryningen avtog eldstor-
men. Av det välartade lilla 
samhället syntes bara glödan-
de högar. Peshtigo fanns inte 
mera. Av 2 000 personer hade 
knappt 700 överlevt.

snabbheten och intensiteten 
hos branden hade knappast in-
bjudit till några hjältedåd, men 
det var en händelse som väckte 
stor beundran och uppmärk-
samhet. Den inträffade på ett 
litet nybygge några kilometer 
längre in i obygden.

Farmaren och hans fru hade 
brukat sin mark i några år. Un-

der hela våren och sommaren 
hade han studerat väderleken 
och funderat på hur han skul-
le kunna skydda sig och sin fa-
milj om det skulle bli en allvar-
lig skogsbrand. När farhågorna 
besannades var han beredd.

På en nyplöjd åker hade han 
grävt en stor grop som hans fru 
och de åtta barnen fick lägga 
sig i. Med några filtar till skydd 
täckte han sedan kropparna 
med den uppgrävda jorden. 
Slutligen grävde han själv ner 
sig på liknande sätt och invän-
tade att eldfronten skulle pas-
sera. Alla överlevde.

På kvällen måndagen den 9 
oktober började det regna...

Hur en eldstorm dödade 1 300 i Peshtigo

Tjugofyra7 
på Facebook
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Efter en brand i en kraftled-
ningsgata i maj förra året 
krävde Svenska kraftnät 
(SvK) bättre utbildning av 
brandmän i elsäkerhet.

MSB tog under hösten 
fram en ny kurs Skogsbrand 
och samhällspåverkan som 
innehåller avsnitt om elsä-
kerhet.

�� Bakgrunden är branden i 
en kraftledningsgata utanför 
Lindesberg i maj förra året då 
en 400 kilovoltsledning från-
kopplades. Ledningen åter-
inkopplades automatiskt ef-
ter någon minut, men när den 
återigen utlöstes och återin-
kopplades beslöt personalen 
kontrollrummet hos SvK, som 
är ledningsägare, att som en sä-
kerhetsåtgärd koppla ur auto-
matiken.

flygpatrullering av ledningen 
upptäckte spår efter en släckt 
brand. Vad som utlöste från-
kopplingen är inte känt, men 
det hade skett innan den del-
tidskår som utlarmades kom 
till platsen. Det var en mindre 
brand som släcktes utan miss-
öden, men SvK kunde konsta-
tera att rutinerna inte följts.

Enligt SvK, som driver 

och förvaltar 
det svenska 
stamnätet, be-
gicks två all-
varliga fel vid 
insatsen:
1. Räddnings-
tjänsten kon-
taktade inte 
ledningsägaren innan släck-
ningen påbörjades
2. Det kördes ut en brandbil 
direkt under ledningen

– När räddningstjänsten 
kommer fram till brandplatsen 
ska man omedelbart ta kontakt 
med ledningsägaren, som i det 
här fallet råkade vara SvK. Vi 
kan snabbt utföra vissa säker-
hetsåtgärder så att ledningen 
inte omedelbart kopplas in igen 
om något går snett på brand-
platsen. Om räddningsledaren 
har behov för mer omfattan-
de åtgärder, till exempel bort-
koppling av ledningen, måste 
olika riskscenarior prövas mel-
lan räddningsledare och led-
ningsägare.

– Den initiala kontakten 
mellan räddningspersonalen 
och ledningsägaren är oerhört 
viktig, säger Göran Bergius, el-
säkerhetsansvarig på Svenska 
kraftnät.

Brandbilen i ledningsgatan 

riskerade att hamna inom led-
ningens säkerhetsavstånd. Ute 
i terrängen hänger ledningarna 
lägre än i detaljplanelagda om-
råden som exempelvis inom 
samhällen eller över vägar. Sä-
kerhetsavståndet för en 400 ki-
lovoltsledning är 4,5 meter.

– En 400 kV-ledning kan som 
lägst hänga 7,8 meter över mark 
och drar vi av ett säkerhetsav-
stånd på 4,5 meter blir det ba-
ra 3,3 meter kvar. En brandbil 

är någonstans kring fyra meter 
hög. Med utrustning kan den bli 
ännu högre och det kan i värsta 
fall få allvarliga konsekvenser. 
Därför bör man undvika att kö-
ra eller parkera stora fordon 
under ledningar i terrängen.

en svårighet som räddnings-
tjänsten möter är att veta vem 
som är ledningsägare, men här 
lovar Göran Bergius att Svens-
ka kraftnät ska hjälpa till.

– Enklast är om räddnings-
personalen ringer SOS Alarm 
och begär att få kontakt med 
vår Tjänsteman i beredskap. 
Får vi några koordinater hjäl-
per vi till med att ta fram vem 
som är ledningsägare, säger Gö-
ran Bergius.

efter att svk kontaktat MSB 
med anledning av händelsen 
uppdaterades myndighetens 
hemsida med information om 
elsäkerhet och under hösten 
togs det fram en ny kurs Skogs-
brand och samhällspåverkan 
där Svenska Kraftnät medver-
kar i avsnittet om elsäkerhet. 
Första kursen körs i maj i år på 
MSB i Sandö.

Räddningstjänsten är utbil-
dad i elsäkerhet, men fokus kan 
hamna på andra, vanligare in-
satstyper.

– Kunskapsnivån hos rädd-
ningstjänsten har sjunkit och 
ligger på lite för låg nivå. Med 
åren försvinner kunskaperna. 
Vissa saker blir populära och 
vissa faller i glömska, man har 
inte rutinerna att kvalitetssäk-
ra personalens kunskaper helt 
enkelt, säger Håkan Axelsson, 
enhetschef på MSB.

guNNo ivANSSoN

Kräver höjd elsäkerhet
��Kritisk till insats i kraftledningsgata

Göran Bergius

Människor är positiva till 
brandskyddsarbete och de 
flesta har brandvarnare. Dä-
remot är vi inte särskilt bra 
på att bedöma brandrisker.

nationella strategin

��Det visar en attitydunder-
sökning som gjorts av arbets-
gruppen för informationsin-
satsen inom den nationella 
strategin för att stärka den en-
skildes brandskydd. Under-
sökningen bygger på tusen te-
lefonintervjuer och gjordes i 
december förra året.

– Syftet med undersökning-
en är att kartlägga människors 
kunskaper om och attityder till 
brandskydd och lättare kun-
na sätta mål för informations-
insatsen, säger Alexandra Jo-
hansson, MSB och ansvarig för 
nationella strategins informa-

tionsarbete.
Undersökningen omfattade 

inställningen till det egna an-
svaret, förväntningar på andra 
aktörer, kunskaper om brand-
risker och attityder till brand-
säkerhetsarbete.

– Resultatet visar att män-
niskor tycker brandsäkerhet är 
viktigt. De flesta har brandvar-
nare och tycker det är bra att 
ha brandsläckare hemma. Det 
man är sämre på är att bedöma 
brandrisker i sitt hem. Sen kan 
en av fem kan tänka sig att gå ut 
i ett rökfyllt trapphus och hälf-
ten känner inte till hur länge 
man är säker i sin lägenhet.

Gruppen yngre har lägre 
kunskaper om och bedömer 
brandskydd som mindre vik-
tigt än andra grupper.

– Det kan vara en viktig signal 
om att vi ska rikta information 

till unga på väg att flytta hemi-
från.

Det har också gjorts en un-
dersökning för att utvärdera av 
hembesök. Man har tittat på två 
olika arbetssätt. Den ena mo-
dellen med utbildade brandin-
formatörer är från fastighets-
bolaget Framtiden  i Göteborg 
och den andra är från Rädd-
ningstjänsten Syd.

- Vi kan se att besöken påver-
kar människors kunskap, men 
också att de som haft hembesök 
är positiva till initiativet, säger 
Alexandra Johansson.

Arbetet med den nationella 
strategin går vidare och det har 
bland annat bildats en nationell 
samverkansgrupp för brand-
skyddsfrågor. Gruppen har till 
uppgift att samordna, långsik-
tigt förvalta och vid behov ut-
veckla den nationella strategin.

Jan Wisén slutar som brandchef
Ett av räddningstjänst-
Sveriges mest prestigefyll-
da jobb är ledigt.

Jan Wisén slutar som 
brandchef för Storstock-
holms brandförsvar.

��Wisén, 57, har varit chef se-
dan 2007 då han tog över ef-
ter Hans Lagerhorn. Första 
uppgiften var att forma ett 
kommunalförbund.  Stor-
stockholms brandförsvar bil-
dades 2009 med Wisén som 
dess chef.

– Jag är mycket stolt över 
att ha fått vara med att bil-
da Storstockholms brand-
försvar och över alla duktiga 
medarbetare. Nu när orga-

nisationen är på plats och de 
akuta ekonomiska problemen 
är åtgärdade är det ett väl valt 
tillfälle att lämna befattning 
och låta nya krafter ta över de 
kommande utmaningarna.

Storstockholms brandför-
svar har under 2010 och 2011 
haft en svår ekonomisk situa-
tion. När organisationen nu 
gått in i 2012 framhålls att de 
ekonomiska underskotten 
är borta och en genomföran-
deplan för ekonomi i balans 
framtagen

Wisén har totalt jobbat 39 
år inom räddningstjänsten 
och går nu vidare till nya ut-
maningar.

Positiva till brandskydd – 
sämre på brandrisker

Vid insats i en kraftledningsgata är det oerhört viktigt att rädd-
ningspersonalen kontaktar ledningsägare. Vem som är ledningsä-
gare kan Svenska kraftnät hjälpa till att ta fram.
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Stat och kommun har små 
möjligheter att få ersätt-
ning för insatser efter olyck-
or som vållats av slarv eller 
brottslighet. Det visar två 
fall som avgjorts i Högsta 
domstolen.

��Det första är från 1950 och 
handlar om en bonde som or-
sakade en omfattande skogs-
brand efter att ha eldat gräs. 
Branden uppstod dagen efter 
att han bränt av ett dike. Efter-
som han inte anmält gräsbrän-
ningen bröt han mot skogs-
brandsförordningen och döm-
des för att ha vållat skogsbran-

den genom oaktsamhet.
Staten krävde drygt 6 000 

kronor i ersättning för släck-
ningen och Riksförsäkringsan-
stalten krävde 84 kronor som 
man betalat ut till en person 
som skadades under insatsen.

hovrätten fann bonden skyldig 
till att ha orsakat skogsbranden 
genom ovarsamhet och till-
dömde både staten och Riks-
försäkringsanstalten de begär-
da skadestånden.

Praxis ansågs oklar och må-
let togs upp av Högsta domsto-
len som befriade mannen från 
skadeståndet. Ersättning kan 

inte krävas av 
en vållande för 
uppgifter som 
stat och kom-
mun har skyl-
dighet att utfö-
ra. Det saknas 
helt enkelt stöd 
i lagen för det.

Det andra 
fallet är från 2001 och gäller 
polisen som krävde ersättning 
för avsiktliga falsklarm. Polisen 
fick rätt i hovrätten men återi-
gen ändrade Högsta domsto-
len, bland annat med hänvis-
ning till fallet från 1950. Högsta 
domstolen slår återigen fast att 

kostnader för åtgärder som en 
myndighet är skyldig att utfö-
ra är inte ersättningsgilla utan 
särskilt lagstöd.

Lagen om skydd mot olyckor 
gör ingen skillnad på hur bran-
den eller olyckan uppstått. 
Skyldigheten att släcka bran-
den finns oavsett.

– Även uppsåtliga händelser, 
till exempel om du tänder på 
ditt eget hus, betraktas som en 
olycka i Lagen om skydd mot 
olyckor, säger Per-Olof Wik-
ström, jurist på MSB.

Då och då kommer frågan 
upp inom räddningstjänsten 
om att kunna kräva ersättning 

för insatser som orsakats av 
av slarv eller brottslighet. En-
ligt mediauppgifter nu senast 
på Gotland efter en stor skogs-
brand förra sommaren.

– Jag har tidigare sagt att rädd-
ningstjänsten möjligtvis skulle 
kunna få ersättning för brotts-
ligt falsklarm, men efter utsla-
get i Högsta domstolen där po-
lisen fick nej, är det troligen 
inte möjligt att få ersättning 
ens i de fallen, säger Per-Olof 
Wikström.

guNNo ivANSSoN

Revinge får EU-utbildning-
ar värda åtta miljoner om 
året under fyra år.

– För vår verksamhet 
innebär det att tio arbets-
tillfällen säkras, säger 
Mats Ingelström, chef vid 
MSB Revinge.

�� Beslutet medför att nästan 
en fjärdedel av EUs krishan-
teringsutbildningar förläggs 
till Revinge och Sverige.

Kriterier när EU väljer ut-
bildningsanordnare är för-
mågan att samarbeta med an-
dra länder, personalens kom-
petens och pedagogisk metod. 
Revinge fick högsta betyg på 
samtliga punkter.

Revinge lämnade in anbud 
inom samtliga fem kursom-
råden.

– Vi blev rankade som num-
mer ett i samtliga ansökning-
ar. Men av politiska och eko-
nomiska skäl fick vi nöja oss 
med kurser inom ett område. 
Men det här är ett oerhört gott 
betyg för Sverige, MSB och 
Revinge, ett besked om att vi 
ligger i framkant när det gäl-
ler utbildning inom interna-
tionell krishantering, säger 
Ingelström

EU lägger inte längre ut ut-
bildningar på enskilda länder 
utan vill ha tre samarbetande 

länder där ansvaret fördelas i 
fallande skala. MSB Revinge 
samarbetar med Fire Service 
College i Moreton-in-Marsh, 
Storbritannien och Slove-
niens departement för civil-
försvar och katastrofhjälp. De 
tre fick tillsammans tio kurser 
per år, åtta av kurserna kom-
mer att genomföras i Revinge.

Det är två typer av grund-
kurser som ska genomföras i 
Revinge:

module basic course – för 
styrkeledare hur de samar-
betar med andra verksamhe-
ter (moduler) inom EU-me-
kanismen och hur deras egen 
verksamhet ska kunna var 
självförsörjande under insats.

technical experts course – 
för yrkesexperter(exempelvis 
läkare eller vattenreningsex-
pert) hur de genom EU-me-
kanismen och inom sitt gebit 
förväntas kunna hjälpa ett an-
nat land.

EU hade tidigare en öv-
ningsbudget på 50 miljoner. 
Den har reducerats med cirka 
30 procent. Ett skäl är att få av 
de som utbildats fått använda 
sina kunskaper under opera-
tiv insats.

Små möjligheter få 
ersättning för insatser

Revinge tog hem 
”stororder” från EU

Per-Olof  
Wikström

Utvecklingsprojektet Fire-
fight II har avslutats.

– Nu är systemet så tek-
niskt och taktiskt fulländat 
att vi med fullt förtroende 
kan införa det i våra utbild-
ningar, säger Kjell Wahl-
beck, MSB.
��MSB har varit initiativtaga-

re till de EU-finansierade pro-
jekten Firefight I och II vars 
mål är säkrare och effektivare 
släckning av bränder.

I insatssystemet är IR-tek-
nik, övertrycksfläktar och 
skärsläckaren viktiga verktyg. 
Beslutsstöd finns i det utbild-
ningsprogram som tagits fram 
och som presenterades på ett 
seminarium i Esher, Storbri-
tannien.

Kjell Wahlbeck, avdelnings-
chef för utbildning, övning och 
beredskap, vill införa insatssys-
temet i både grundutbildning-
ar och vidareutbildningar som 
MSB genomför.

– Därefter är det intressant 
att gå vidare med taktisk brand-
ventilation. Där är vi bara i bör-
jan av en längre utveckling. I 
framtiden ska även bränder i 
större lokaler kunna ventile-
ras bort genom taktisk ventila-
tion. Det blir en utmaning, än 
återstår både teknisk utveck-
ling och taktisk förståelse. Men 
först ska vi införa Firefight-

projekten i den svenska utbild-
ningen.

räddningstjänsten i Nort-
hamptonshire har börjat an-
vända insatsmetoden, ett skäl 
är en antagen nolltolerans mot 
skadade brandmän vid insat-
ser.

– Åren 2004-2010 var dystra 
år för brittisk räddningstjänst 
med 14 omkomna brandmän 
vid brandrelaterade insatser. 
Vår målsättning har varit att 
förändra teknik och metodik 
för att förbättra brandmäns 
säkerhet, säger räddningschef 
Martyn Emberson.

Efter att ha studerat och un-
dersökt olika metoder fastnade 
man för konceptet inom Fire-
fight-projekten och har varit 
delaktiga i utvecklingsarbetet.

Northamptonshire utrus-
tar i dag de flesta av sina fordon 
med IR-kameror, skärsläckare 
och fläktar, efter 2014 ska skär-
släckare var standardutrust-
ning på alla fordon som levere-
ras till räddningstjänsten.

– Resultatet från teknik- och 
metodförändringen inom vår 
räddningstjänst har inneburit 
en mycket positiv kulturför-
ändring hos personalen, säger 
Emberson.

Firefight-konceptet  
in i MSBs utbildningar

EU-finansierade Firefight-projektet ska in i MSBs Utbildningar. 
Engelska Northamptonshire har infört konceptet, och ett skäl är 
nolltolerans mot skadade brandmän. Foto: bo nystrand
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Vid höga flöden i Mälaren 
kan samhällsviktig verksam-
het slås ut.

Det gäller i första hand el-
försörjning, dricksvatten och 
avloppssystem.

�� – Vi vill att de som har hotade 
objekt ska vidta åtgärder som är 
förebyggande, skyddande eller 
beredskapshöjande, säger Su-
sanne Edsgård, MSB.

MSB har regeringens upp-
drag att bedöma vilka konse-
kvenser en översvämning av 
Mälaren medför för olika sam-
hällssektorer. Arbetet ska redo-
visas 29 februari. 

I uppdraget har 300 objekt 
inom elva samhällssektorer 
granskats. Mätningarna bygger 
på att studera vilka konsekven-
ser det får när Mälaren kan sti-
ga från medelnivån 0,86 meter 
över havsnivån upp till 3,10 me-
ter.

– 3,10 meter är en extremt 
hög nivå, det är då vattnet rin-
ner över dammtrösklarna.

men även vid mer sannolika ni-
våer kan verksamheter slås ut. 
Vintern 2000-2001 hade Mäla-
ren sin högsta nivå med nuva-
rande vattendom, 1,42 meter. 
Gamla Stans tunnelbanesta-
tion i Stockholm var då nära att 
hamna under vatten.

– Den gången påverkades 
samhället i ganska liten ut-
sträckning. Åkermark över-
svämmades, men vi såg inte 
att samhällsviktig verksamhet 

slogs ut. Och det var nog tack 
vare att vattendomen frångicks, 
man tappade tidigare och mer.

de mätningar som nu gjorts vi-
sar att vissa objekt troligen blir 
utslagna vid 1,5 meters vatten-
nivå, bara nio centimeter över 
nivån för elva år sedan. Det var 
alltså inte så långt från större 
problem förra gången?

– Det kan man nog säga.
Inom respektive samhälls-

sektorer har man gått hela vä-
gen ner till det enskilda objek-
tet. Det kan vara en vattentäkt, 
ett reningsverk, en transforma-
torstation eller liknande.

– Man måste först ner på de-
taljerad nivå och studera kon-
sekvenserna för enskilda ob-
jekt för att sedan förstå hur hela 
samhällssektorer drabbas.

Det är framförallt sektorerna 
energiförsörjning och kommu-
nalteknisk försörjning som lig-
ger illa till.

på elsidan kan det vara trans-
formatorstationer, värmekraft-
verk och liknande som ligger för 
nära vattennivån. Kommunalt 
kan det vara renhållning, vär-
me, vattenförsörjning, pump-
stationer och avloppssystem.

– Exempelvis slås ett antal 
transformatorstationer och 
pumpstationer ut vid relativt 
måttliga vattennivåer. Andra 
samhällsviktiga objekt är ofta 
kritiskt beroende av dessa.
vilka åtgärder behöver göras?

– Man behöver redundans 

i egna syste-
met, backup. 
Ibland kan det 
handla om att 
skaffa reserv-
kraft. På vissa 
ställen kanske 
det räcker med 
flytta en elcen-
tral högre upp i byggnaden. 
Hur medvetna är ägarna om sin 
egen situation?

– Flera har insett att de är sår-
bara även mot andra händelser 
än översvämning och har på-
börjat egna analyser. Alla sam-
hällsviktiga objekt som vi anser 
är hotade har fått återkoppling. 
Men även om det finns en god 
förmåga för det enskilda objek-
tet kan det bli problem om flera 
drabbas samtidigt. Det kan leda 
till resursbrist i samhället och 
att uthålligheten påverkas.
Är det någon sektor som inte 
drabbas?

– Den finansiella sektorn och 
sektorn för socialförsäkringar 
är de som vi inte funnit några 
hotade objekt inom.

Med hjälp av de nya över-
svämningskartorna tas grafer 
fram för att se konsekvenser 
vid olika vattennivåer. Det kan 
handla konsekvenser för olika 
marktyper, enskilda byggnader 
eller byggnadstyper, miljöfarli-
ga verksamheter, väg och järn-
väg.

24 kommuner i fyra län berörs 
av vattennivån i Mälaren, det är 
dricksvattentäkt för två miljo-

ner människor. Vattenståndet 
regleras på sju ställen i Stock-
holm och Södertälje. Slussen i 
Stockholm är en av de viktigas-
te.

– Vårt arbete visar riskerna 
just nu. Om man i Stockholm 
får till stånd ombyggnaden av 
Slussen sänks risken mycket, 
då finns ingen anledning att läg-
ga ut miljarder kronor på risker 
som i framtiden inte finns.
Hur ska ägare till objekt i ho-
tade områden tänka?

– De ska skydda sin verksam-
het tills Slussen är på plats. Det 
kan vara att skaffa reservkraft, 
backventiler eller liknande. Det 
kan också vara åtgärder för att 
öka förmågan att hantera över-
svämningar.

kring slussen, vars tidsplan 
är färdigställande 2020, pågår 
en intensiv debatt i Stockholm 
som mer handlar om det este-
tiska ovanför vattennivån. 

Under mark är bygget till för 
hela Mälarregionen. Ingemar 
Skogö, landshövding i Väst-
manland, ska lämna förslag på 
en kostnadsfördelning av ökad 
kapacitet för avtappning från 
Mälaren, vilka i regionen som 
ska vara med och finansiera ar-
betet under marknivå.

I dag är maximala avtapp-
ningskapaciteten ur Mälaren 
800 kubikmeter per sekund, 
med nya Slussen skulle det öka 
till 2 000.

PER LARSSoN

fakta

Mälarutredningen
uppdrag:� kartlägga vilka 
konsekvenser en översväm-
ning av Mälaren medför för 
olika samhällssektorer.
så har arbetet gått till:�
�� De höga flödena 2000-

2001 analyserades med hjälp 
av pressklipp, insatsrappor-
ter från räddningstjänst, no-
teringar från länsstyrelser 
med mera.
�� Konsekvensanalys där elva 

samhällsviktiga sektorer har 
kartlagts och själva medver-
kat i arbetet. under sekto-
rerna har man tittat på verk-
samheter, dess kategorier 
och själva objekten. Exem-
pelvis inom kommunaltek-
nisk försörjning är dricksvat-
ten en verksamhet, där under 
är vattentäkter en kategori 
och där under den enskilda 
vattentäkten ett objekt.
�� Nya karteringar som byg-

ger på den laserskanning, 
med mycket högre nog-
grannhet, som lantmäteriet 
nu gör av landet. 
�� Gis-analyser med hjälp av 

översvämningskarteringen.
de elva samhällsviktiga 
sektorerna är:� energiför-
sörjning, finansiella tjänster, 
handel och industri, hälso- 
och sjukvård samt omsorg, 
information och kommunika-
tion, kommunalteknisk för-
sörjning, livsmedel, offentlig 
förvaltning – ledning, skydd 
och säkerhet, socialförsäk-
ringar, transporter.

Strängnäs är en av de orter som kan drabbas vid översvämning av Mälaren. Foto: sUsannE EdsGård

Viktig verksamhet 
hotad
��Effekter vid översvämning av Mälaren kartlagd

Susanne  
Edsgård

24 kommuner i 
fyra län berörs 
av Mälarens 
vattennivå.
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Rakel och Nødnett 
 byggs ihop

Den viktigaste frågan för 
många, vad kostar Rakel 
2013?

– I dag vet vi inte priset el-
ler när besked om det kom-
mer, säger Stefan Kvarner-
ås, MSB.

�� Sedan 2011 kostar ett Rake-
labonnemang 9 500 kronor per 
år för kommuner och lands-
ting. Priset gäller året ut.

Vad händer sen, det undra-
de många besökare på Rakel-
dagen.

– De pågår intensiva diskus-
sioner med försvarsdeparte-
mentet, Det som sagts därifrån 
är att man inte har för avsikt att 
väsentligt förändra prisbilden. 
Avsikten är att det ska läggas 
en långsiktig finansiering, sä-
ger Kvarnerås, chef för Rakel 
på MSB.

Han uppmanade intressen-
ter att delta i diskussionerna.

– Vi jobbar på vår sida, men 
alla bör hjälpa till. SKL bör be-
arbeta departementet, lokalt 
bör ni prata med era politiker.

– Det jag kan försäkra från 
MSB är att vi har inget vinstin-
tresse, inget som ska knoppas 
av till ägare.

finansieringen av Rakel häng-
er samman med antal anslut-
ningar. Kommunerna är de 
som frågar mest efter priset, 
det är också i den kategorin till-
växten i antal användare kan 
öka rejält.

Rakel har i dag cirka 40 000 
abonnenter. Av dem står poli-
sen för 25  000, kommunerna 
för 3 000.

– Kommunsektorn hamnar 
på 25 000 abonnemang om den 

går in fullt. Där finns att göra.
Tidigare nämndes siffran 

55 000 användare för att Rakel 
skulle bära sig ekonomiskt. På 
Rakel nämnde Stefan Kvarner-
ås 80 000-100 000 användare 
som potentiellt möjligt.

– Man ska akta sig för siffror, 
men min bedömning ligger där 
någonstans.

Kvarnerås konstaterade ock-
så att avsikten är att sänka trös-
keln för att få ansluta sig till Ra-
kel, ser man fler som viktiga 
deltagare i krisarbetet ska de 
ges möjlighet att skaffa kom-
munikationsmedlet.

det viktiga nu, anser Kvarner-
ås, är att Rakel börjar använ-
das vardagligt. Användning ger 
kunskap, sen kan man gå vidare 
med djupare utbildning.

Teknikutvecklingen går fort, 

det innebär att saker även kom-
mer att hända inom Rakel.

– Rakels blir enklare att an-
vända. Vi ska utveckla det sys-
tem vi behöver och är där ni 
som användare experterna och 
viktiga. Och jag tycker vi gör ett 
bra jobb tillsammans.

en angelägen fråga för kom-
muner är möjligheten att an-
sluta trygghetslarm till Rakel.

– Det pågår ett arbete för att 
få fram tjänsten, säger Stefan 
Kvarnerås.

Till de som tvekar att ansluta 
sig hade MSBs generaldirektör 
Helena Lindberg ett rakt bud-
skap:

– Tveka inte. Det är ett led-
ningsansvar för att klara alla 
uppgifter för ett säkrare sam-
hälle.

PER LARSSoN

��Rakel för nybörjare.
Lite så kan den metodhand-

bok som är på gång beskrivas.
– Jag skriver inte för vana 

användare utan för nya. Mål-
gruppen är egentligen alla som 
kan komma i kontakt med Ra-
kel, säger Stefan Svensson som 
är ansvarig för metodhandbo-
ken.

I maj-juni hoppas han ha bo-
ken är klar. 

På Rakeldagen gav Svensson 
en liten inblick i vad som ska 
komma. Förutom kärnkun-
skap om Rakel, som samtalsty-
per, talgrupper med mera, 
kommer boken också erbjuda 
exempel från lokal till central 
nivå, beskrivning av samhäl-
lets krishanteringssystem.

– Boken är inte lösningen på 
alla frågor, men en del av lös-
ningen. Det blir mycket bilder 
och illustrationer med bud-
skap.

stoCKHolM
Rakel och norska Nød-

nett byggs samman se-
nast 2015.

– Vi blir först i Euro-
pa med att system över 

gränserna, säger Stefan 
Kvarnerås, MSB.

��Direktoratet för Nødkom-
munikasjon (DNK) bygger ut 
Nødnett, motsvarigheten till 
Rakel, i Norge. 2015 ska det 
vara klart. Och då ska Rakel 
och Nødnett också fungera till-
sammans är det tänkt.

I praktiken innebär det 
bland annat att polis i de båda 
länderna kan prata med varan-
dra, en svensk Rakelanvända-
re som befinner sig i Norge kan 
genom Nødnett nå Rakelnätet i 
Sverige.  Avtalet blir likvärdigt i 
båda riktningar.

– Vi kommer att genomföra 
detta med Danmark och Fin-
land också. Att det sker först 

med Norge beror på att vi 
ligger närmast varann och att 

båda länderna har inskrivet att 
det ska genomföras. Vi har vår 
del av sammanbyggnaden bud-
geterad, säger Kvarnerås.

utbyggnaden av nødnett är 
klar i Oslo-området och fort-
sätter i resten av landet. Sys-
temet testades rejält i somras, 
vilket gav nyttiga erfarenhe-
ter även om man gärna slup-
pit dem.

Sprängattentatet i centrala 
Oslo och massakern på Utøya 
22 juli satte Nødnett på prov.

– I Oslo var systemet utbyggt 
och alla använde det. Utøya 
låg utanför området men styr-
kor som anlände dit använde 
systemet, berättar Tor Helge 
Lyngstøl, direktör för DNK.

Vanlig radiotäckning fung-
erade inte på Utøya, men tack 
vare närheten till en basstation 
påSollihøgda hade Nødnett 
täckning, om än begränsad.

En liknande erfarenhet 
drogs vid en brand i Oslofjords-
tunneln. Insatspersonal på ena 
sidan använde Nødnett med-
an styrkor på andra sidan ha-
de analogt system och det blev 
problem medkommunikation-
en dem emellan.

– Vi hamnade vid de tillfäl-
lena i ett gränsområde och det 
problemet kommer vi att leva 
med så länge systemet byggs ut.

22 juli var 1 000 Nødnett-ter-
minaler aktiva i centrala Oslo 
och 300 vid Utøya. 30 talgrup-
per öppnades på kort tid och 
belastningen var hård.

dnks utvärdering visar att 
bara en halv procent av anro-
pen i Oslocentrum hamnade i 
kö på grund av hård belastning 
av nätet. 

Under den mest trafikerade 
timmen (17-18) hamnade 2,1 
procent av samtalen i kö i max-
imalt sju sekunder.

– Pådraget var stort i förhål-
landevis få grupper, det var få 
samtal en till en person.

Under övningen Skagex, där 
området bara täcktes av en bas-
station fick man samma erfa-
renhet ur det andra perspekti-

vet, samtal en till en person be-
lastade kapaciteten.

Under stormen Dagmar blev 
några basstationer utan elför-
sörjning så länge att reserv-
kraften tog slut. Nu har det 
kommit förslag på att reserv-
kraft som klarar tre dygns av-
brott ska investeras till alla 
2 000 basstationer och 75 kom-
munikationscentraler i landet. 
I dag har centrala basstationer 
reservkraft 48 timmar, andra 
för åtta timmar.

– Det är Post- og teletilsynet 
som föreslår det, men det är 
lättare att säga än att genom-
föra.

i norge betalas satsningen på 
sex miljarder norska kronor 
utan lån, vilket inkluderar ter-
minaler till användarna. Efter 
händelsen på Utøya vill politi-
kerna öka utbyggnadstakten. 

Polis, ambulans och rädd-
ningstjänst är alla med från 
start och i dag finns 8 000 dag-
liga användare.

– Vi räknar med 40 000 an-
vändare, men vill gärna upp 
i 70 000-80 000 vilket i så fall 
innebär att alla som har någon 
form av beredskap ansluter sig. 
Men det är osäkert.

PER LARSSoN

Mer på gång
”Vi kommer att ge-
nomföra detta med 
Danmark och Finland 
också.”
Stefan Kvarnerås, MSB

Stefan Kvarnerås, MSB.

Tor Helge Lyngstøl, DNK.

Utbyggnaden av Nødnett ska 
vara klar 2015. I dag är utbygg-
naden klar i Oslo-området och 
ner mot kusten.

Pris för Rakel 2013 inte klart Metodhandbok på gång
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Distansutbildningen växer
��Allt fler väljer att utbilda sig hemifrån

Allt fler utbildningar erbjuds 
på distans. Kursdeltagar-
na kan sköta större delen 
av utbildningen hemifrån 
via webben och kommer till 
Sandö några tillfällen för 
övningar och examinationer.
��— Jag tror att önskemålen 

blir fler om att kunna fort- och 
vidareutbilda sig hemmavid. Vi 
vet att de ekonomiska resur-
serna för fortbildning är be-
gränsade inom offentlig verk-
samhet. Finns möjligheten att 
fort- eller vidareutbilda sig på 
den egna brandstation paral-
lellt med det vanliga jobbet så 
kan arbetsgivaren kapa kostna-
derna genom att undvika resor, 
traktamenten och samtidigt 
slippa anställa vikarier, säger 
Håkan Lilja, handläggare på 
Centrum för lärande och me-
dia, CLM, på MSB i Sandö.

på clm i sandö arbetar fyra 
personer med att utveckla pe-
dagogik och metodik för dis-
tansutbildning och e-lärande. 
Nyligen fick man tillgång till 
en videostudio med så kallad 
green screen som gör det möj-
ligt för lärare att lägga in situ-
ationsanpassade bakgrunder 
vid filmade föreläsningar eller 
lektioner.

— Det är för att vi ska kun-
na distribuera rörlig bild med 
högre kvalité, berättar Håkan 
Nilsson, IT-pedagog.

IT-utvecklingen går snabbt 
och vid webbaserad distans-
utbildning måste man hänga 
med.

— Vi bedriver omvärldsbe-
vakning på området, men det 
är pedagogik och metod som 
är det viktiga, inte tekniken. Vi 
försöker sedan hitta sätt att in-
förliva nya grepp och verktyg på 
ett naturligt och passande sätt i 
verksamheten, säger Helena 
Wiklund, IT-pedagog.

MSB i Sandö har varje år 
omkring 250 studerande i dis-
tansutbildning. Utbildningar 
som idag erbjuds på distans är 
den tvååriga Skydd mot olyck-
or (SMO), Räddningsinsats, 
Räddningsledare A, Grund-
kurs internationella insatser 
och Chefskurs internationella 
insatser.

— Vi är på gång med Tillsyn A 
och till hösten kommer grund-
utbildningen till skorstensfe-
jare att gå på distans. Jag tror 
även Tillsyn B och Räddnings-

ledare B kommer att finnas på 
distans, säger Håkan Lilja.

Utvecklingen inom e-läran-
de är ett stöd för all utbildning.

— Man kan använda samma 
undervisningsmaterial, om du 
sitter hemma eller i ett klass-
rum är ointressant, säger Ma-
rie Norberg, IT-pedagog.

sandö strävar efter att lärarna 
ska behärska båda typerna av 
utbildning och Umeå univer-
sitet har anlitats för internut-
bildning i distansutbildnings-
metodik. För det finns skillna-
der.

— Förr trodde man att man 
kunde tjäna pengar och spara 
tid på distansutbildningen till 
förmån för katedern, men dis-
tansutbildning är mer tidskrä-
vande. Det är en missuppfatt-
ning att det är lättare för lärar-
na, säger Håkan Lilja.

Distansutbildning kräver 
större noggrannhet i planering-
en. Allt måste vara genomtänkt.

— Alla förberedelser tar 

mycket längre tid. I klassrum-
met kan du improvisera, göra 
förändringar under pågående 
lektion. På ett distansavsnitt 
fungerar det inte att ändra i ma-
terialet när alla sitter på olika 
ställen, säger Håkan Lilja.

avgörande är att lärarna ger 
feedback, håller igång dialogen 
och skapar en känsla av att det 
finns en människa närvarande 
bakom skärmen trots att man 
inte ser varandra.

— Där det ibland brister är 
samarbetsuppgifterna. Det går 
jättebra att samarbeta på dis-

tans men det svåra är för lärar-
na att göra uppgifter som ska-
par samarbete, säger Helena 
Wiklund.

Alla fyra är överens om att 
distansstuderande når samma 
kompetens som de på den tra-
ditionella utbildningen.

— Vår uppfattning är att man 
når samma resultat. Vi ser en 
trend att de blir mer självstän-
diga, mer vana att uttrycka sig 
i skrift och får större vana att 
hantera tekniska hjälpmedel, 
säger Marie Norberg.

Stefan Sahlén, en av två lä-
rare för Räddningsledare A på 
distans, håller med.

— Jag var lite skeptisk i bör-
jan, men är positivt överraskad. 
Det har fungerat jättebra. Slut-
resultatet vid övningar och ex-
aminationer är minst lika bra 
som på den traditionella kur-
sen.

Idag har distansutbildning-
arna så kallade närträffar på 
Sandö för praktiska övningar 
och examinationer. Med den 

snabba tekniska utvecklingen 
är frågan om ens det blir nöd-
vändigt.

— Simulering kan komplette-
ra en del och ersätta en del. Öv-
ningar behöver inte nödvän-
digtvis vara hos oss. De skulle 
kunna ske på den egna rädd-
ningstjänsten, men med perso-
nal från oss som leder och exa-
minerar, säger Håkan Lilja.

Datorspel, så kallad serious 
gaming, och simulering är en 
utveckling som CLM följer och 
redan använder. En annan är 
att kunna använda mobila en-
heter som smartphones och 
surfplattor i undervisningen.

— Idag ersätts pc mer och 
mer av surfplattor i brandbi-
larna och vi vill ha större möj-
ligheter att koppla upp oss på 
övningsfältet, när man står på 
en olycksplats. Även att kunna 
spela in övningen så att det kan 
sitta en stab i klassrummet och 
utvärdera vad som händer i re-
altid, säger Håkan Lilja.

guNNo ivANSSoN

Distansutbildning
”Slutresultatet vid öv-
ningar och examina-
tioner är minst lika bra 
som på den traditio-
nella kursen
Stefan Sahlén, lärare i distansutbildning 
på MSB i Sandö.

Centrum för lärande och media vid MSB i Sandö som arbetar med att stötta och utveckla distansutbildningen, Marie Norberg, Helena 
Wiklundh, Håkan Lilja och Håkan Nilsson.  Foto: GUnno ivansson
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MSB i Sandö har trafik som 
ett profilområde och an-
svaret för utvecklingen av 
tung räddning. Bussevaku-
eringen har ett steg ytterli-
gare plus att man nu är redo 
för utbildning av instruktö-
rer i evakuering från dubbel-
däckare.
�� Långfärdsbussar, inte minst 

i Norrland, är ofta dubbeldäck-
are och ett andra plan erbjuder 
en ny svårighetsgrad vid evaku-
ering. Dessutom är det svårt att 
få tag i övningsobjekt.

— Genom lyckliga omstän-
digheter lyckades vi få tag i två 
dubbeldäckare i Luleå och har 
gjort tester för att få ut folk på 
övre plan. Vi tror att vi har löst 
det när den står på alla fyra hju-
len och det är inte via trappan, 
säger Tommy Söderholm, lära-
re i Sandö.

Vid testerna har man fokuserat 
på användning av utrustning 
som räddningstjänsterna re-
dan har, som stegar.

— Vi byggde på med spänn-
band och gjorde en ruschkana 
av stegarna. Tidigare hade man 

varit inne på särskilda plattfor-
mar, men de ersätts lätt av ste-
gar. Det är klart att hävare är 
optimalt, men då ska man kom-
ma till också, säger Pekka Saari, 
räddningslärare.

till hösten ska evakuering av 
dubbeldäckare liggande på si-
dan testas och då är problemet 
passagerare längst in på det ne-
dre planet.

Redan 2007 började Sandö 
med utbildning av instruktö-
rer från hela landet i tung rädd-
ning. 250 instruktörer har se-
dan i sin tur utbildat räddnings-
personal inom sitt område.

— Genom instruktörerna har 
det utbildats omkring 3 000 
ambulanssjukvårdare och 
räddningstjänstpersonal i tung 
räddning, säger Pekka Saari.

För instruktörerna väntar 
nu steg två som omfattar dub-
beldäckare samt en endags pi-
lotutbildning , en utveckling av 
de metoder som lärdes ut i steg 
ett. Konceptet bygger på dyr-
köpta erfarenheter som rädd-
ningstjänsten gjorde vid Arbo-
ga-olyckan 2006, en av de svå-
raste bussolyckor som inträf-
fat i Sverige och nio människor 
omkom.

— Vi jobbar utifrån hur man 
ville jobba vid Arboga-olyckan, 
men inte kunde och det bygger 
på att återuppbygga den bärig-
het som gick förlorad när si-
dostolparna knäcktes, säger 
Pekka Saari.

För att se om konceptet hål-
let och för att knäcka sidostol-
parna och få en förskjutning av 
taket ska en buss voltas flera 
varv i en brant slänt.

guNNo ivANSSoN

Tar fram utbildning 
för el- och 
elhybridsfordon
Miljöbilar blir allt vanligare 
och ställer räddningsper-
sonal inför nya risker. MSB 
i Sandö planerar att till-
sammans med näringsliv 
och räddningstjänst starta  
ett forskningsprojekt för 
att ta fram ett generellt 
utbildningsmaterial för el- 
och elhybridsfordon.

�� – I dag finns väldigt lite 
kunskaper i samhället på om-
rådet. Hur beter man sig om 
batteriet spruckit och läcker? 
Och hur gör man om det brin-
ner. I Danmark hade man en 
olycka som övergick till att bli 
en keminsats, säger Tommy 
Söderholm, lärare på MSB i 
Sandö.

det skickades det ut en en-
kät till cirka hundra rädd-
ningstjänster och intresset 
för en miljöbilsutbildning vi-
sade sig vara stort. Det har 
också gjorts en förstudie där 
man gått igenom olyckssta-

tistik och vad som gjorts in-
ternationellt. Det finns inget 
genomarbetat material, var-
ken nationellt eller interna-
tionellt.

– Vi koncentrerar oss på el-
hybrider, projektet omfattar 
inte gas eller andra alternati-
va drivmedel. Resultatet blir 
ett webbaserat e-lärmaterial 
för distansutbildning, säger 
Tommy Söderholm.

Det är ett samarbete med 
Folksam, SP, Autoliv, Volvo 
räddningstjänsten Storgöte-
borg och det har gjorts en ge-
mensam projektansökan.

— Det blir verkligen en win-
win-situation. De som har 
kunskaper gör forskning på 
batterisidan och våra IT-pe-
dagoger och en räddningslä-
rare gör utbildningsmateria-
let, säger biträdande projekt-
ledare, Yvonne Näsman, en-
hetschef på MSB i Sandö.

Konceptet för evakuering ur kraschade bussar har utvecklats ytterligare. – Det bygger på hur man 
ville men inte kunde jobba vid Arboga-olyckan 2006, säger Pekka Saari, lärare på MSB i Sandö.
 Foto: GUnno ivansson

Utvecklat metod 
för evakuering av 
dubbeldäckare

I hela landet
”Genom instruktörer-
na har det utbildats 
omkring 3 000 ambu-
lanssjukvårdare och 
räddningstjänstperso-
nal i tung räddning
Pekka Saari, lärare på MSB i Sandö.

��Revinge har haft sin Skån-
ska brandskyddsdag och 
nu får MSB Sandö en egen 
brandskyddsmässa. Den ar-
rangeras 29-30 maj.

– Det finns många brand-
mässor men mellan Stock-
holm och Luleå är det tomt 
och vi har märkt en ökad ef-
terfrågan i det här områ-
det, säger initiativtagaren 
Tommy Söderholm, lärare i 
Sandö.

Mässan sträcker sig över 
tisdag-onsdag och kombi-
nerar utställningar med se-
minarier. Intresset har varit 
stort och ett 20-tal utstäl-

lare är klara. Temat är tåg-
krascher, tunnlar och ledar-
skap. Rebecka Forsberg från 
Umeå universitet ska berätta 
om tågkrascher och Mia Cuff 
från Mälardalens universi-
tet föreläser om tunnlar. Ett 
tredje seminarium kommer 
att handla om ledarskap och 
där är det ännu inte klart med 
föreläsare. Besökarna kom-
mer också att bli vittnen till 
en sjödrama.

– Vi ska köra en flyg- och 
sjöräddningsinsats ute på 
Ångermanälven med rädd-
ningsgymnasiets elever, be-
rättar Tommy Söderholm.

Sandö anordnar egen mässa

I vagnhallen kommer brandskyddsmässan på MSB i Sandö att 
hållas. – Intresset är stort, ett 20-tal utställare är redan klara, 
säger initiativtagaren Tommy Söderholm.



Tjugofyra7 · #13februari 201210 utbildning sandö

När AnnKristine Elfvendal 
tillträdde som verksamhets-
chef för MSB i Sandö 7 mars 
förra året blev hennes första 
uppgift att genomföra en 
omfattande omställning.

— Omställningsarbete är 
en lärorik process där det 
gäller att vända på alla ste-
nar, säger hon.

��Grunden var visserligen 
lagd, men den var provisorisk 
sedan den tidigare chefen fått 
gå efter inre slitningar. Upp-
draget var inte bara en ny-
start för att skapa nya enheter 
i Sandö.

– I omställningen ingick ock-
så ett uppdrag att harmonisera 
verksamheten med MSB i Re-
vinge. Min devis som jag arbe-
tat efter är En utbildning – två 
verksamhetsställen. Det har va-
rit en stor del i den här proces-
sen, säger AnnKristine Elfven-
dal .

nya ekonomiska ramar med-
förde ett annat krav – effekti-
visering. I den nya organisatio-
nen har 15 tjänster försvunnit.

— Det handlar om att göra sa-
ker på ett annat sätt och ta in 
personal vid toppar. Vi har fär-
re enheter, fyra i stället för sex, 
men vi har blivit effektivare 
och ser oss inte som fyra enhe-
ter utan ett verksamhetsställe.

Den kanske viktigast uppgif-
ten var och är att titta på vilka 
uppdrag Sandö kommer att få i 
framtiden.

Våra utbildningsvolymer 
kommer sannolikt att öka, men 
det sker inte genom att alla 
kommer till våra verksamhets-
ställen, utan det blir e-lärande, 
distans eller mobilt lärande.

– Vi kommer se mer av att 
man behöver hålla sig ajour 
med utvecklingen inom sitt 
nuvarande yrke, inte minst 
med tanke på alla nya lagar och 
regler som hela tiden tillkom-
mer inom alla områden. Det 
lärandet kommer troligtvis att 
ske mycket mer över nätet än 
vad det gör idag. Vi kommer i 
framtiden att ha lärande på så 
många olika sätt. Jag tror inte 
ens vi känner till alla sätt idag.

Hon tror flexibiliteten kom-
mer att öka, man kan kliva in i 
en utbildning här och nu utan 
att vänta till terminsstarten. 
Utbildaren måste möta den 
studerande på dennes villkor. 
Utbildning blir mobil och är in-
te bunden till en viss plats. Det 

är inte antingen skolbundet el-
ler distans-mobilt i framtiden 
utan det kommer att vara både 
och.

Samtidigt har den skolbund-
na undervisningen en given 
plats.

– Vi har ett nationellt uppdrag 
och måste finnas och repre-
senteras i hela landet. Många 
som läser SMO har valt att bo 
på Sandö. Det sociala samman-
hanget är något speciellt, man 
får god sammanhållning och 
växer som människa på ett an-
nat sätt.

Ett fokusområde för MSB 

Sandö är att utveckla samarbe-
tet med räddningstjänsterna.

– Vi försöker aktivt finna 
samarbetsformer med rädd-
ningstjänster i hela landet, ut-
ifrån ett vinna-vinna koncept. 
Vi får ta del av deras erfarenhe-
ter och expertis och de av våra.

AnnKristine Elfvendal har 
också aktivt stöttat bildandet 
av något som saknats tidigare 
på Sandö, en studentkår.

– Under våren förra året bör-
jade vi aktivt arbeta med stu-
derandeinflytande. Vi har sen 
tidigare skolråd, men har ock-
så nu i år infört att det ska fin-
nas en elevrepresentant när 

arbetslaget träffas. Vi har gett 
förutsättningar för studeran-
deinflytande på alla nivåer och 
det kommer att ge oss nya per-
spektiv när vi ska utveckla våra 
utbildningar. Som ett exempel 
kan nämnas att när vi rekryte-
rade våra enhetschefer var stu-
deranderepresentanter med i 
processen.

som verksamhetschef har hon 
också mött oron från SMO stu-
derande efter att Attunda och 
Södertörn gått förbi SMO vid 
rekryteringar.

– Våra studerande är myck-
et motiverade för sina studier 
och ser fram emot att få arbe-
ta inom den kommunala rädd-
ningstjänsten. Därför är det in-
te konstigt att de funderar över 
frågan.

– Räddningstjänsterna idag 
har ett breddat uppdrag, vilket 
kräver tillgång till många olika 
kompetenser. I mina kontakter 
med räddningstjänsten är sig-
nalen att SMO-utbildningen 
är bra men att i vissa fall behövs 
kompetenser som inte ryms in-
om det uppdrag som SMO-ut-
bildningen har.

– Där har vi en utmaning, 
bland annat att förmå fler kvin-
nor och personer med utom-
nordisk bakgrund att söka till 
våra utbildningar, säger Ann-
Kristine Elfvendal.

guNNo ivANSSoN

Attunda och Södertörns re-
kryteringar där SMO-utbild-
ningen inte ses som en merit 
har orsakat mycket oro och 
diskussion bland SMO-stu-
derande.

— När man ser det känns 
det som om man kastat bort 
två år, säger Emelie Lund, 
som gör sista terminen på 
SMO i Sandö.

��Hon får medhåll av de flesta.
— Det är viktigt vad Stock-

holm gör och det känns förjäv-
ligt att vi ska gå två år medan 
det räcker med tolv veckor för 
andra, säger Jonas Bennert, 
Stockholm.

André Lantz från Östersund 
är ordförande för studentkå-
ren och har märkt av oron. Han 
och hans studiekamrater kan 
inte förstå hur man kan gå förbi 
SMO-utbildade vid en rekryte-
ring till brandmän.

— När man läst SMO mås-
te man meritera sig bättre än 
de som inte pluggat två år till 
brandman. Från dag ett säger 
skolan att de utbildar oss för det 
breddade uppdraget och att vi 
ska klara av alla de nya rollerna 
som en brandman har. Då för-
står vi inte riktigt hur en med 
bakgrund som personlig träna-
re ska vara mer lämpad än vi är.

— Man kan säkert se saken 

från ett annat håll, men det är 
svårt för oss som går den här 
utbildningen. Vi satsar två år 
av våra liv och ganska mycket 
pengar, säger André Lantz.

gruppen från smo ht10 gör 
sin sista termin och första da-
gen efter juluppehållet övar de 
losstagning i kylan. Synpunk-
terna på utbildningen går igen 
från tidigare årskurser. De är i 
stort nöjda med utbildningen 
men önskar mer praktiska öv-
ningar, tycker att det utbildas 
för många plus att oron över 
svårigheterna att få jobb har 
förstärkts av rekryteringarna i 
Attunda och Södertörn.

— Man vill ju få jobb som 
brandman, men det ser riktigt 
mörkt ut. Man får söka som-
marvikariat i hela Sverige och 
sedan åka dit det finns jobb, sä-
ger Sebastian Karlsson.

— Det är inte lätt, men visar 
man framfötterna på Lia och 
får in en fot på ett sommarvik är 
det inte alls omöjligt. Men det 
är den här vikarievägen man 
måste gå, säger André Lantz.

Det händer att studerande 
hoppar av och byter till SMO på 
distans i samband med Lia-pe-
rioden, men den här gruppen 
tvivlar inte på vilken studie-
form som är bäst.

— Vi har det bra. Många tyck-

er det är kul, det blir en tajtare 
grupp. Vi bor tillsammans, det 
är som att vara brandman och 
man får lära sig hur man beter 
sig i ett gemensamt kök osv, sä-
ger Emelie Lund.

det talas ibland om nedskär-
ningar och enligt Simon Er-
iksson är det första man borde 
skära bort distansutbildning-
en.

— Under Lian skulle vi skicka 
in uppgifter via datorn och jag 
skulle inte klara att sitta vid en 
dator hela utbildningen. Det är 
bättre att vara här.

guNNo ivANSSoN

Utbildning i förändring
��Men det är inte antingen distans eller skolbundet utan både och

”Det känns som om man kastat bort två år”

Samarbete
”Vi försöker aktivt fin-
na samarbetsformer 
med räddningstjäns-
ter i hela landet. Vi får 
ta del av deras erfa-
renheter och expertis 
och de av våra”
AnnKristine Elfvendal, chef MSB Sandö

AnnKristine Elfvendal tillträdde som verksamhetschef för MSB i 
Sandö 7 mars 2011. Hon tror att framtidens utbildning blir mer mo-
bil och på den studerandes villkor, men den traditionella utbild-
ningen kommer inte att försvinna. Foto:håkan nilsson
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Sedan hösten 1998 finns 
ett räddningsgymnasium i 
Sandö.

Gymnasiet drivs av Kram-
fors kommun men samarbe-
tar med MSB och Folke Ber-
nadotteakademin.

�� –Vi köper lärartjänster, 
lunch och boende av MSB, be-
rättar gymnasiets rektor Peo 
Löfqvist.

Räddningsgymnasiet drivs 
som internat och hade tidiga-
re riksintag. Det försvann förra 
året i samband med en gymna-
siereform, men genom en sam-
verkan är utbildningen öppen 
för länets alla sju kommuner.

Det är en naturvetenskaplig 
linje och profilen är civil kris-
hantering. I de tre årskurserna 

går sammanlagt 96 elever.

pelle eriksson, instruktör på 
MSB i Sandö, arbetar 60 pro-
cent åt räddningsgymnasiet 
och undervisar i Samhällets 
räddningstjänst och akut om-
händertagande. Första veckan 
efter jullovet hade eleverna en 
praktisk övning med uppgift 
att ta hand om skadade efter en 
snöskoterolycka.

– Nu hade vi temat Hjärnan 
när det bär eller brister där det 
ingår frakturer och rygg- och 
skallskador. Då passade det bra 
med en olycka där en skoter 
krockar mot ett träd och elev-
erna får göra prioriteringar be-
roende på skada, säger Pelle Er-
iksson.

räddningsgymnasiet 
övade snöskoterolycka

antal räddningsinsatser 
olycka/tillbud 2 002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prel 2011

Brand i byggnad 10 735 11 050 9 684 10 324 10 502 11 110 10 887 11 080 11 262 10 200

Brand ej i byggnad 16 263 18 038 14 936 15 726 16 605 16 092 17 805 16 380 13 319 14 500

trafikolycka 11 950 12 220 12 370 12 724 12 781 13 913 14 400 15 858 16 216 14 300

utsläpp av farligt ämne 1 709 1 569 1 572 1 920 2 151 2 360 2 478 2 423 2 392 2 550

Drunkning/ - tillbud 568 554 449 399 366 385 369 393 338 360

Nödställd person 858 973 1 188 1 144 1 275 1 497 1 400

Vattenskada1 2 067 1 700 1 382 * * * * * * *

Översvämning av vattendrag 209 578 390 182 208 368 200

annan vattenskada 1 497 2 093 1 884 1 024 1 261 2 107 1 540

Stormskada 977 1 104 449 3 050 311 1 710 858 282 239 1 080

ras/skred 76 79 58 * * * * * * *

Bergras/jordskred 10 11 17 17 9 11 10

annat ras 33 55 42 61 42 197 100

Nödställt djur 927 808 662 597 610 657 586 666 674 560

Övrigt 2 659 2 490 2 292 3 755 3 519 3 617 3 283 3 269 3 106 2 620

larm utan tillbud

automatlarm ej brand 34 101 33 077 31 358 30 279 32 106 32 552 31 705 31 408 34 602 34 500

förmodad brand/undersökning 8 888 8 633 7 755 6 030 5 705 5 662 5 872 6 498 6 727 6 120

falsklarm brand, uppsåtligt 358 365 319 557 546 668 693 770 688 600

förmodad räddning 1 174 1 246 1 065 840 779 783 858 1 027 1 181 1 100

falsklarm räddning, uppsåtligt 70 79 82 104 122 118 149 139 138 120

totalt - räddningsinsatser 92 522 93 012 84 433 88 912 91 819 95 155 94 379 92 988 95 062 91 860

* fanns inte aktuellt år alla insatsrapporter var inte inlämnade vid tjugofyra7s tryckning, därför är siffrorna för 2011 är preliminära

Statistik räddningsinsatser 2002-2011

Antalet byggnadsbrän-
der var rekordlågt 2011 och 
antalet trafikolyckor som 
räddningstjänsten åkt på 
minskar för första gången 
på många år.

Det visar preliminär sta-
tistik från MSB.

��Enligt siffrorna hade rädd-
ningstjänsten 2011 10 200 in-
satser vid byggnadsbränder, 
drygt 1 000 färre än året innan.

–Det är den lägsta siffran se-
dan vi började med statistiken 
1996, säger Colin McIntyre, 
statistiker på MSB.

antalet räddningsinsatser vid 
trafikolyckor har ökat stadigt i 
alla år. 1996 genomförde rädd-
ningstjänsterna 7 530 insat-
ser, förra året var det mer än 
dubbelt så många. Nu kommer 
en krafit nedgång med nästan 
2 000 färre insatser.

Det totala antalet insatser 
var preliminärt 91 860, lägsta 
siffran de fem senaste åren.

Räddningstjänsterna har bli-
vit snabbare på att lämna in si-
na underlag. Den preliminära 
statistiken för 2011 baseras på 
cirka 97 procent av alla rädd-
ningsinsatser under året.

– Vi tror därför att årets upp-
skattningar kommer att ligga 
mycket nära de slutgiltiga siff-
rorna, säger McIntyre.

Färre döda i bränder
�� 104 personer omkom i 97 

bränder under 2011.
De preliminära siffrorna 

från MSB visar en minskning 
med 20 procent jämfört med 
2010, då 130 personer omkom i 
123 bränder.

Men Mattias Strömgren, 
olycksutredare på MSB, vågar 
inte dra några slutsatser av de 
preliminära siffrorna. 

– Även om det är färre som 
omkommit så är det inte nå-
gon signifikant skillnad och för 
tidigt att tala om trendbrott. 

Förändringen ligger inom det 
intervall som kan förklaras av 
slumpen.

De flesta dödsbränder sker 
i bostäder, rökning och levan-
de ljus är ofta orsak. Notabelt 
är att antalet döda i fritidshus-
bränder ökade från tre 2010 
till tio 2011.

– Det är viktigt att se över 
sitt brandskydd i alla boenden. 
Det är lika viktigt med funge-
rande brandvarnare i sommar-
stugan, säger Anders Lund-
berg, brandingenjör på MSB. 

Rekordfå byggnadsbränder

I mitten av januari övade räddningsgymnasiet i Sandö en snöskoterolycka olycka i stark kyla.
 Foto: GUnno ivansson
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��Vi befinner oss i radiohuset 
på Gärdet i Stockholm. En ko-
loss där mängder etermedia 
produceras varje dag.

Men Sveriges Radio är ock-
så en del av landets krisbered-
skap. Trafikredaktionens upp-
gift är att förse allmänheten 
med viktig samhällsinforma-
tion. 

Micke Pettersson, tidigare 
ambulanssjukvårdare, är tra-
fikreporter på redaktionen. 
Han ser sig allt som oftast för-
anledd att poängtera att han 
står utanför det journalistiska 
uppdraget som präglar Sveri-
ges Radio.

– De flesta ser oss som 
”murvlar”, speciellt polisen. 
Men vi är fristående, en sam-
hällsviktig samverkansaktör 
och opartiska i krishanterings-
systemet.

Och eftersom allt för få tycks 
känna till vilka tjänster de kan 
få hjälp med är inte redaktio-
nen överbelastad med önske-
mål.

– Möjligheten att skicka ut 
myndighetsmeddelanden är så 
underutnyttjad att det finns in-
te på kartan. Det är tragiskt.

om snökaos tvingar kommu-
nen att stänga en skola, om det 
är en vattenläcka, eller att el-
försörjningen ska brytas på 
grund av arbete kan kommu-
nen snabbt få ut det via radion. 
Teleoperatören kan få ut infor-
mation om det är störningar i 
nätet. Men få hör av sig, säger 
Pettersson.

– När vi går ut med den här 
typen av information minskar 
trycket på kommunens växel, 

de kan helt enkelt avlasta sig 
själva genom att ringa oss. Men 
viktigast är förstås att invånar-
na blir informerade om vad 
som händer.

Micke Pettersson konstate-
rar att allmänheten har förstå-
else för att det kan bli fel. Men 
när man inte vet om kommu-
nen känner till felet, då skapar 
det frustration.

– Folk vill få besked om att 
kommunen är uppmärksam-
mad, att felsökning pågår och 
vill få en prognos om när det 
kan vara avklarat. Och det bud-
skapet kan vi hjälpa till med.
varför tar man då inte er hjälp 
oftare?

– Det stora flertalet känner 
inte ens till att möjligheten 
finns. Många tror att det kostar 
pengar, andra är rädda för att 
de ska läsa själva i radion och 
hur de ska formulera sig. Men 
vi är det professionella stödet.

arbetsrutinen är att trafikre-
daktionen tar reda på vad be-
ställaren vill förmedla, gör ett 
förslag som presenteras och 
godkänns av beställaren innan 
det läses upp i radion.

– Och vi ber om att få åter-
koppling när händelsen är av-
klarad för att kunna gå ut med 
det i radion.

Micke Pettersson tror också 
att många är rädda för att höra 
av sig i tron att de ska få frågor 
om varför det kunde hända.

– Men vi struntar fullstän-
digt i vad som utlöst felet eller 
vems fel det är. Vi ställer aldrig 
frågan varför. 

Ibland får redaktionen veta 
mer än man behöver veta, sånt 

som journalister i radiohuset 
kanske skulle vara intressera-
de av. Överskottsinformation 
kallar Micke Pettersson det.

– Skulle inte den informatio-
nen stanna hos oss har vi nog 
fått vårt sista samtal.

kommunerna kan även nå tra-
fikredaktionen via ett ärende-
hanteringssystem kallat Ojje. 
Händelser skrivs in i syste-
met och ger trafikredaktionen 
snabb uppdatering av skeen-
det.

– Alla 290 kommuner har 
en egen kod till systemet. Den 
koden har de fått flera gånger 
skulle jag vilja säga.

Det händer även ofta att re-
daktionen får information på 
andra vägar, ringer upp kom-
muner och frågar om de har nå-
got att berätta.

– Folk ringer ju och tipsar 
oss, och då kollar vi upp det.

När trafikredaktionen sän-
der tror kanske många att det 
ska handla om trafik, om köer 
på Essingeleden eller en älg på 
E18.

– Det är inte vår huvud-

verksamhet. Trafikredaktion 
kanske är lite missvisande, vi 
är egentligen en infrastruk-
törstörningsredaktion.

Trafikredaktionerna har 
fasta sändningstider hela da-
gen, en gång i halvtimmen ef-
ter nyheterna och tätare under 
förmiddag och eftermiddag.  
Men redaktionen kan bryta en 
sändning när helst det uppstår 
behov. Ett myndighetsmedde-
lande ska sändas utan skäligt 
dröjsmål, som det heter.

radion som viktig informa-
tionsresurs för kommuner, 
myndigheter och andra för-
knippas kanske främst med 
VMA, viktigt meddelande till 
allmänheten.

Även det är en tillgång som 
nyttjas för sällan, anser Micke 
Pettersson.

VMA är indelat i varnings-
meddelande och informations-
meddelande. Förra året sändes 
en varning och 20 informa-
tionsmeddelanden.

– Ovanligt många, men än-
då för få. Samtidigt kan jag för-
stå att en räddningsledare som 
kanske drar ett enda VMA un-
der karriären kan ha problem 
att klassificera det och tvekar. 

Vid Vma skickas meddelan-
det till SOS Alarm som för-
medlar vidare till trafik- och 
sändningsledningen. Ibland 
kontaktar trafikredaktionen 
avsändaren för att diskutera 
innehållet.

– Vi kan inte ifrågasätta de-
ras beslut, men ibland måste 
vi göra det för att förstå bud-
skapet och kanske även för att 

diskutera om det ska klassifice-
ras som varnings eller informa-
tionsmeddelande, eller kanske 
rent av som myndighetsmed-
delande.

trafikredaktionen prenume-
rerar på alla larm som går ut 
från SOS Alarm och får dem 
avidentifierade, vilket innebär 
att man på egen hand har bra 
koll vad som händer. Med Ra-
kels intåg ser Micke Petterson 
en kvalitetssäkring. Trafikre-
daktionen kommer under vå-
ren att anslutas till Rakel uti-
från beredskapsuppdraget och 
kan i kommunikationssyste-
met prata direkt med den an-
svarige vid en olycka, tjänste-
man på kommun eller liknan-
de.

– När någon ringer oss i dag 
på mobilen måste vi kontrolle-
ra att personen är behörig, det 
kan ta en timme ibland. Med 
Rakel vet vi att informationen 
är säker.

PER LARSSoN

stoCKHolM · Planeras ett elavbrott? Är en kommundel utan vatten? 
För beredskapen i samhället är information till allmänheten viktig. Sveriges 
Radios trafikredaktion finns till hjälp dygnet runt. Men få tycks känna till 
det..

Röster i radio
– som hörs för sällan

Ring oftare
”Möjligheten att 
skicka ut myndighets-
meddelanden är så un-
derutnyttjad att det 
finns inte på kartan. 
Det är tragiskt.”
Micke Pettersson 
Sveriges Radios trafikredaktion
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fakta

Trafik och  
sändningsledningen
�� trafik och sändningsledning-

en vid Sveriges radio har även 
en beredskapsfunktion. Vid hög-
sta beredskap i landet är det en 
självständig organisation med 
totalförsvarsuppgifter.
�� Står utanför det journalistis-

ka uppdrag som i övrigt finns på 
Sveriges radio.
�� Är ingen myndighet och har 

inget områdesansvar enligt an-
svarsprincipen.
�� Inom trafik och sändningsled-

ningen finns fem trafikredaktio-
ner. Stockholm, Göteborg, Mal-
mö och jönköping täcker sina 
regioner. Nationella trafikredak-
tionen, placerad i radiohuset i 
Stockholm, ansvarar för resten 
av landet, i princip från Mälarda-
len och norrut.
�� Bemanning dygnet runt. 19-06 

ansvarar nationella trafikredak-
tionen för hela Sverige.
�� ansvarar för information vid 

VMa, kärnkraftslarm, myndig-
hetsmeddelande. Vid VMa även 
förmedlingsansvar till kommer-
siella kanaler.
�� förmedlar även störningar i 

trafiken.
�� redaktionen kan tipsas på 

020-999 444.

fakta

Myndighetsmeddelande
�� Paragraf 18 i Sveriges radios 

(Sr) sändningstillstånd säger: 
Sr ska kostnadsfritt sända med-
delanden som är av vikt för all-
mänheten om en myndighet be-
gär det.
�� Det innebär att kommuner, 

myndigheter, med flera kan kon-
takta Srs trafikredaktion och 
begära att få ut information 
om störning eller förvarning om 
kommande, planerad störning.
��Meddelandet sänds tämligen 

omgående i lokal P4-kanal med 
kommun eller motsvarande som 
nämnd avsändare.

VMA
�� VMa (viktigt meddelande till 

allmänheten) finns i två nivåer.
Varningsmeddelande 
�� Sänds när det är omedelbar 

risk för skada på liv, hälsa, egen-
dom eller miljö och avbryter där-
med alla sändningar, även i re-
klamkanaler.
�� Behörighet att begära har 

bland annat räddningsledare, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, po-
lisen, smittskyddsläkare, SoS 
alarm, anläggningar med farlig 
verksamhet.
informationsmeddelande
�� Sänds utan krav på omedel-

barhet för att förebygga eller be-
gränsa skador på liv, hälsa, egen-
dom eller i miljön.
�� Behörighet att begära har re-

geringen och regeringskansliet, 
myndigheter med ansvar för 
krishantering samt kommuner 
och landsting vid extraordinära 
händelser, stora el- och teleope-
ratörer vid el- eller teleavbrott. 
Därutöver de som är behöriga att 
begära varningsmeddelande.
�� VMa förmedlas via SoS alarm 

till Srs trafik och sändningsled-
ning.

enkät

Kan ni bättre använda radions trafikredaktion för att nå ut med viktig information?

Staffan 
gröndahl
Säkerhetssam-
ordnare
Vallentuna

Jenny 
Johansson
Säkerhetssam-
ordnare
Österåker

Pernilla 
Eklund
Kommunika-
tionsstrateg
täby

Lars 
Winberg
Säkerhetschef
Danderyd

– Mycket handlar om att spri-
da kunskap i vår egen organisa-
tion om när radion kan nyttjas. Vi 
har en del störningsinformation 
som vi publicerar på vår webb-
plats, exempelvis i samband 
med byggen. En del av det kan 
vi berätta om i radion, kanske 
främst det som påverkar trafi-
ken. Vid andra infrastrukturfrå-
gor som problem med dricksvat-
ten och el kanske det är lättare 
att komma ihåg radion som re-
surs, men vid mer vardagsnära 
händelser kanske man inte tän-
ker på det.

– Efter den presentation vi fick 
på Sveriges radio kände nog alla 
att vi kan använda trafikredak-
tionen mycket mer. för oss i täby 
är det aktuellt i samband med 
pågående byggprojekt där det 
kommer att ske större spräng-
ningsarbeten som innebär att 
trafiken leds om och liknande. 
Kommunen ska också byta tele-
foniplattform, då kommer vi att 
förvarna om att det kan bli stör-
ningar. Det här är ett jättebra sätt 
att nå ut med information och nu 
fick vi en påminnelse om att an-
vända hjälpen.

- obetingat ja. och det har att 
göra med flera saker. Dels gör 
tätare kontakter att vi får fler 
kontaktvägar in, dels behöver 
det inte vara de stora dramatis-
ka händelserna. Det har väl va-
rit tendens att inte kontakta för 
småsaker, men trafikredaktionen 
ser gärna ett närmare samar-
bete. Vi kan bli mer frekventa vid 
störning av vattenleverans som 
kanske följs av kokningsföreläg-
gande eller hur länge någon form 
av avbrott kan pågå. 

Micke Pettersson, Monica Koppelman och Lars-Åke Gustavsson på trafikredaktionen för Stockholmsregionen tycker att möjligheten 
att få ut samhällsviktig information nyttjas för dåligt. Foto: PEr larsson

– ja, för att nå medborgarna i 
vardagen. Där har vi ofta svårt 
att nå ut. Det kan handla om tra-
fikstörningar, eller problem i om-
råden där det finns samhälls-
viktig verksamhet, exempelvis 
äldreomsorg. ofta använder vi 
hemsidan för den här typen av 
information, men det är kanske 
inte det första folk läser på mor-
gonen. jag har trott att tjänsten 
varit för krissituationer. Har nu 
informerat vårt  samhällsbygg-
nadskontor som direkt såg en 
lättåtkomlig kommunikations-
väg till medborgarna. 
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Svårt förutse solstormar
2013 kan nästa större sol-
storm drabba jorden. Förut-
sägelsen bygger på statis-
tik och ingen vet exakt när 
den kommer eller hur myck-
et den kommer att påverka 
oss.

�� I maj 2013 når solaktiviteten 
sitt maximum i den nuvarande 
solcykeln.

– Statistiskt sett inträffar de 
kraftigaste solstormarna runt 
solcykel-maximum, men den 
så kallade Halloweenstormen 
2003 inträffade 3,5 år efter 
maximum, säger Henrik Lund-
stedt, docent vid Institutet för 
rymdfysik i Lund.

solstormar är en av de 24 na-
tionella risker som MSB nyli-
gen listade i sitt svar på ett re-
geringsuppdrag. I en analys 
av solstormars påverkan på 
det svenska samhället gjord 
av MSB sägs att de allra flesta 
solstormar är hanterbara men 
att den tekniska utveckling-
en ökar sårbarheten. Idag sak-
nas direkta skydd mot de geo-

magnetiskt inducerade ström-
mar som solstormar orsakar 
och MSB anser att det bör dis-
kuteras om Svenska kraftnät 
ska ges befogenhet att stänga 
ner elkraftsnätet för att förhin-
dra skador på transformatorer 
som kan få katastrofala följder 
i samhället.

I början av december kall-
lade MSB till ett kunskapsse-
minarium om solstormar. MSB 
har gett Elsäkerhetsverket nio 
miljoner kronor till forskning 
om effekterna av solstormar. 
Det har hittills resulterat i en 
förstudie gjord av konsulten 
Mats Bäckström. Förstudien 
är en genomgång av forskning 
och litteratur om fenomenet. I 
modern tid har två solstormar 
orsakat påtagliga störningar, 
Quebeckstormen 1989 och Hal-
loweenstormen 2003. I Que-
beck slogs transformatorer ut 
och och ett strömavbrott som 
varade nio timmar påverkade 
sex miljoner människor. Den 
slog också ut två transformato-
rer i England.

Halloweenstormen drabba-

de Jylland och 
Malmö hår-
dast där 50 000 
hushåll blev 
strömlösa i 20-
50 minuter.

Den svåraste 
solstorm man 
känner till är 
den så kallade 
Carringtonstormen från 1859. 
Då kunde man se norrsken i 
södra Indien. I Sverige ledde en 
kraftig solstorm i maj 1921 till 
att telegrafstationen i Karlstad, 
då en av landets största, brann 
ner.

Världen upplever något av en 
solstormshausse som starta-
de efter en amerikansk rap-
port 2008. Enligt rapporten 
skulle en kraftig solstorm kun-
na få förödande konsekvenser 
för det amerikanska samhäl-
let. Solstormar drabbar fram-
förallt elförsörjningen och ut-
slagna transformatorer tar år 
att ersätta.

Andra forskare anser att kon-
sekvenserna är kraftigt över-

drivna. Intresset för solstor-
mar har lett till att allt fler aktö-
rer jorden runt spanar på solen 
och skickar ut solstormsvar-
ningar. Inte sällan visar sig lar-
men vara överdrivna.

– Jag har själv vid flera till-
fällen fått gå ut och nedgradera 
solstormsvarningar, säger Hen-
rik Lundstedt.

institutet för rymdfysik i Lund 
ingår i ett globalt nät som mä-
ter rymdväder och försöker 
förutse när solstormsutbrott är 
på gång. Utgångsläget är att so-
laktiviteterna har en elvaårscy-
kel. 2008 samlades en grupp på 
tolv forskare där Henrik Lund-
stedt ingick för att försöka för-
utsäga solfläckstalet maximum 
i nästa solcykel och kom fram 
till maj 2013.

Men enligt Henrik Lund-
stedt är solfläckstalet ingen 
bra indikator på hur kraftig en 
solstorm blir. Solstormar är ett 
koronafenomen och inte ett fe-
nomen på solytan.

– I min forskning ser jag att 
många fler faktorer som upp-

vridning, utdragning av mag-
netfältet, nollpunkter osv mås-
te till för att solstormar ska 
uppstå.

en extrem solstorm av Car-
ringtontyp är inte i sikte.

– Absolut inte just. Jag ser en 
solyta som är fullproppad med 
solfläckar men uppe i koronan 
är det helt lugnt.

Solstormar kan antingen va-
ra koronamassutkastningar, 
stora plasmamoln som kastas 
ut mot jorden, eller också elek-
tromagnetiska strålningsut-
brott, så kallade flares. Koro-
namassutkastningarna skapar 
jordmagnetiska stormar som 
ger problemen för elkraftssys-
temen. Flaren ger problem för 
radiokommunikationssyste-
men och GPS-systemet.

– Uppåt en vecka i förväg kan 
jag se om det är något stort på 
gång. Så är det riktigt stort ut-
brott, då klarar vi förutse det, 
säger Henrik Lundstedt.

guNNo ivANSSoN

Den här bilden, tagen i en särskild våglängd, av solens korona togs av Solar Dynamics Observatory och visar solstormsutbrottet 23 januari i år, det största på sex år. På jor-
den märktes det mest genom ett magnifikt norrsken bland annat i norra Norge.

Henrik  
Lundstedt
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Svår solstorm drabbade 
Karlstad pingsten 1921

”solstorm i 
ett vatten-
glas”
På Svenska kraftnät är man 
kritisk till alla larmrapporter 
om solstormar.

�� – Vi har 60-årig erfarenhet 
av att driva elsystem och har 
utsatts för många solstormar 
men inte en enda kund har bli-
vit strömlös på grund av rymd-
väderhändelser i stamnätet. Vi 
haft fem gånger starkare mag-
netfältsförändringar än Que-
becstormen och veckans blås-
väder har or-
sakat mer 
problem för 
Sveriges el-
försörjning än 
alla solstor-
mar de senas-
te 100 åren, sä-
ger Stefan Arn-
borg, på Svens-
ka kraftnät.

det svenska stamnätet har 
transformatorer av en robus-
tare typ än de amerikanska, en 
typ som bara Sverige och Ryss-
land har. Däremot är elbola-
gens regionala nät mer sårba-
ra. Det man är orolig för, även 
om följderna är oklara, är en så 
kallad hundraårsstorm av Car-
ringtontyp.

– Våra transformatorer är 
byggda efter andra specifika-
tioner än Svenska kraftnäts 
och en hundraårsstorm skulle 
vi inte klara, säger Johan Fält 
på Vattenfall.

Transformatorerna hos el-
bolagen utnyttjas hårdare och 
har inte de marginaler som 
krävs. Det är inte ekonomiskt 
lönsamt att investera i en ”över-
kapacitet” som ska klara en ex-
trem solstorm som kanske ald-
rig kommer.

De fysiska elnäten är inte 
problemet enligt Stefan Arn-
borg. Han är mer orolig för vilka 
beslut som kommer att fattas i 
kontrollrummen vid en krissi-
tuation.

– Om kontrollrummet hos 
bolag A ger order till kontroll-
rummet hos bolag B så kommer 
den ekonomiska verkligheten 
snabbt upp på bordet: vem be-
talar vad? Om det leder till för-
luster för bolag B eller det visar 
sig att åtgärden var onödig, vad 
händer då, skadestånd?

– I denna fråga behöver de 
svenska nätbolagen, inklusive 
Svenska kraftnät, mer stöd till 
kontrollrummen så att den en-
skilda operatören vet vad som 
får, kan eller bör göras i händel-
se av en kraftig solstorm, säger 
Stefan Arnborg.

guNNo ivANSSoN

En av de svåraste följder-
na av solstormar i Sverige 
drabbade Karlstads te-
lefonstation natten till 
pingstdagen 1921.

Stationen, då en av lan-
dets största, fattade eld 
och skadorna förvärrades 
av att även larmsystemet 
till brandkåren slogs ut.

�� Både Karlstads-Tidningen 
och Nya Wermlands-Tidning-
en redogör detaljerat för hän-
delseförloppet. Så här inled-
de Nya Wermlands-Tidning-
en sin artikel tisdagen 17 maj 
1921:

”Karlstads telefonstation 
blev vid 2-tiden på pingstda-
gens morgon synnerligen svårt 
härjad av en eldsvåda, orsakad 
av det häftiga magnetiska ovä-
der som gick över stora delar 
av landet. Större delen av lo-
kalbordet och två av de fem 
riksborden förstördes av el-
den, som dessutom orsakade 
stora skador såväl i överkopp-
lingsrummet i bottenvåning-
en som i apparatsalen i övre 
våningen. Kassa- och telegraf-
avdelningarna däremot räd-
dades.

Provisoriskt ordnas den all-
ra nödvändigaste telefontrafi-
ken de närmaste dagarna, med 
det torde dröja minst en må-
nad innan stationen ånyo helt 
återuppbyggts. Skadorna upp-
skattas till över 200 000 kr”

redan natten innan kände 
stationen av störningar och 

så kallade smältstycken och 
säkerhetssmältrullar hade 
brunnit av, men nu föll plöts-
ligt alla klaffarna till rikste-
lefonledningarna ned på en 
gång, samtidigt som en tjock 
rök började tränga fram.

Den som först upptäckte 
branden var en boende i när-
heten som från sitt fönster 
sett hur ledningarna till te-
lefonstationen börjat glöda. 
En polisman larmade genom 
ett brandskåp, men eftersom 
brandkåren dröjde skickades 
en cyklist till brandstationen.

branden i telefonstationen 
ledde till att alla brandskåp ut-
löste och på brandstationen 
uppstod förvirring. Cykelbu-
det skulle få fart på brandkå-
ren som dock fördröjdes 20 
minuter. Få detaljer är ute-
lämnade i Nya Wermlands-
Tidningens artikel:

”Åtta minuter över tre på 
natten anlände cykelbudet och 
slog hårt på brandmästarens 
dörr. Sedan han meddelat att 
telegrafstationen brann fort-
satte han på uppmaning till 
andra våningen, där han väck-
te samtliga brandsoldater. Ett 
par minuter därefter ryckte 
brandkåren ut och anlände kl. 
3,17 till brandplatsen.”

en linjedirektör F. R. Fredriks-
son från Göteborg snabbin-
kallades och även om han inte 
kunde uttala sig med bestämd-
het delade han den allmänna 
uppfattningen att magnetis-

ka strömningar varit orsaken. 
För det talade att störningar 
märkts över hela det svenska 
telefonnätet, särskilt i Svea-
land.

på måndagsmorgonen hade 
man trots allt lyckats komma i 
kontakt med Stockholm.

”Av de upplysningar man 
erhöll därifrån synes fram-
gå, att hela Sveriges telefon-
nät för närvarande snart sagt 
befinner sig i tillståndet av en 
sannskyldig härva. Det sydliga 
och mellersta Sverige är mest 
illa ute. I Norrland synes ska-
dorna – enligt vad man hittills 
lyckats skaffa sig förvissning 
om – inskränka sig till obetyd-
ligheter.”

Enligt linjedirektör Fre-
driksson står fackmännen råd-
villa inför en verklig gåta. Arti-
keln fortsätter:

”Man är inte helt främman-

de för dylika magnetiska in-
verkningar. Men man har ve-
terligen aldrig erfarit dem i 
sådan omfattning och styrka. 
Uppenbart är, att de stå i någon 
slags förbindelse med de sista 
veckornas ovanligt stora sol-
fläckar och det kraftiga norr-
skenet natt till lördag. Detta är 
icke någon ny iakttagelse.

Skulle detta magnetiska 
oväder forsätta även för fram-
tiden kan man inte förbigå det 
sorgliga faktum, att veten-
skapsmännen och telefontek-
nikens experter stå fullkomligt 
maktlösa.”

telegrafverket försäkrar att 
inga resurser ska sparas och 
extrapersonal kallas in från 
Göteborg och Örebro som ar-
betar dygnet runt i treskift. En 
provisorisk telefonstation in-
rättats där endast de viktigas-
te abonnenterna ingår. Hur 
prioriteringen såg ut återges 
också:

”Sålunda torde med det sna-
raste förbindelser kunna upp-
rättas med länsstyrelsen, po-
lisen, brandstationen, vis-
sa läkare, länsveterinärer, de 
största firmorna, banker och 
tidningarna. Privatpersoner 
hänvisas till kioskerna, vil-
ka särskilt böra användas vid 
brandalarm. Telegrafkommis-
sarien betonar starkt nödvän-
digheten av att allmänheten så 
litet som möjligt begagnar sig 
av telefon.”

guNNo ivANSSoN

Rubriken i Nya Wermlands-Tidningen tisdagen 17 maj 1921 efter att  Karlstads telefonstation vid 2-tiden mot pingstdagens morgon 
blivit ”synnerligen svårt härjad av en eldsvåda, orsakad av det häftiga magnetiska oväder som gick över stora delar av landet.”

Stefan Arnborg

En verklig gåta
”Skulle detta magne-
tiska oväder forsätta 
även för framtiden 
kan man inte förbigå 
det sorgliga faktum, 
att vetenskapsmän-
nen och telefontekni-
kens experter stå full-
komligt maktlösa.”
 NWT 17 maj 1921
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BÅstaD · Kommunen har tagit ett 
helhetsgrepp där folkhälsa, säker-
het och trygghet samlats under en 
förvaltning. Båstads mål är tryg-
gaste kommunen i Skåne.

�� – Vi försöker tänka på allt som rör medbor-
garskydd. Och om alla som arbetar med det är 
samordnade får allas frågor samma dignitet. 
Vi tror det gör arbetet för ett tryggt samhälle 
bättre, säger politikern Thomas Andersson.

Samhällsskyddsförvaltningen bildades 1 ja-
nuari 2011. Några månader senare satt dess 
chef Anders Nilsson, tidigare tillika rädd-
ningschef, och Thomas Andersson, ordföran-
de i samhällsbyggnadsutskottet, i Revinge och 
lyssnade när MSB och SKL var på kommun-
turné.

– Det som sades där bekräftade vårt arbe-
te som då kändes ännu mer rätt. Vi blev ännu 
mer frälsta, säger Anders Nilsson.

Och därefter är uppfattningen att arbetet 
bekräftat sig själv. När det diskuterades vad 
Båstad ville med folkhälsan konstaterades att 
det involverade även skydd och säkerhet. Vat-
tenfrågor inom miljö och hälsa påverkar sam-
hällsskyddet, och så vidare. Frågorna hänger 
ihop, och då är det bra att ha allt under samma 
paraply.

– Vi får ett helt annat fokus på säkerhet. Nu 
handlar det om att paketera samhällsskyddet, 
säger Thomas Andersson.

När planerna ritades upp hämtade Båstad 

idéer från andra kommuner, framförallt sneg-
lades på hur Öckerö gått till väga. Sedan bygg-
de Båstad en lösning som passade egna kom-
munen.

– När man jobbar med räddningstjänst är 
det lätt gjort att man tycker inget annat är vik-
tigare. När vi jobbar bredare har jag insett att 
det finns så mycket mer, och det är dessutom 
oerhört kul, säger Anders Nilsson.

folkhälsosamordnare Anette Håkansson 
håller med:

– Efter sammanslagningen har jag hamnat 
i ett sammanhang och ser 
helheten, vilket egentli-
gen är a och o i mitt jobb.  
Allt känns naturligt, vi är 
rätt människor som arbe-
tar tillsammans och tän-
ker samma saker.

Samtidigt som sam-
hällsskyddsförvaltning-
en bildades ändrades 

också den politiska organisationen. En mängd 
nämnder har ersatts av tre utskott.

– Vi politiker tar numera färre beslut om ge-
nomförande, mer om vart vi vill. Det tvingar 

oss att fokusera på rätt saker. Det finns många 
”doers” bland politikerna, men det är inte vår 
uppgift, det har vi anställda till, säger Thomas 
Andersson.

Förändringen innebär också en minskning 
av antal folkvalda i beslutande position. Färre 
politiker blir insatta i kommunala frågor.

– Det är ett litet problem. Vi måste i stället 
anstränga oss att lyssna mer på allmänheten, 
ge beredningar direkta uppdrag att lyssna av 
folkviljan, skapa mötesplatser för medborgare.

en trygg kommun förverkligas inte på kom-
munkontoret. Det handlar om att nå ut och 
engagera kommuninvånarna. 

Thomas Andersson konstaterar att allt bott-
nar i förebyggande arbete. Var sig det gäller sä-
ker vattenförsörjning, beredskap för telebort-
fall, planläggning för klimatförändringar och 
vad som händer om, eller när, havsnivån för-
ändras.

– Det är samhällsskydd i sitt ultimata skick. 
Är det lättare att ta helhetsgrepp i en liten 
kommun?

– Det är lättare att ta gränsöverskridande 
beslut, de inpinkade reviren är inte så många.

I kommande handlingsplaner ska mer än 

Fördel
Båstad

Samhällsskyddschef Anders Nilsson tycker att det nya bredare arbetssätt som Båstad valt är helt rätt.         Det har blivit ett helt annat fokus på säkerhet, anser han. Foto: PEr larsson

Krishantering
”Vi friskriver 
oss inte från 
problem i fram-
tiden, men när 
de dyker upp är 
vi förberedda.”
Anders Nilsson 
samhällsskyddschef

Anette Håkansson
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fakta

Båstad
�� Drygt 14 000 invånare. turistkommun, som-

martid kan 50 000-60 000 människor befinna 
sig i kommunen.
Politik
�� Borgerligt styre. under kommunstyrelsen har 

förvaltningsnämnder ersatts med tre utskott: 
samhällsbyggnadsutskottet (hårda frågor), väl-
färdsutskottet (mjuka frågor) samt ekonomiut-
skottet. förvaltningarna jobbar mot olika utskott 
beroende på ärende.
Samhällsskydd
�� förvaltningen ansvarar för räddningstjänst, 

säkerhetssamordning, krisberedskap, brottsfö-
rebyggande, folkhälsa, miljö och hälsa, tunnel-
tillsyn samt energi- och klimatrådgivning.
�� 15 heltidsanställda samt 45 deltid (brand-

män), 11, 5 miljoner kronor i driftbudget.
�� 400 tillsyner/inspektioner utförs varje år. 300 

av miljö och hälsa, 100 av räddningstjänsten.
�� räddningstjänsten har cirka 300 larm per år, 

varav en tredjedel är IVPa.
Risker
�� E6 i utkanten av kommunen, tunneln genom 

Hallandsåsen.

det som lagen om skydd mot olyckor kräver 
vävas in. Där ska finnas planer för folkhälsa, 
brottsförebyggande råd, trygghetsråd med 
mera och medborgarna ska få delta när pla-
nen förbereds.

–Krishanteringsförmågan har vi jobbat 
mycket med. Vi har haft utbildning med kom-
munens ledningsgrupp, hur de jobbar i stab, 
och med krisledningsnämnden. Vi friskriver 
oss inte från problem i framtiden, men när de 
dyker upp är vi förberedda och redan igång 
med arbetet, säger Anders Nilsson.

båstad är en liten kommun, både till yta och 
befolkning. Riskerna är inte unika, de finns i 
många kommuner. Det finns en närhet till de 
frågor som ska lösas, men samtidigt också den 
lilla kommunens resursbrist.

– Vi löser kanske 80 procent av våra pro-
blem väldigt enkelt. Men det finns också en li-
ten andel där vi behöver helt andra muskler, 
därför måste vi tänka samverkan utanför kom-
mungränsen när det gäller samhällsskydd, sä-
ger Thomas Andersson.

Kommunen delar miljöstrateg med Ängel-
holm. När polisen flaggade för risk för brott 
mot äldre i somras gjordes gemensam sak med 

Örkelljunga och Ängelholm. Räddningstjäns-
ten samarbetar med andra kommuner i nord-
västra Skåne i flera frågor, delar insatsledare 
med Laholm i Halland.

Brandmännen åker på IVPA-larm, de lar-
mas även till vården för lyfthjälp. Det diskute-
ras att man ska åka på säkerhetslarm, just för 
att visa upp sig i avskräckande syfte.

– Vi får mer insyn i kommunens verksam-
het och fler kontaktpersoner. Brandmännen 
blir kunnigare och känner sig använda på ett 
mer positivt sätt, säger brandmästare Pelle 
Pettersson.

trygghet handlar också om att må bra. ”Kul-
tur i vården” är ett arbete för att höja livskvali-
tén hos de äldre.

– Vi jobbar också med socialt innehåll, att 
anhöriga ska komma på besök och metoder för 
att besöken ska bli meningsfulla, säger Anette 
Håkansson.

– Båstad har en relativt gammal befolkning, 
många bosätter sig här på ålderns höst. Men i 
den lugna och trygga kommunen blixtrar det 
till under sommaren, säger Anders Nilsson

Turisterna invaderar, det är tennisveckor 
och mycket partaj. Båstad förändras. Rädd-

Trygghet
”Planerar vi ett 
samhälle där 
kvinnor trivs, 
då är vi på rätt 
väg.”
Thomas Andersson 
kommunpolitiker

Samhällsskyddschef Anders Nilsson tycker att det nya bredare arbetssätt som Båstad valt är helt rätt.         Det har blivit ett helt annat fokus på säkerhet, anser han. Foto: PEr larsson

ningstjänsten diskuterade att höja beman-
ningen i beredskapen. Men det konstaterades 
att larmen inte var nämnvärt fler under som-
maren. 

i stället gjordes förebyggande satsning-
ar. Kommunen tillsynade utrymningsvägar, 
mängden folk i lokaler, livsmedelshantering 
och alkoholutskänkning. 

”Varannan vatten” engagerade både politi-
ker, tjänstemän och frivilliga som på kvällar-
na delade ut 23 000 muggar med budskapet att 
varva ölen med vatten. Det var också ett sätt att 
visa att kommunen bryr sig.
vad är nästa steg för ett säkrare och tryggare 
Båstad?

– Vi måste ta forskningen till hjälp för hur vi 
ska bli säkrare. Vad är det för indikatorer som 
gör att folk mår bra och känner sig säkra? Det 
vet vi inte riktigt, säger Thomas Andersson.

Men han har en uppfattning om vad som är 
en bra måttstock på trygghet.

– Är kvinnor trygga och känner sig säkra för 
sina barns skull, då trivs hela familjen. Plane-
rar vi ett samhälle där kvinnor trivs, då är vi på 
rätt väg.

PER LARSSoN

Politikern Thomas Andersson vill ta forsk-
ningen till hjälp för hur Båstad ska bli en säk-
rare kommun. Foto: PEr larsson
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frågor till…

…Vicki Jonsson, 27, hel-
tidsbrandman i Ljung-
by som var futtiga cen-
timeter från att nå an-
dra omgången av TV4s 
Gladiatorerna.

1Var det jobbigt att va-
ra så retfullt nära?

– ja, jag har inte kommit 
över det än. jag är en sån 
tävlingsmänniska och 
världsdålig förlorare. jag 
trodde att hinderbanan 
var min grej, att det var där 
jag skulle bli bäst.

2Varför ville du vara 
med i gladiatorerna?

– jag har alltid tyckt gla-
diatorerna verkat roligt 
och har testat grenarna 
hemma under träning. När 
tV-programmet nu dök 
upp igen sökte jag mest 
på skoj.

3hur gick uttagning-
en till?

– jag och 300 andra kall-
lades till tre dagars tester 
på GIH utanför Stockholm 
och jag blev en av de 36 
som togs ut. fyra skulle bli 
reserver och det var först 
några veckor innan tV-in-

spelningarna vi fick veta 
vilka 32 som skulle få del-
ta, men jag tränade som 
sjuttsingen hela tiden.

4Vid sista hindret 
rullbandet var du ba-

ra centimetrar från att 
besegra din motstånda-
re. hade du kunnat göra 
något annorlunda?
– jag skulle väntat läng-
re; varit mer iskall, men 
jag hade sån fruktansvärd 
mjölksyra i benen. jag har 
aldrig känt nåt liknande. 

5om det blir en om-
gång till, söker du 

igen då?

– jag är full av revansch-
lust och skulle gärna göra 
om det idag om jag finge – 
men nej, det får räcka med 
en gång. Det har varit jät-
teroligt och jag har träffat 
många goa personer.

frågor till…

…Erika Hinders, 25 år, 
heltidsbrandman från 
Finspång, som ”snubb-
lade” på planket i TV4s 
Gladiatorerna.

1du hade ett jätte stort 
försprånget inför hin-

derbanan, 8 sekunder, 
vad hände?
– jag blev för nervös av att 
bli jagad av polis, kom inte 
upp på planket först. Hon 
är mycket lättare än jag 
och jag visste att hinder-
banan var hennes specia-
litet så jag blev toknervös 
helt enkelt. jag kom upp 
på andra försöket, men då 
var det för sent. Surt.

2Varför ville du vara 
med i gladiatorerna?

– Det var kompisarna i mitt 
fotbollslag som tyckte jag 
skulle ställa upp. jag visste 
inte ens att programmet 
skulle gå.

3hur fungerade uttag-
ningen?

– Det var många jätteduk-
tiga tjejer så jag trodde 
inte att jag skulle komma 
med. Men vid ett fråge-

test sa killen: jaha, du är 
brandman. Kan du bära 
ut mig om det brinner? ja, 
svarade jag. Bevisa det då 
sa han, så jag lyfte upp ho-
nom på axlarna, knallade 
runt lite och gjorde ben-
böj och så. När jag satte 
ner honom och sen såg att 
han gjorde en stjärna för 
mig på papperet kändes 
det rätt bra .

4hur var tävlingen?
– Det var jättekul att 

möta gladiatorerna, kom-
mentatorerna sa att jag 
lekte med dem, så det var 
lite kul. jag var mest rädd 

för brottningen på pla-
tån på grund av skaderis-
ken. jag ville inte falla ner 
och bli en fallolycka. jag 
fick beröm av athena och 
kommentatorerna, men 
ibland var jag rädd. 

5trivs du med jobbet 
som brandman?

– ja det gör jag verkligen. 
jag har ett superbra skift. 
Men i början av mars åker 
jag iväg för att ta en li-
ten ’paus’. Då åker jag sju 
veckor till australien för 
att studera jämställdhe-
ten på Brisbanes brand-
station.

5 5 

 Foto: tv4  Foto: tv4
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Han beskrivs som en stål-
man med ett hjärta av guld. 
Brandmannen Gunnar Oh-
landers 57 år, från Järvsö i 
Hälsingland, gillar att cykla. 
Ju längre desto bättre.

— Det handlar om att flyt-
ta gränser och att utmana 
sig själv.

�� Sedan ett och ett halvt år till-
baka tränar han inför sitt livs 
utmaning.

— Race Across America är 
det ultimata långloppet. Fyra-
hundraåttio mils cykling, säger 
Gunnar.

Det blir ca 40 mil om dagen, 
en dryg Vätternrunda, i tolv da-
gar!

han fick upp ögonen för cyk-
ling i mitten av åttiotalet ge-
nom just Vätternrundan, men 
ganska snabbt blev de 30 milen 
en för liten utmaning. Gunnar 

Ohlanders sökte sig till tuffa-
re race i Norge och i Frankrike. 
Helt plötsligt började han räk-
na distanser på drygt 100 mil.

— Det är fantastiskt att cykla 
långa distanser samtidigt som 
det är en misär. Man är trött, 
njuter av naturen, har ont, äls-
kar äventyret, sliter och ler. Allt 
samtidigt, förklarar Gunnar sin 
passion.

de flesta idrottare som ägnar 
sig åt ultradistanser, oavsett 
om de löper eller cyklar, följer 
slaviska träningsscheman och 
noggrant uträknade upplägg. 
Gunnar Ohlanders har en an-
nan filosofi.

— Jag tycker cykling är all-
deles för roligt för att förstöra 
med ambitiösa träningspro-
gram, skrattar han.

Men tro inte han slarvar med 
träningen. I så fall kommer han 
straffas direkt när Race Across 

America drar igång. Det är 31 
gången tävlingen avgörs och 
det krävs att man kvalificerar 
sig till loppet genom en 24 tim-
mars kvaltävling. Väl på plats 
måste varje cyklist ha ett eget 
säkerhetsteam som åker med 
en följebil bakom den tävlande.

— Man är en säkerhetsrisk 
för sig själv på såna långa dis-
tanser. Sömnbristen ger en då-

ligt omdöme och den fysiska 
tröttheten krymper margina-
lerna. Det är riktigt tufft.

De snabbaste cyklisterna 
klarar loppet på cirka åtta da-
gar, själv räknar Gunnar med 
cirka tolv.

— Det är den tiden man har 
på sig, men den utmaningen är 
nog bara den. Jag måste klara 
drygt 40 mil om dagen i tolv da-
gar, berättar han.

bara omkring hälften av de 
som startar i soloklassen i lop-
pet fullföljer det.

— Jag ska bli en av dem.
Han cyklar inte bara för sig 

själv. 2006 bestämde han sig 
för att utmana den snabbaste 
tiden någon cyklat genom Sve-
rige. Från Smygehuk till Tre-
riksröset, cirka 200 mil.

— Och då bestämde jag mig 
för att också göra en insats. Min 
mor och andra närstående ha-

de drabbats av cancer och den 
resan genom Sverige fick ock-
så bli en insamling till Cancer-
fonden.

Insamlingen gav 15 000 kro-
nor och dessutom ett nytt re-
kord. Sex dygn, sex timmar och 
29 minuter lyder nya rekordet.

— Sista biten fram till Tre-
riksröset går det inte att cykla. 
Jag bar med mig cykeln fram. 
Gissa om jag fick en del förvå-
nade blickar från fjällvandrare 
som helt plötsligt mötte en kil-
le med en racercykel över axel, 
skrattar Gunnars Ohlanders.

Vad har han då för råd till oss 
amatörcyklister som tycker att 
vi är duktiga som cyklar till job-
bet på dagarna.

— Ta med en reservslang 
och en minipump. Och njut av 
cyklingen. Det är det handlar 
om.

oLA fiNELL

Gunnar Ohlander 57 år, brandman från Järvsö i Hälsingland, älskar att cykla långt. Han har rekordet på cykel mellan Smygehuk och Treriksröset på 6 dygn 6 timmar 
och 29 minuter. Nu väntar det ultimata långloppet, Race Across America – 480 mil långt. Foto: rikard bäckMan

Ska njuta av 480 mils slit
Livsnjutare
”Det är fantastiskt att 
cykla långa distanser 
samtidigt som det är 
en misär. Man är trött, 
njuter av naturen, har 
ont, älskar äventyret, 
sliter och ler”
Gunnar Ohlander, Järvsö
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��Rib (integrerat beslutsstöd) kopplar ihop 
sina tre databaser som tillsammans ger om-
fattande information om hur en olycka eller 
kris kan hanteras, hur det förebyggande arbe-
tet kan planeras, vilka riskerna är när olyckan 
inträffat och var resurserna finns.

Biblioteket i Rib är en databas med  i dags-
läget 15 700 rapporter och 5 000 brandutred-
ningar. Biblioteket är numera också tillgäng-
ligt gratis för alla via MSBs hemsida.

Rib byggdes av Räddningsverket och var en 
informationsbank om räddningstjänst, farli-
ga ämnen och farligt gods. Sedan MSB bilda-
des har innehållet breddats med bland annat 
informationssäkerhet och forskning.

Rib prenumererar även på rapporter från 
Foi, Försvarsmakten, Haverikommissionen, 
SKL, Brandskyddsföreningen med flera.

andra delar i ribs huvudprogram är Farliga 
ämnen och Resurs.

Farliga ämnen är en databas med informa-
tion om ämnens egenskaper. Den erbjuder 
speciell information för akutsjukvård, hur 
personer utsatta för specifika ämnen (5 000 
ämnen är listade) ska behandlas. Där finns 
också kontaktinformation till experter inom 
olika ämnen.

Resurs är en databas med en lista över re-
surser i riket. Vid en händelse kan man se vil-

Rib
är:� uppslagsverk, be-
slutsstöd.
användare:� inom 
samhällsskydd och 
beredskap. finns hos 
800 organisationer.
kostnad:� 900 kronor 
om året per organisa-
tion. antal användare 
obegränsat.
används för:� inhäm-
tande av kunskap för 
olycks- och krishante-
ring, förebyggande ar-
bete och utbildning.

ka resurser som finns och även kontaktlista 
över experter.

Rib innehåller även en rad verktyg, bland 
annat Lupp och Spridning luft. Här finns även 
beräkningsprogram, information om kem/sa-
nering och ett eget område för utbildning.

– Utbildningarna Hazmat Training och Fire  
Training används både för distansutbildning 
och självstudier. En del organisationer kräver 
att deras anställda gör utbildningarna och kla-
rar visst antal poäng på testerna, säger Mats 
Bornström, MSB.

I Rib ingår också bakgrundskartor som 
innehåller 2 000 tätorter. Kartorna täcker tio 
mil utanför landets gränser.

Rib – flera kartor kan sammanföras till en bild

Lägesbild i direktsändning
��Det pratas mycket om gemensam lägesbild, 

vilket samtidigt allt fler påpekar knappast är 
möjligt eftersom  personer uppfattar situatio-
ner olika.

Men däremot är det numera möjligt att alla 
får samma information samtidigt. Krisens el-
ler olyckans omfattning, resurser, risker och 
väderförhållanden kan visualiseras i en och 
samma bild.

Det som öppnar de nya möjligheterna är Rib 
Karta som är en del av nya Rib 2012.

– Lösningen är unik i Europa. Oavsett om 
det är en kris eller planering av förebyggande 
arbete kan den som jobbar med kartan lägga 
på flera lager med bilder och sammanföra allt 
till en bild, säger Tore Eriksson, ansvarig för 
Rib på MSB.

Vid exempelvis ett kemutsläpp kan en sprid-
ningsbeskrivning läggas på aktuell plats på tät-
ortskartan. Det kan kompletteras med väder-
data från SMHI. Det går också att använda di-
gitala kartbilder från andra organisationer och 
egna ritade bilder. 

dessutom kan myndigheter och räddnings-
tjänster via beställning hos MSB få tillgång 
till satellitbildsanalyser från EU-projektet 
GMES (Global monitoring for the environ-
ment and security). Det kan exempelvis vara 
att övervaka risken för naturkatastrofer som 
vid oljeutsläppet utanför Tjörn.

Tjänsten lovar leverans inom 3-24 timmar, 
snabbheten påverkas av var satelliterna befin-
ner sig när beställningen sker.

– Satellitbilderna kan också läggas som skikt 
på egna kartor. Kvalitén är mycket bra på de 
exempel vi studerat. 

Räddningstjänsten kan via Lupp, som är en 
del av Rib, komplettera med var fordon och 
personal befinner sig. 

– All information presenteras i en enda kar-
ta med realtidsvärde. Situationen blir enklare 

att förstå, beslutsun-
derlaget mycket bätt-
re.

resultatet går att 
 dela med sig till andra 
användare genom att 
spara ögonblicksbil-
der av kartan och ex-
empelvis bifoga till ett 
e-postmeddelande.

När den nya versio-
nen av Wis kommer blir det lättare att skicka 
anteckningar och bilder från Lupp till Wis.

– Regeringen har poängterat att Wis är na-
tionellt kriskommunikationssystem, och vi 
kan bara ha ett sådant system. Den skrivelsen 
är grunden för satsningen. MSB kan inte peka 
med hela handen och säga att alla ska använ-
da Wis, men bör tydligare tala om vad som re-
kommenderas, säger Tore Eriksson.

Förbättringarna i Wis förändrar möjlighe-
terna radikalt, även för mindre kommuner, 
anser Tore Eriksson. Inte minst i kombination 
med Lupp som tidigare varit stabsinriktat men 
blivit avsevärt mer fältmässigt.

– I glesbygd kan ledning och insatspersonal 
befinna sig långt ifrån varandra, nu kan de än-
då se samma information samtidigt.

Tore Eriksson tar eftersök av en försvunnen 
person som exempel:

– I bästa fall har de som letar en GPS. Men de 
går med papperskarta i skogen. Tänk att istäl-
let söka med digitalt stöd och från inre ledning 
få besked om exakt var de är, se på bild vilka 
områden som är avsökta och vilka som behö-
ver sökas av. Det blir mycket effektivare.

msb håller på att ta fram översvämningskar-
teringar och de kan användas i Rib Karta. I en 
framtid kan det bli möjligt att komplettera 
bilderna i Rib Karta med höjddata och själv se 
vad som händer om vattnet höjs eller sänks till 
olika nivåer. 

– Sverige laserskannas från luften och en ny 
höjdatabas är på gång. Den kommer att kunna 
användas inom områden som ras och skred, 
översvämning och andra scenarior. Målet är 
att kunna nyttja det i Rib.

PER LARSSoN

Vad sägs om direktsänd lägesbild 
som når alla inblandade parter i 
insatsen? Utvecklingen av Rib och 
Wis ger möjlighet till realtidsinfor-
mation i både text och bild.

Unikt i Europa
”All informa-
tion presente-
ras i en enda 
karta med real-
tidsvärde.”
Tore Eriksson, MSB

Rib Karta visar en olycka med tankbil. Inget läckage än, men det 
kan uppstå i samband med bärgning. Därför har en spridnings-
beräkning gjorts i Spridning luft, denna visas i kartan som en 
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��Wis (webbaserat informationssystem) an-
vänds av nationella myndigheter inom kris-
hantering, alla länsstyrelser, drygt 80 procent 
av kommunerna. 

Det är enkelt utryckt en digital dagbok för 
att dela information inom och mellan organi-
sationer. Wis kan på enkelt sätt ge alla inblan-
dade samma bild av läget.

Användare skriver in i loggen hur en händel-
se utvecklats, vilka beslut som tagits, för att do-
kumentera läget och ge överblick.

Flera användare och från olika organisatio-
ner kan mata in information i samma händel-
se, men alla ansvarar för sin information. De 
som behöver vara informerade utan att delta 
i arbetet, exempelvis politiker, kan hänga med 
i händelseutvecklingen genom Wis och auto-
matiskt få meddelande om uppdateringar via 
mejl.

Under oljeolyckan vid Tjörn användes Wis 
för kommunikation mellan räddningstjänst, 
andra förvaltningar, grannkommuner, För-
svarsmakten, Kustbevakningen och MSB. Al-
la kunde samtidigt ta del av aktuell lägesbild, 
prognos för händelsen och resursbehov.

systemet är utvecklat för att användas under 
en kris, olyckor och andra händelser i kom-
munen, men kan även användas som erfaren-
hetsbank i förebyggande arbete och som stöd 
vid övningar och utbildning.

Wis är inget arkiv, men avslutade anteck-
ningar kan sparas för diarie eller erfarenheter. 
Vissa användare lägger upp larmlistor i Wis för 
att vara förberedda när krisen kommer.

Under 2012 kommer Wis version 2. Syste-
met blir mer visuellt och händelsebaserat. Bå-
de kartor och bilder kan skickas från Lupp och 
ge en kartbaserad lägesbild. Vid höga flöden 
kommer utpekade riskomåden kunna visas på 
karta. Wis blir mer lättöverskådligt och lättar-
betat och konton ska kunna öppnas via SMS.

För ett robustare system undersöks möjlig-
heterna att Wis inte bara ska nås via Internet 
utan också nås via det säkra SGSI-nätet (Swe-
dish Government Secure Intranet), samt via 
länsstyrelsernas LstNET. 

�� Lupp (ledning och uppföljning) är ett verk-
tyg för att ge överblick och beslutsstöd. Det är 
främst riktat till räddningstjänsterna som an-
vänder det för egna organisationen. 

Räddningstjänsten fyller programmet med 
sina resurser, stationer och enheter.

Lupp ska förse insatsledning med korrekt 
och tillförlitlig information och därmed ge en 
effektivare räddningstjänst.

Den egna organisationens rörelser och hän-
delser kan följas löpande, under förutsättning 
att operativa styrkor har positionering via Ra-
kel eller GPS. Ledningen kan på en karta se hur 
bilar förflyttar sig, en överblick som underlät-
tar om resurser behöver omdisponeras.

En stor nyhet i Rib 2012 är Rib Karta som ger 
möjlighet att integrera olika kartor och bilder 
i program som Spridning luft och Lupp med 
varandra och lägga samman flera skikt till en 
bild. Exempelvis kan väderdata, spridningsbe-
räkningar med mera kan föras över till Lupp.

– Då sparar man en ögonblicksbild som be-
rättar hur läget var vid just det tillfället, säger 
Jenny Nilsson, projektledare vid MSB.

En fördel är att både inre ledning och per-
sonal på skadeplats kan kommunicera utifrån  
den gemensamma ögonblicksbilden. Det kan 
också vara väsentligt att lägga in komplette-
rande information, vid bränder exempelvis 
var gasbehållare är placerade i lokaler.

Wis 
är:� webbaserat nationellt krisinformationssys-
tem.
användare:� 6 500 personer i 414 organisationer. 
kostnad:� gratis. Väljs inloggning med säkerhets-
dosa kostar det 500 kronor per dosa.
används för:� planering och information, krisled-
ningsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser.

Lupp
är:� program förled-
ning och uppföljning 
vid räddningsinsatser.
användare:� kom-
munala räddnings-
tjänster.
kostnad:� följer med 
rib.
används för:� ledning 
och ge lägesbild vid 
operativa insatser.

Efter insatsen blir allt som lagrats i dagboken 
underlag för insatsrapport och utvärdering.

I vår kommer en uppdatering av Lupp som 
kan laddas ner från MSBs hemsida. Nyheter 
är RSS-flöde, arkivering, synkronisering och 
en HTML-tjänst som gör man kan lägga upp 
en sida på nätet där andra (exempelvis politi-
ker, polis, länsstyrelse) kan logga in för att få 
en bild av läget.

– RSS-flödet gör att valda delar av informa-
tionen i Lupp automatiskt kan länkas till kom-
munens hemsida för att ge allmänheten kort-
fattad och aktuell information om händelse-
förloppet, säger Stefan Jönsson, projektleda-
re vid MSB.

Lupp – händelsen direkt både i stab och på skadeplats

Wis – för gemensam 
bild av läget

Lägesbild i direktsändning

plym. Där ses också insatsarbetet hämtat från Lupp. En ögonblicksbild sparas i en Lupp-anteckning tillsammans 
med en kort beskrivning. Eftersom informationen är intressant för flera än den egna organisationen skickas an-
teckningen vidare till Wis. Alla får samma information.
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Vad?
Storbrand vid köpcenter

Varför?
Anlagd  brand

��Onsdag 12 oktober larmades 
räddningstjänsten i Kalmar 
till Berga Centrum i norra de-
len av staden. Det var inte för-
sta gången. 

På bara de senaste sex veck-
orna hade det varit tolv anlag-
da bränder i kvarteret vid köp-
centret. 

I samtliga fall var målet con-
tainrar, papperskorgar, soprum 
eller högar av lastpallar. 

Polis och brandpersonal ha-
de därför tillsammans besökt 
handlarna i köpcentret och in-

formerat dem om riskerna för 
brandspridning och hur man 
kunde förebygga nya bränder 
genom att låsa ordentligt och 
hålla rent från allt brännbart 
på lastkajerna. 

men uppmaningarna hjälpte 
inte. På baksidan av en av buti-
kerna fanns en lastbrygga med 
ett skärmtak. Omedelbart ut-
anför lastkajen stod en större 
soptunna av plast. Den hade 
brunnit ett par gånger tidigare. 
Men då hade branden bara fått 
mindre omfattning. 

Nu hade man skaffat en ny 
plasttunna. Den hade place-
rats intill en yttervägg av tegel. 
Olyckligtvis fanns det ett föns-

ter någon meter högre upp på 
väggen. 

Då de första räddningsen-
heterna kom fram hade rutan 
redan krossats av värmen och 
branden hade fått fäste inne i 
affären. 

När räddningsledaren gjor-
de en orientering runt hela den 
65 meter långa och 10 meter 
breda vinkelbyggnaden kunde 
han konstatera att det trängde 
ut heta brandgaser utmed tak-
foten från hela den drabbade 
byggnaden. 

på den plats där branden bör-
jat slog lågor redan upp genom 
yttertaket. Det stod klart att 
hela takkonstruktionen inom 

kort skulle övertändas. 
All personal beordrades 

ner från taket och all invändig 
släckning avbröts. 

innan morgonen grydde var 
hela den aktuella byggnaden 
totalförstörd. Skadorna upp-
gick till flera tiotals miljoner. 

Kritiken mot Polisen och 
fastighetsägaren var hård. 
Kunde man inte vidtagit åtgär-
der för att undvika katastrofen? 
Det var ju uppenbart att en el-
ler flera brandanläggare sedan 
länge härjade i området. 

Vid en presskonferens efter 
storbranden försvarade sig po-
lisen med att de visst priorite-
rat ärendet och gjort allt för att 

avslöja den eller de som orsakat 
bränderna. ”Men vi kan inte be-
rätta allt. Mycket arbete sker i 
det tysta.” 

Det var känt att det sedan 
länge pågick något av en tävlan 
mellan ungdomar från Berga 
och en annan stadsdel i Kalmar. 

båda områdena hade varit 
svårt nerslitna. Men den kon-
kurrerande stadsdelen hade 
nyligen fått sitt centrum reno-
verat. 

Självklart ville ungdomarna 
i Berga också ha sina centrum-
byggnader upprustade och fina. 
Tyvärr visade de det genom att 
anlägga en massa bränder. 

När den stora branden bröt 

Anlagt tretton gånger
��Till slut blev det storbrand i köpcentrumet – tonåringar åtalade för mordbrand

Vid den trettonde anlagda branden ödelades en stor del av Berga köpcentrum i Kalmar.  Skadorna uppgick till flera tiotals miljoner kronor. Foto: PaUl MadEj/scanPiX
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Vad?
Brand vid köpcenter

Varför?
Anlagd  brand

�� I en förort till en svensk 
stad fanns ett mindre köpcen-
trum. Det bestod bland annat 
av en Konsum- och en ICA-
butik i samma byggnad. 

Affärerna var naturligtvis 
åtskilda från varandra med en 
rejäl brandvägg. Men genom 
åren hade håltagningar gjorts 
i väggen för diverse genomför-
ingar för elledningar och rör.

På baksidan fanns en lång 
lastkaj som var gemensam för 
båda företagen. Som skydd 
mot regn var den försedd med 
ett skärmtak. 

Utanför lastkajen stod ett 
par öppna containrar där de 
butiksanställda kunde kasta 
emballage och annat bränn-
bart skräp. Området var skyd-
dat mot insyn men var lätt åt-
komligt för obehöriga. 

under en kort period inträffa-
de flera anlagda bränder i den 
aktuella förorten. Bland an-
nat brann det två gånger i con-
tainrarna på baksidan av buti-
kerna. 

Tack vare tidig upptäckt 
och lyckliga omständigheter 
spred sig inte lågorna utanför 
de brinnande containrarna. 
Bränderna väckte ingen stör-
re uppmärksamhet bland all-
mänheten. 

Däremot bestämde sig en 
inspektör från räddnings-
tjänsten för att ta itu med pro-
blemet. Under den närmas-
te veckan åkte han omkring i 
området och inventerade plat-
ser som kunde vara lockande 
för mordbrännare:

Var kunde en brandanlägga-
re tänkas slå till härnäst? 

Vad kunde man göra för att 
förhindra verkningarna av en 
anlagd brand?

de båda handlarna vid köp-
centrumet fick naturligtvis 
också besök. De informera-
des om vilka villkor som gäl-
ler vid placering av contain-
rar och uppmanades att flytta 
dem till behörigt avstånd från 
lastkajen och det utstickande 
skärmtaket. 

Med hjälp av ett par tryck-
ta skyltar förklarade brandin-
spektören för dem hur lågor-
na från en utvändig brand lätt 
fångas upp av ett skärmtak el-
ler en utstickande takfot och 
sprider sin in i en byggnad. 

Tyvärr hörsammade bara 
den ene av handlarna brand-
inspektörens uppmaning-
ar. Hans kollega lät sin öpp-
na sopcontainer stå kvar in-
till lastkajen och det farliga 
skärmtaket. 

En natt någon vecka sena-
re anlade någon en ny brand 

i den inbjudande containern. 
Denna gång var vindarna 

mera ogynnsamma och rök 
och värme spred sig snabbt in 
i butikerna. 

men detta hade brandinspek-
tören förutsett. Vid en orien-
teringsövning hade utryck-
ningsstyrkan planerat att vid 
ett fall som detta dela upp sig 
i två grupper. 

Medan ena gänget gjorde ett 
utvändigt angrepp från baksi-
dan åkte de övriga direkt till 
huvudentrén där de bröt sig in 
och kunde möta branden inn-
an den fick fäste inomhus. 

Tack vare den väl planera-
de insatsen blev brandska-
dorna små. Däremot spred sig 
brandröken genom otätheter 
i sektioneringen så att hela va-
rulagret måste kasseras i båda 
butikerna. 

Ersättningen till den hand-
lare vars container inte var 
placerad enligt  försäkrings-
villkoren reducerades kraf-
tigt.

uLf ERLANDSSoN

fakta 

Anlagda bränder
�� En anlagd brand är en brand 

som är anlagd med avsikt. I Sve-
rige står barn och ungdomar un-
der 18 år för ungefär 60 procent 
av alla anlagda bränder. 
��oftast är det en spontan 

handling. De vanligaste motiven 
till att ungdomar anlägger brän-
der är hämnd, hat, vandalism el-
ler jakt på spänning. Bland vuxna 
är motivet ofta hämnd, försäk-
ringsbedrägeri eller att man vill 
dölja ett annat brott. 
��Mindre än 10 procent av de an-

lagda bränderna beror på sjuklig 
pyromani. 
�� att anlägga en brand är ett 

mycket allvarligt brott även om 
ingen människa kommer till ska-
da. Det räcker med att det varit 
fara för omfattande förstörelse 
av annans egendom för att bran-
den ska klassas som mordbrand. 
�� Straffet för mordbrand är 

fängelse i lägst två och högst 
åtta år. om brottet bedöms som 
grovt är straffsatsen fängelse i 
minst sex och högst tio år. 
�� En anlagd brand i en friståen-

de container eller papperskorg 
bedöms ofta som skadegörelse. 
Straffet är böter eller fängelse i 
högst sex månader. 
�� föräldrar är ansvariga för sina 

barn och kan tvingas betala sto-
ra skadestånd. ungdomar kan få 
problem att få jobb eller lämp-
lighetsintyg för körkort även för 
obetydliga bränder.

Handlaren struntade 
i uppmaningen
��Snart anlades ny brand i containern

Bara den ena lastkajen rensades från brännbart material. På 
den andra stod den öppna containern kvar, och snart brann det.
 Foto: UlF Erlandsson

Anlagt tretton gånger
��Till slut blev det storbrand i köpcentrumet – tonåringar åtalade för mordbrand

ulf Erlandsson, brandingenjör, med-
verkar under Erfarenheter med 

sammanfattningar av rapporter ur 
MSBs brand- och olycksutredarpro-

gram. Erlandsson tar gärna emot 
synpunkter och tips.

kontakt

ulf erlandsson
tel 070-542 92 51

epost: ulf.erlandsson@msb.se

Vill du har fler erfarenheter?
De finns – på webben.
ulf Erlandsson levererar kon-
tinuerligt nya erfarenheter på 
vår hemsida.
Där finns också en rad histo-
riska händelser signerade Er-
landsson.
Krishanteringen under jord-
bävningen i Lissabon 1755, 
eldstormen som tog 1 300 liv 

i Peshtigo, uSa, branden i ti-
daholms tändsticksfabrik där 
46 dog, med mera.
Gamla händelser bär på erfa-
renheter som fortfarande kan 
vara till nytta.
Lär av historien.

Läs mer på:  
www.tjugofyra7.se

Läs mer på tjugofyra7.se

ut fanns en polispatrull redan 
i närheten av Berga Centrum. 

Den fick information om att 
två personer i övre tonåren 
setts springande lämna områ-
det. Det visade sig senare vara 
två av de skyldiga. 

Sammanlagt åtalades tio 
ungdomar mellan 15 och 18 år. 
För fyra av dem gällde åtalet 
grov mordbrand. Straffet för 
detta är fängelse i lägst två och 
högst tio år.

När detta skrivs har dom än-
nu inte fallit.

uLf ERLANDSSoN

artikeln bygger på en rapport av 
Lennart Ericson och Karl-johan 
Daleen, Kalmar Brandkår.

Så skyddar 
du dig mot 
anlagda bränder
�� ta vara på varningstecknen. 

upprepade små bränder i om-
givningen tyder på att något 
mera allvarligt kan ske!

Håll objudna gäster ute. Se till 
att dörrar till källare, soprum vin-
dar och andra allmänna utrym-
men hålls låsta.

Se till att entréer, trapphus och 
gångar hålls fria från brännbart 
material.

Informera hyresgästerna om 
risken för anlagda bränder. 

fundera 
igenom sop-
hantering-
en så att en 
eventuell 
brand i sop-
tunnor och 
säckar inte kan sprida sig. 

Brännbart material på en last-
kaj eller under ett utstickande 
tak innebär stor risk för brand-
spridning in i byggnaden.

En öppen 
container 
ska enligt 
försäkrings-
villkoren 
vara place-
rad minst 
sex meter från byggnad eller ut-
stickande tak (siffran kan variera 
mellan bolagen)

Bra belysning håller oönskade 
besökare borta. En rörelsedetek-
tor som tänder en utomhuslam-
pa är ett utmärkt skydd. 

Delar av köpcentret dagen efter 
branden. Foto: kalMar brandkår



24 tjUGoFyra7 · #13nyheter FEbrUari 2012

��MSBs forskningsenhet vill 
utveckla ett koncept med kun-
skapsarenor för att bättre nå ut 
med resultat från forskningen .

Det handlar om mötesplatser 
där forskare och berörda yrkes-
grupper kan utbyta informa-
tion och erfarenheter.

– Vi tror det stimulerar kun-
skap och lärande, arbetet ska 
igång under 2012, säger Hans-
Olov Byquist, forskningschef 
på MSB.

Han tar som exempel att in-
formationssäkerhet kan vara 
en kunskapsarena. En plats där 

sakkunniga inom området och 
de som forskar kan mötas.

– Det är viktigt att få tillgång 
till de här arenorna så att kun-
skapen från forskningen kom-
mer till användning i praktisk 
verksamhet. Arenorna handlar 
också om att identifiera mor-
gondagens problem, vad vi be-
höver veta mer om.

Det är övergripande målet 
för den forskning som finan-
sieras av MSB är ökad kunskap 
hos berörda målgrupper för att 
förbättra samhällets skydd och 
beredskap.

��Gemensam lägesbild, det är 
svårt anser forskaren Urban 
Nuldén, Chalmers.

– Ska vi ha total gemensam 
lägesbild, då krävs total centra-
lisering av beslut och system.

Men eftersom medverkan-
de ofta har olika ingångsvär-
den, använder olika terminolo-
gi kan det vara svårt att ha sam-
ma bild.

– När en polisen säger att en 
plats är säkrad betyder det ju 
inte att den är säker, för att ta 
ett exempel.

Nuldén konstaterar att när 

problem uppstår tenderar lös-
ningen bli ytterligare ett sys-
tem där meddelanden, doku-
ment och kartor kan delas mel-
lan olika parter.

– Men frågan är om vi behö-
ver fler system.

Nuldén och hans forskarkol-
legor har valt att skilja på läges-
bild och lägesförståelse.

– Och vi kan inte fortsätta 
bygga informationssystem för 
att eliminera osäkerheter och 
tvetydigheter. Vi måste i stället 
hantera dem i systemen, för de 
kommer alltid att finnas

stoCKHolM
SMO-utbildningen fungerar 
inte för sitt syfte.

Hur räddningstjänsten or-
ganiseras och rekryterar på-
verkas av de maskuliniteter 
som skapas i organisatio-
nen.

Det konstateras i forsk-
ningsrapporten Från novis 
till nestor.

��Maskulinitet, organisation 
och risk är tre områden i fokus 
i ett treårigt projekt som består 
av tre självständiga studier.

– Delstudierna har hängt 
ihop. Samtidigt har vi forskare 
fått in olika bilder. Vi har varit 
både sams och osams, blivit en-
gagerade och tagit våra deltaga-
res perspektiv. Och vår konflikt 
i forskargruppen är kanske en 
delförklaring till den konflikt 
som finns inom räddnings-
tjänsten, säger forskaren An-
neli Häyrén Weinestål.

Med frågor om hur masku-
linitet, organisation och risk 
hänger samman problematise-
ras räddningstjänstens villkor.

– Risker formar begrepp om 
organisation, organisation for-
mar begrepp om maskulinitet, 
och så vidare.

av de tre områdena är mas-
kulinitet särskilt signifikant. 
Maskuliniteter som anses me-
riterande inom yrket är exem-
pelvis idrotts- och hantverks-
talanger som likställs med 
kroppskompetens och pro-
blemlösarförmåga, andra är 

viljan att vara hjälte och om-
sorg om varandra. 

– Man pratar ofta om brand-
mannafamiljen, ofta är relatio-
nen lika stark till kollegan som 
till frun eller sambon. Det grän-
sar till romantik och är lika be-
roendeskapande.

– Däremot är det inte riskta-
gande individer som söker sig 
till jobbet, vilket vi trodde. Risk 
prioriteras inte, men kan vara 
tillåtet om det leder till hjälte-
skap.

De maskuliniteter som ska-
pas påverkar organisationen, 
det kan gälla inkludering, tolk-
ningsföreträde eller rekryte-
ring.

en av utgångspunkterna i ar-
betet har varit problemet med 
övergång mellan utbildning 
och profession. Det finns en 
uppfattning i branschen att 
SMO är enda vägen till yrket, 
samtidigt finns en etablerad 
åsikt inom yrket att utbild-
ningen inte automatiskt, eller 
kanske inte alls, leder till att en 
person uppfattas som relevant 
för att utföra räddningstjäns-
ternas uppgifter.

– Vi har fått en komplex bild 
av SMO. Studenter delar inte 
förståelse med brandmän om 
vad de ska vara. Studenterna 
blir bärare av en politisk kon-
flikt angående utformningen 
av utbildningen, säger forska-
ren Fredrik Bondestam.

I rapporten skrivs att kun-
skaper från den första delstu-
dien pekar mot att snart sagt 

samtliga verksamhetsföreträ-
dare har en stark uppfattning 
om att SMO-utbildningen in-
te fungerar för sitt syfte, nämli-
gen att förse svensk räddnings-
tjänst med kompetent perso-
nal.

forskarna anser att resultat i 
studien pekar ut viktiga erfa-
renheter och utmaningar som 
rör villkoren för utbildning till 
brandman. Det är frågor om 
lärande, pedagogisk förståel-
se, processer för inkludering 

och en mer övergripande dis-
kussion kring förutsättningar 
för förändring av svensk rädd-
ningstjänst.

Forskarna konstaterar ock-
så att räddningstjänsten är en 
kompetenstung organisation.

– Brandmännen jobbar dag-
ligen med kompetens och lä-
rande. De lär mycket av var-
andra i arbetsgrupperna. Och 
SMO-utbildningen har varit en 
diskussion hela tiden, säger An-
neli Häyrén Weinestål.

PER LARSSoN

”Studenterna bärare 
av politisk konflikt”
��Delade åsikter om SMO-utbildningen i forskningsrapport

Annelie Häyrén Weinestål och Fredrik Bondestam, två av forskar-
na bakom rapporten Från novis till nestor. Foto: PEr larsson

Från novis  
till nestor 
treårig studie av svensk rädd-
ningstjänst som innehåller tre 
självständiga delstudier med 
fokus på maskulinitet, orga-
nisation och risk, genomförd 
av forskargruppen Gorma vid  
uppsala universitet.

studie 1 – bilden av brand-
mannen

Både den bild som finns i 
internt och hos utomstående 
diskuterades under ett antal 
seminarier där olika formera-
de grupper med koppling till 
räddningstjänst deltog. Vissa 
grupper var homogena, med 
exempelvis bara brandmän, 
andra var blandade.
�� Några reflektioner
Samlad bild från seminarier 

var att de officiella bilder om 
yrket som förmedlas av MSB 
inte är rättvisande. Bilderna 
fokuserar oftast på bränder 
på ett orealistiskt sätt. MSBs 
bilder lyfter också in fler kvin-
nor än som stämmer med 
verkligheten.

Det som allmänheten ser 
som risker i arbetet är of-
tast inte de största riskerna 
eftersom det för dessa mo-
ment finns regelverk. Största 
riskfaktorerna finns på an-
dra plan som medicinska och 
psykologiska.

studie 2 – arbetsgrupp i 
räddningstjänst

En forskare följde ett ar-
betslag, med fokus på styrke-
ledaren, under en månad. Hu-
vudfrågan hur de uppfattar 
maskulinitet.
�� Några reflektioner
Det läggs mycket vikt vid 

kompetensutveckling och 
vardagligt lärande från en ut-
gångspunkt om professiona-
lism. Det är återkommande 
inslag i arbetsuppgifter.

Centralt är omsorg som för-
väntas exponeras i alla rela-
tioner i arbetet, inte bara mot 
olycksoffer.

studie 3 – smo-elever i 
praktik

fyra elever följdes med sär-
skilt fokus på praktikperioden 
och mötet mellan utbildning 
och yrke.
�� Några reflektioner
Erfarenheter från praktik-

perioden pekar relativt enty-
digt mot att eleverna ham-
nar i skärningspunkten mel-
lan konkurrerande intressen. 
MSBs syften att etablera en 
ny förståelse för räddnings-
tjänstens ansvarsområden 
och arbetsinnehåll gentemot 
räddningstjänsternas villkor 
att behålla en kvalitativt hög 
insatsberedskap. 

avgörande framöver för 
SMo-utbildningens och rädd-
ningstjänstens relationer till 
varandra blir förmodligen att 
skapa samstämmiga bilder 
av brandmannen, utveckla 
gemensamma idéer om lä-
rande och skapa övergångar 
mellan utbildning och pro-
fession.

fakta

Forskningen ska nå ut bättre svårt med gemensam lägesbild
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Artikeln är även publicerad 
på Tjugofyra7s webbplats.

Här följer utdrag från någ-
ra av kommentarerna.

Det är så en ny era startas! 
Och hoppas bara att vi inte sen 
blir sittandes med ”konstruk-
tionsbrandcontainers” bara....
låt utvecklingen blomma istäl-
let för att vara nöjd med det vi 
är bra på.

Bra och oväntat Lasse. Jag 
hoppas att detta är början av 
slutet på ”ah, vi släckte ju i alla 
fall branden, bra jobbat ändå 
trots allt” och ”lägenhetsbrän-
der är vi ju så bra på ändå”
david n 

Mycket kloka ord och vetti-
ga reflektioner jag instämmer 
helt i vad du säger.
kenneth karlsson

Även om inget är svart el-
ler vitt, så ligger det mycket i 
det du skriver Lasse. Samtidigt 
tror jag att det också är kopp-
lat till vår bransch oförmåga 
att kritiskt analysera vårt ar-
bete. Jag har precis som du va-
rit på flera bränder som slutat i 
en rykande hög med skorsten, 
men jag har aldrig läst en in-
satsutvärdering som analyse-
rar varför?
mr_l_a_m_andersson

Som vanligt många kloka ord 
Lasse. Vi har den senaste tiden 
haft ett antal bränder byggna-
der som haft ofoget att bege sig 
in i konstruktionen. Det har för 
mig, precis som för dig, väckt 
tankar, funderingar och intres-
se.  Det var väl själva f**n om 
kåken inte ska stå kvar när vi är 

klara! har jag tänkt!
Vi har laborerat med IR-ka-

meror, CAFS, dimspikar och 
släckspett. Här finns som du 
säger mycket att lära. För visst 
f**n kan kåkarna stå kvar när 
vi är klara.
erik elvermark
styrkeledare
räddningstjänsten norrtälje

Jag instämmer i stort i be-
skrivningen av att vi är duktiga 
på rumsbränder och arbetar 
mycket säkert mätt med inter-
nationella mått. 

Utvecklingen på byggkon-
struktionssidan med analy-
tiskt dimensionerat brand-
skydd har inte gjort det ope-
rativa arbetet lättare utan 
tvärtom. Stannar branden som 
tänkt i första rummet funkar 

det som tänkt. Går det utanför 
innan räddningstjänstens an-
komst av något skäl, står vi oss 
ganska slätt. Idag åker vi ut på 
tex en brand i ett underjordiskt 
garage utan att ha någon aning 
om hur vi ska arbeta.

Hur vi gör för att arbeta ”till-
sammans” eller ”med hjälp av” 
det utformade tekniska brand-
skyddet vet vi många gånger 
inte. 
mattias sjöström
msb lärande av olyckor samt 
rtj halmstad

Jag kan inte annat än hål-
la med. Jag kan också se en 
(men bara en) liten anled-
ning till grundproblemet: den 
brandtekniska forskningen 
har i princip endast lärt sig för-
stå hur rumsbrand fungerar. 

Vi kan möjligtvis sträcka oss 
till två eller kanske tre rum, 
men efter det blir det väldigt 
komplicerat. Att beskriva ett 
brandförlopp i en hel byggnad 
är inte det enklaste.
stefan svensson

En dåres bekännelser
��”Låt oss bli världsledande på konstruktionsbränder”

”Det är så en ny era startas”

BranDsläCKning

�� Sverige har de sista 30 åren 
blivit världsledande på invän-
dig brandsläckning.

Vi har många att tacka för 
denna utveckling. Anders ”Ba-
garn” Lauren som utveckla-
de förevisningscontainern, 
Tour&Andersson AB som ut-
vecklade Fogfightern och gav 
oss möjligheter att effektivt 
hantera lågande brandgasmas-
sor, Mats Rosander och Krister 
Giselsson som tidigt och peda-
gogiskt beskrev teorierna bak-
om brandförlopp och rums-
bränder samt släckteknik, 
Lars-Göran Bengtsson som 
tog detta ett steg vidare och 
skrev boken ”Inomhusbran-
den” och naturligtvis ytter-
ligare ett hundratal eldsjälar 
ute på våra kommunala rädd-
ningstjänster som i det tysta 
bedrivit utbildning och metod- 
och teknikutveckling.

detta har naturligtvis satt 
sina spår i den operativa delen 
av vår verksamhet. Vi bedri-
ver idag oerhört säkra insat-
ser mot brand och har en ska-
defrekvens på våra brandmän 
som knappt är mätbar vid en 
internationell jämförelse.

Vi lyckas också tämligen 
väl på våra insatser – så länge 
branden väljer att stanna i 
rummet

Jag har själv under de se-
naste åren haft det tvivelaktiga 
nöjet att delta på ett par insat-
ser där vi gjort familjer hem-
lösa, skolbarn ”skollösa” och 
förvandlat ett antal privata och 
offentliga byggnader till fina 
parkeringsplatser.

En gemensam nämnare på 
samtliga dessa insatser är att 
vi haft vad jag skulle vilja kall-
la konstruktionsbränder, det 
vill säga brand på krypvindar, 
brand i takkonstruktioner, 
brand i väggar, golv eller bjälk-
lag som vi förtvivlat jagat tvärs 
igenom byggnaden utan att få 
till ett avgörande.

efter en mycket enkel och föga 
vetenskaplig analys av våra in-
satser mot brand skulle man 
kunna generalisera och säga: 
”Så länge vi hanterar rums-
bränder lyckas vi. Om eller när 
branden smiter in i konstruk-
tionen ökar risken för en total-
skada drastiskt”

Hur har det blivit så här? Är 
konstruktionsbränder svårare 
att släcka?

Konstruktionsbränder bor-
de vara lättare att släcka efter-
som de oftast är kraftigt venti-
lationskontrollerade och där-
med har relativt begränsad ef-
fektutveckling och låg sprid-
ningshastighet jämfört med 
rumsbränder.

Hur kan det då komma sig 

att vi upplever det motsatta?
Jag tror att det handlar om 

ett systemfel som grundades 
för många år sedan och som se-
dan dess aldrig ifrågasatts.

Om vi blivit framgångsrika 
på att bekämpa rumsbränder 
för att vi under flera årtionden 
utvecklat utrustning, övnings-
anläggningar och utbildnings-
material samt lagt ner tusen-
tals övningstimmar på detta, 
kan då vår oförmåga att han-
tera konstruktionsbränder 
bero på att vi totalt blundat för 
detta?

Det finns väl knappast någon 
brandstation som inte har till-
gång till en förevisningscontai-

ner. På våra skolor är dessa en 
viktig del av brandutbildning-
en och vi lägger mycket tid på 
att eleverna skall förstå hur ett 
brandförlopp utvecklas (i ett 
rum…).

Vi har massvis med forsk-
ning, litteratur och läroböck-
er som beskriver fenomenet 
rumsbrand.

Vi har sedan Fogfighterns tid 
utvecklat ännu bättre strålrör 
anpassade för både lågtryck 
och högtryck. Vi övar myck-
et med dessa strålrör och våra 
elever och brandmän är dukti-
ga på att hantera rumsbrand…

Men, när läste du senast en 
bok om konstruktionsbrand?

Hur ofta övar vi konstruk-
tionsbrand?

Har vi ens någon möjlig-
het att göra detta? Finns det 
genomtänkta övningsanlägg-
ningar?

kan det vara så enkelt att det 
är lite ”sexigare” att sitta i en 
förevisningscontainer och låta 
övertändningen svepa förbi 
under taket än att studera en 
glödbrand sakta äta sig genom 
en bit av ett golvbjälklag?

Kan det vara så att en läro-
bok om konstruktionsbrand 
aldrig blir skriven för att vi helt 
enkelt saknar denna kunskap 
och förlaget/författaren inser 
att det nog inte blir en ”kiosk-
vältare”?

Kan det vara så att det är ro-
ligare att öva brandgaskylning 
i strålförarcontainern än att 
jobba med dimspik eller skär-
släckare på en krypvind?

Jag inser att jag själv, efter 
snart 14 år på Räddningsver-
ket/MSB i Revinge kraftfullt 
bidragit till denna utveckling. 
Jag erkänner att jag tyckt, och 
fortfarande tycker, att det är 
lika kul varje gång jag får köra 
ett pass i förevisningscontai-
nern.

Jag erkänner att jag inte 
dammsugit Internet efter 
forskningsrapporter om kon-
struktionsbränder. Jag erkän-
ner att den utveckling av vårt 
övningsfält som skett de senas-
te tio åren, och som jag varit 
delaktig i, knappast inriktats 
på konstruktionsbränder.

Men, jag har blivit gammal 
och vis nog att inse att något 
är fel!

Jag har en vision.
Låt oss tillsammans ägna de 

nästkommande 30 åren åt att 
bli världsledande även på kon-
struktionsbränder.

Det kommer att kosta blod, 
svett och dårar. Vi kommer att 
få köra lite ”osexigare” övning-
ar i framtiden men jag är över-
tygad om att det måste ske.

Vilka hänger på?
LASSE NELSoN

brandingenjör
MSB revinge

Välkommen  
att tycka till!
�� alla är lika välkomna att 

delta i debatten. Men skriv 
inte för långt, max 4 000 
tecken inklusive mellanslag.
e-post:�
redaktionen@ tjugofyra7.se
postadress:�
Min Åsikt, tjugofyra7, 
L 259a, 651 81 Karlstad. 
manusstopp för  
nästa nr:� 7 maj.

En vision
”Vi kommer att få köra 
lite ”osexigare” öv-
ningar i framtiden men 
jag är övertygad om 
att det måste ske.
Vilka hänger på?”
Lasse Nelson, MSB Revinge
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”Vi underminerar inte SMO”
MÅngFalD

�� Brandkåren Attundas re-
krytering av sex personer som 
under våren ska ingå i ett pro-
va-på-projekt har skapat en 
omfattande diskussion  i bran-
schen och har satt jämställd-
hets- och mångfaldsfrågorna 
på agendan. Vi tycker att detta 
är en positiv effekt av vår sats-
ning. Diskussionen leder för-
hoppningsvis till en nationell 
och gemensam utveckling av 
hur vi inom brandsverige ar-
betar med  jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor.

Projektet är en del i vårt 
långsiktiga arbete för ökad 
mångfald och jämställdhet. I 
vår personalstrategiska plan 
har vi satt som mål att 30 pro-
cent av våra nyrekryterade 
brandmän bör vara kvinnor 
och 15 procent bör ha utom-
nordisk språklig eller kulturell 
kompetens.

Rekryteringskampanjen till 
prova-på-projektet har fått 
mycket beröm från politiker, 
brandmän, allmänhet, samar-
betspartners och representan-
ter från MSB för att vara ban-
brytande och efterlängtad. 
�� Brandkåren Attunda ser 

SMo som en bra och relevant 
utbildning

Vi tycker att SMO-utbild-
ningen är en bra och relevant 
utbildning men examinerade 
elever  motsvarar inte helt den 
kompetens vi behöver rekry-
tera. När SMO-utbildningen 
inte erbjuder det anställnings-
underlag vi söker så har vi valt 
att själva attrahera personer 
med den profil och kompetens 
som vi anser vår organisation 
och bransch behöver. Följande 
är ett utdrag från MSB:s webb-
plats:

”MSB stödjer utvecklingen 
av jämställdhet och mångfald 
i kommunal räddningstjänst... 
MSB stödjer också ekonomiskt 
de räddningstjänster som an-
ordnar lokala aktiviteter i syfte 
att intressera underrepresen-
terade grupper för brandman-
nayrket. Vi vill också aktivt öka 
intresset för brandmannayrket 
bland ungdomar, kvinnor och 
personer med utomnordisk 
bakgrund. Det är en förutsätt-
ning för räddningstjänsten att 
klara av sitt uppdrag idag och i 
framtiden.”

Utifrån denna skrivning är 
det svårt för oss att uppfat-
ta vår rekrytering som något 
som underminerar MSB el-
ler SMO-utbildningen. Vi har 
samtidigt tillsammans med öv-
riga räddningstjänster i Stock-

holms län en diskussion med 
MSB om hur vi på lång sikt kan 
få  SMO-elever  med en breda-
re kompetens och som bättre 
speglar samhället. Med det-
ta sagt så har vi rekryterat en 
majoritet av våra brandmän 
från SMO-utbildningen och vi 
kommer att fortsätta göra det 
framöver.

Denna rekrytering är, som vi 
tidigare  varit tydliga med, en 
aktivitet för att öka intresset 
för brandmannayrket bland 
ungdomar, kvinnor och per-
soner med utomnordisk bak-
grund.
�� Rekryteringen höjer kvalitén
Förbundsordföranden för 

Brandmännens riksförbund 
säger i ett radioinslag i Ekot att 
brandmän utan SMO-utbild-
ning och erfarenhet från yr-
ket gör att brandkåren tappar 

i kvalité och inte klarar rädd-
ningsuppdraget. Brandkåren 
Attunda tar starkt avstånd från 
BRF:s påstående och har ett 
stort förtroende för våra hel- 
och deltidsbrandmän som inte 
gått SMO-utbildningen utan 
utbildats inom Brandkåren 
Attunda. Vi anser inte att dessa 
brandmän har sänkt kvalitén 
på Brandkåren Attundas rädd-
ningsverksamhet eller före-
byggandearbete utan att de har 
breddat vår kompetens.
�� Personerna i denna rekry-

tering kommer inte in via en 
gräddfil

Personerna som anställs i 
denna rekrytering kommer 
inte in via en gräddfil då de har 
konkurrerat med cirka 370 an-
dra sökanden. De måste klara 
av våra fysiska krav och bedö-
mas vara lämpliga och ha po-
tential att arbeta som brand-
män av vår rekryteringsgrupp.

Detta är samma förfarande 
som vid våra andra rekryte-
ringar. Brandkåren Attunda 
har inte haft SMO-krav vid re-
krytering av brandmän de se-
naste fem åren. Man kan fråga 
sig varför denna kritik och dis-
kussion har uppstått denna 
gång då detta projekt har fokus 
på att attrahera kvinnor och 
personer med en utomnor-

disk språklig och kulturell bak-
grund.
��Hur ska en kvinna eller en 

person med kompetens inom 
utomnordiska språk och kultu-
rer göra våra räddningsinsatser 
och förebyggande insatser 
bättre?

Vi tror, som de allra fles-
ta i samhället, att en hetero-
gen organisation som är jäm-
lik skapar bra förutsättningar 
för en sund organisationskul-
tur, utveckling och trivsel. Vi 
tror även att jämställdhet och 
mångfald är viktigt för att or-
ganisationen ska lyckas med 
att nå sina mål.

Vi har som alla andra rädd-
ningstjänster stora utmaning-
ar att nå våra medborgare och 
de som vistas i kommunerna i 
både det olycksförebyggande 
arbetet och vid räddningsin-
satser. Om vi inte har personal 
i brandkåren som speglar sam-
hället så kommer vi ha svårt 
att förstå och nå ut till alla våra 
medborgare, eller få de drab-
bade vid räddningsinsatser att 
kunna identifiera sig med och 
känna förtroende för brand-
kåren.

JENS ÄRLEBRANt
Brandchef, Brandkåren attunda

Vi tycker att SMO-utbildningen är en bra och relevant utbildning men underlaget av examinerade elever  motsvarar inte helt den kompetens vi behöver rekrytera. När 
SMO-utbildningen inte erbjuder det anställningsunderlag vi söker så har vi valt att själva attrahera personer med den profil och kompetens som vi anser vår organisation 
och bransch behöver, skriver Jens Ärlebrant, chef för Brandkåren Attunda.  Foto: brandkårEn attUnda

”Målet är att 30 pro-
cent av våra nyrekry-
terade brandmän bör 
vara kvinnor och 15 
procent bör ha utom-
nordisk språklig eller 
kulturell kompetens”
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”Vi behöver brandmän 
som kan arabiska”

MÅngFalD

��Vårderfarenhet och kun-
skap i moderna språk ger nu 
meritpoäng i ansökan till ut-
bildningen Skydd mot olyckor, 
SMO. Det är ett viktigt steg för 
att öka jämställdhet och mång-
fald inom räddningstjänsten. 
Det är också ett bevis på att 
Södertörns sätt att rekrytera 
brandmän de senaste åren har 
gjort avtryck.

Vi har länge sett ett behov 
av att öka mångfald och jäm-
ställdhet i vår organisation. Att 
bättre återspegla samhället 
gör oss effektivare, både i det 
förebyggande arbetet och vid 
räddningsinsatser. Att förstå 
och kunna göra sig förstådd på 
de kulturella och verbala språk 
som används i de områden vi 
verkar ökar vår förmåga att in-
formera om brandskydd och 
förstå och bedöma riskbilder 
i samhället. Det ger även ökad 
förmåga till effektivare rädd-
ningsinsatser eftersom vi bätt-
re kan ta emot och ge informa-
tion, men också riva osynliga 
murar mellan oss som myndig-
het och lokalsamhället.

sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) och de fackliga fö-
reträdarna i branschen skrev i 
en debattartikel i maj i fjol att 
”Inom räddningstjänsten finns 
alldeles för få brandmän som 
är kvinnor eller har utländsk 
bakgrund. Vi tror att god ser-
vice på lika villkor bäst ges av 
brandmän som har olika bak-
grund, kön och erfarenheter. 
Därför tar vi nu ett gemensamt 
initiativ för ökad jämställdhet 
och mångfald inom räddnings-
tjänsten.” I Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps 
(MSBs) handlingsprogram för 
ökad mångfald och jämställd-
het säger man att ”av dem som 
anställs som brandmän i rädd-
ningstjänsten år 2014 ska 40 % 
vara kvinnor.”

�� Behövs mer än ambitioner
Vår ambition att öka mång-

falden inom räddningstjänsten 
delas alltså med SKL, MSB och 
de fackliga organisationerna. 
Frågan är hur vi ska nå dit? Att 
ge meritpoäng för vårderfa-
renhet och språk vid ansökan 
till SMO är ett sätt. Men det 

räcker inte. Vi behöver ett mer 
långsiktigt tänk än så.

Södertörns brandförsvars-
förbund har valt att anställa 
personer som vid anställning-
en inte hade utbildning i skydd 
mot olyckor men som bidrar 
med andra kompetenser som 
gör att vi bättre kan lyckas med 
vårt uppdrag. Medarbetar-
na har sedan utbildats i rädd-
ningsarbete i vår egen organi-
sation för att få den kompetens 
som krävs för att tjänstgöra 
som brandmän.

�� Resurs för hela kommunen
I vårt uppdrag enligt LSO 

ingår, vilket är allmänt känt, 
att förebygga bränder. Vi tar 
nu ytterligare ett steg och job-
bar ännu bredare med trygg-
het i kommunerna. Samtidigt 
som uppdraget breddas är de 
ekonomiska ramarna oföränd-
rade.

Södertörns brandförsvars-
förbund har valt att ställa om 
till en modell som innebär att 
vi jobbar med den förebyggan-
de delen av uppdraget under 
beredskapstid. Det vill säga, 
våra brandmän jobbar med fö-
rebyggande arbete under all 
den tid som inte är utryckning 
eller övning. På så vis kan vi 
med lika många medarbetare 

som tidigare göra större nytta i 
kommunerna.

�� Blandade kompetenser gör 
oss bättre

Förebyggande arbete kan va-
ra utbildning i skolor, tillsyner 
enligt LSO och LBE, relations-
skapande arbete med ungdo-
mar för att motverka anlagd 
brand, informationsarbete i 
bostadsområden m m. Vi har 
många brandmän som är bra 
på att släcka bränder och lösa 
de praktiska problem som kan 
uppstå vid en olycka men vi be-
höver komplettera med fler 
brandmän som även kan nå 
fram till ungdomar eller hålla 
en utbildning om brandskydd 
på t ex arabiska.

Vi kommer naturligtvis även 
i fortsättningen att anställa 
personer som är utbildade i 
räddningsarbete. Men vi kom-
mer också att anställa medar-
betare med andra kompeten-
ser för att kunna skapa för-
utsättningar att ge alla med-
borgare ett likvärdigt skydd. 
Södertörns brandförsvarsför-
bund väljer inte antingen eller 
utan både och.

Genom att vilja utvecklas 
och våga utmana har vi under 
många år gjort förändringar 
som andra inom räddnings-

tjänsten sedan tar efter. Det 
kommer vi att fortsätta göra.

LARS-göRAN uDDHoLM
brandchef, Södertörns  
brandförsvarsförbund

SuSANNE BERgStRöM (S)
direktionens ordförande,  

Södertörns brandförsvarsförbund

MÅngFalD

�� Sedan snart två år har 
MSB åtta jämställdhets- och 
mångfaldsutvecklare geo-
grafiskt fördelade över lan-
det. Vi är alla anställda inom 
den kommunala räddnings-
tjänsten och använder 25 
procent av vår arbetstid till 
rollen som utvecklare. 

Vårt uppdrag är att verka 
både inåt räddningstjäns-
ten och utåt mot samhäl-
let för att påverka attityder 
och föreställningar om vem 
som kan vara brandman. Vi 
försöker få räddningstjäns-
ter att åka ut och prata om 
yrket och därigenom locka 
fler till SMO-utbildningen.

En av våra viktigaste upp-
gifter är att påverka kvinnor 
och personer med utländsk 
bakgrund, två grupper som 
är kraftigt underrepresen-
terade i räddningstjänsten, 
att söka SMO.

rikard svensson, som kom-
menterat webbartikeln om 
Södertörn i Tjugofyra7, ver-
kar tro att MSB har anställt 
mångfaldspersoner ”som 
om man drar det till sin 
spets har som jobb att hitta 
luckor hur man kvoterar in 
personer utan SMO-bak-
grund”.

Förmodligen syftar han 
på de uppmärksammade re-
kryteringar som Södertörn 
har gjort och som Attunda 
har för avsikt att göra bland 
personer som har annan 
bakgrund än SMO. Detta 
är ett initiativ från de rädd-
ningstjänsterna och inget 
som vi är inblandade i.

Vi är för jämställdhet och 
mångfald på lika villkor och 
det är bra om vårt uppdrag 
inte missuppfattas. Kontak-
ta oss gärna om det är något 
ni undrar över eller vill dis-
kutera.

MSB:S REgioNALA  
JÄMStÄLLDHEtS- ocH 

MåNgfALDSutvEcKLARE

Lars-arne andersson räddnings-
tjänsten Syd, Erik flink räddnings-

tjänsten Västervik, ulf jacobs-
son jämtlands räddningstjänst-

förbund, Bo johansson Nerikes 
Brandkår, Börje Lindgren alingsås 
och Vårgårda räddningstjänstför-
bund, Pär Mikaelsson räddnings-

tjänsten Skellefteå, jeanette Selin 
och Marcus Sjöholm Västra Sörm-

lands räddningstjänst.

Vi har länge sett ett behov av att öka mångfald och jämställdhet i vår organisation. Att bättre åter-
spegla samhället gör oss effektivare, både i det förebyggande arbetet och vid räddningsinsatser, 
skriver Susanne Bergström och Lars-Göran Uddholm.
 arkivbild, Foto: PEr larsson

”Utvecklarna 
är inte 
inblandade”

Välkommen  
att tycka till!
�� alla är lika välkomna att 

delta i debatten. Men skriv 
inte för långt, max 4 000 
tecken inklusive mellanslag.
e-post:�
redaktionen@ tjugofyra7.se
postadress:�
Min Åsikt, tjugofyra7, 
L 259a, 651 81 Karlstad. 
manusstopp för  
nästa nr:� 7 maj.
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rapporter, broschyrer, 
läromedel med mera 
från MSB. Där inget pris 

anges är publikationen gratis. 
Senaste utgivningarna:

översvämningar i 
sverige 1901-2010
Som underlag för förordningen 
om översvämningsrisker, som 
kom 2009, har länsstyrelser-
na gjort en inventering av över-
svämningar under 1901-2010. 
totalt handlar det om 190 över-
svämningar som anses haft be-
tydande påverkan. Här redovi-
sas resultatet av inventeringen.
best nr:� MSB355 – jan 2012.

rätt i kris
Boken ger handledning om vilka 
rättigheter och skyldigheter, och 
vilken praxis, som gäller infor-
mationsarbete vid olyckor, kriser 
och uppmärksammade händel-
ser. Behandlar lagområden som 

ofta blir aktuella vid möte med 
medier.
best nr:� MSB338.

samhällets kostnader 
för olyckor
Genom att uttrycka belastning-
en i kronor översätts olyckor och 
dess konsekvenser till en sam-
hällsekonomisk kostnad. Boken 
är en sammanfattning av ett 
brett arbete med att beskriva 
skadeeffekter i samhällsekono-
miska termer. 
Best nr: MSB340 – dec 2011.

räddningstjänst  
vid olyckor med  
farliga ämnen
Boken är ämnad att ge läsaren 
fakta om olika explosiv ämnen 
och öka förståelsen för den tek-
nik och taktik som är bäst vid 
denna typ av olyckor. allt från 
juridik, transport och hantering, 
beslutsstöd, risker och riskin-

ventering belyses. Boken vänder 
sig framför allt till personal i ut-
ryckningstjänst.
Best nr: MSB 0108-10 – dec 
2011. 
Pris: 95 kr plus moms.

sverige och usa
folder med underrubriken 
gränsöverskridande risker och 
gemensamma lösningar. Be-
skriver Sveriges samarbete med 
Department of Homeland Se-
curity (DHS) i uSa.
Best nr: MSB347 – dec 2011.

hantering av allvarliga 
it-incidenter
I publikationen presenterar MSB 
den nationella planen för han-
tering av allvarliga It-incidenter. 
Sammanställningen ska kunna 
användas som stöd för samhäl-
lets hantering av desamma.
Best nr: MSB328 – dec 2011.

handling serious  
it incidents
Samma som ovanstånde, fast 
på engelska.
Best nr: MSB339 – dec 2011.

tumregler vid  
skogsbrand
Lathund med snabba fakta och 
tumregler för skogsbränder i 
olika typer av vegetationer och 
med särskilt avsnitt om kraft-
ledningsgator.
Best nr: MSB350 – dec 2011.

transport av farligt gods
Övergripande information om 
de regler som rör farligt gods på 
väg och järnväg.
Best nr: MSB327 –  nov 2011.
Pris: 30 kr plus moms.

tryggare kan ingen..?
rapporten redovisar, utifrån en 
enkätundersökning, har män-
niskor ser på sin eget trygghet 

och säkerhet. Innehåller statis-
tik och analys.
Best nr: MSB319-11 – nov 2011.

a functioning society in  
a changing world
Engelsk version av rapporten Ett 
fungerande samhälle i en förän-
derlig värld som innehåller na-
tionell strategi för samhällsvik-
tig verksamhet.
Best nr: MSB341 – dec 2011.

så här beställer du
ange beställningsnummer 
samt din adress.
fax: 010-240 56 05.  
E-post: publikationsservice@
msb.se
Postadress: MSB publikations-
service, L 124,  
651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, alter-
nativt ladda ner, via hemsidan, 
www.msb.se

nyutgivet från MsB

En ung och i stort väl funge-
rande myndighet.

Det är Statskontorets om-
döme efter att ha analyse-
rat MSB.

�� Syftet med analysen är att 
bredda regeringens bedöm-
ningsunderlag för styrningen 
av MSB. MSBs generaldirektör 
håller med om det mesta i ana-
lysen.

– Ja, jag har sagt att jag håller 
med om de flesta slutsatserna. 
Med det menar jag att det kan 
finnas nyanser i deras resone-
mang där jag inte är helt enig, 
eller där vi inom MSB ännu inte 
har en färdig ståndpunkt. Men 
på den övergripande nivån hål-
ler jag faktiskt med om allt, sä-
ger Helena Lindberg.

Även om MSB får godkänt 
har Statskonstoret en hel del 
synpunkter. 

Ett av regeringens mål med 
att slå samman tre myndighe-
ter och bilda en ny var rationa-
liseringar. MSB har minskat ad-
ministrationen med 150 miljo-
ner kronor och lokalkostnader-
na med 30 miljoner.

msbs uppdrag är brett och 
svårt att utvärdera och Stats-
kontoret gillar myndighetens 
sätt att bryta ned och konkreti-
sera uppdraget. 

Samtidigt får MSB kritik för 
hur verksamhetsmålen sätts. 
Det går inte att se om målen 
uppfylls eller om verksamheten 
är kostnadseffektiv. Statskon-

toret vill se mer mätbara mål.
I analysens framhålls två vik-

tiga områden för framtiden – 
civilt försvar och Rakel. Civilt 
försvar försvann från samhälls-
agendan i början av 2000-talet 
med förändrad hotbild och för-
svaret omorganiserades till in-
satsförförsvar. 

MSB har själv påtalat ut-
vecklingsbehov inom området, 
Statskontoret anser att reger-
ingen bör tydliggöra MSBs roll 
och uppdrag.

rakel är msbs största delverk-
samhet ekonomiskt sett med 
en budget på 335 miljoner kro-
nor. I den egna riskanalysen ser 
MSB Rakel som den största ris-
ken på grund av finansierings-
modellen som på sikt innebär 
underfinansiering. Med tanke 
på att det rör sig om stora peng-
ar anser Statskontoret att MSB 

snabbt måste stabilisera verk-
samheten samtidigt som reger-
ingen bör ge myndigheten de 
förutsättningar som krävs för 
att klara Rakel-uppdraget.

analysen skulle särskilt titta 
på hanteringen av det så kall-
lade krisberedskapsanslaget 
2:4 och här krävs en utveck-
ling. Fördelningen av medel 
har byggt på tidigare års tilldel-
ning, men nu har MSB startat 
en process där man väger an-
sökningar mot varandra för att 
ge pengar dit de gör mest nyt-
ta. Eftersom det rör sig om sto-
ra summor är det angeläget att  
processen kommer på plats.

I kapitlet Intern styrning och 
organisering oroar sig Stats-
kontoret för den mycket spän-
da relationen mellan arbetsta-
garorganisationerna och myn-
dighetsledningen som bland 

annat lett till att två av tre fack-
förbund inom myndigheten 
tänker lämna nuvarande sam-
verkansavtal. Enligt Statskon-
toret är orsaken olika syn på 
vad samverkan är och hur den 
ska ske.

”Vi konstaterar att det finns en 
djup och inte avtagande spän-
ning mellan myndighetsled-
ning och personalföreträdare. 
Det är angeläget att en mer till-
litsfull, konstruktiv och sam-
arbetsinriktad dialog mellan 
myndighetsledning och perso-
nalföreträdare etableras.”

Det breda uppdraget ställer 
stora krav på intern samord-
ning och att den effektiviseras 
ser Statskontoret som en vik-
tig uppgift inför framtiden. Det 
finns till och med anledning att 
överväga förändringar i organi-
sationen:

”Vi ser det som viktigt att 
myndigheten fortsätter att 
överväga vilka former som or-
ganisationen och den interna 

samordningen ska ha. Detta 
kan inkludera möjligheten att 
förändra den grundläggande 
organisatoriska principen från 
process till sak, eller införa en 
så kallad matrisorganisation.”

i analysarbetet har Statskon-
toret intervjuat ett antal perso-
ner från MSBs fyra målgrupper 
kommuner, landsting, länssty-
relser och myndigheter samt 
representanter för Sveriges 
kommuner och landsting.

I allmänhet tycker de inter-
vjuade att MSBs resultat är 
bättre än de tre tidigare myn-
digheternas sammantaget. Det 
finns dock en återkommande 
kritik och den är att MSB sak-
nar kunskap om en eller flera 
målgrupper och det gäller sär-
skilt landstingen. 

I intervjuerna framförs ock-
så, såväl internt som externt, 
kritik mot alltför stort fokus på 
regeringskansliet, att MSB har 
för mycket av ett uppifrånper-
spektiv och inte tillräckligt an-
vänder eller tillvaratar ett nedi-
frånperspektiv.

syftet med bildandet av MSB 
var rationaliseringar och sy-
nergier. Mot bakgrund av 
MSBs svårvärderade uppdrag 
har inte Statskontoret kunnat 
se några direkta synergieffek-
ter. Däremot indikerar positiva 
intervjusvar från målgrupper-
na att MSB så här långt uppfyllt 
regeringens mål.

guNNo ivANSSoN

Fungerar
”I allmänhet tycker de 
intervjuade att MSBs 
resultat är bättre än 
de tre tidigare myndig-
heternas sammanta-
get”
Från Statskontorets analys av MSB

Statskontoret ger MSB godkänt
��Konkretiserar uppdraget bra – brister i intern samverkan

Statskontoret är osäkert på om MSB är kostnadseffektivt och vill 
se mer mätbara mål. Foto: GUnno ivansson
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Halmstad är en populär hemstad såväl som turistort med  
92 000 invånare vilka ständigt blir fler i en av landets mest 
expansiva regioner. Utryckningsorganisation har fem 
brandstationer och en framskjuten enhet.

Räddningstjänsten i Halmstad organiserar om och söker därför  

Verksamhetschef för planeringsavdelningen 
samt 

Verksamhetschef för räddningsavdelningen 
Är du intresserad? läs mer på www.halmstad.se/raddningstjansten

Vi söker en
Risk- och  
sårbarhetshandläggare (vikariat)
till samhällsbyggnadsenheten

För mer information  
www.lansstyrelsen.se/halland

Följ oss på webben: www.tjugofyra7.se

söker 

brandingenjör/brandinspektör 
Vi har behov av en vikarie from mars 2012. Vikariatet kan 
komma att övergå i en tillsvidareanställning. 

Mera information finner du på www.dalamitt.se. 

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2012-02-19 i digital form.

annonsera i tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd 
och beredskap?  
Då är tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.

nästa nummer:� Nr 14 kommer ut 21 maj.
annonsbeställning:� förhandsbokning senast 30 april, färdigt 
manus senast 7 maj.
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.

söker

Förbundsdirektör/Räddningschef
Mer information om oss och tjänsten hittar du på vår hemsida  
www.skovde.se/rt  
Eller kontakta personalchef Per-Erik Carlsson, 0500-42 40 00.
Ansökan senast den 19 mars 2012 till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1, 541 40 
Skövde.
Märk kuvertet ”Räddningschef”.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG

MSB och SOS Alarm har 
tecknat ett avtal för sam-
verkan vid krissituationer 
och vidareförmedling av in-
formation till myndighe-
ters Tib (tjänstman i bered-
skap). 

Cirka 30 centrala myndig-
heter och alla 21 länsstyrelser, 
som är ålagda att ha en Tib-
funktion och omgående kunna 
upprätta en ledningsfunktion, 
kan ansluta sig till samverkans-
avtalet.

– Om alla ansluter sig kom-
mer det att gå snabbare och bli 
effektivare att hantera kriser 
och olyckor. Samverkansavta-
let är anpassat efter de nya krav 
som ställs på samhällsskydd 
och beredskap, bland annat ge-
nom systemet med Tjänsteman 
i beredskap, säger Helena Lind-
berg, generaldirektör för MSB. 

Samverkansavtalet är upp-
delat i en grundtjänst och ett 
antal tilläggstjänster. Myndig-
heterna med Tib-funktion har 

möjlighet att ansluta sig till 
grundtjänsten och beställa till-
läggstjänster. Grundtjänsten 
reglerar SOS Alarms åtagan-
den i kontakter med myndig-
heters Tibar, vid samverkans-
konferenser samt deltagande 
vid övningar. SOS Alarm ska 
även bistå med visst statistiskt 
material. 

Tilläggstjänster rör bland 
annat bevakning av händelser 
och larm, tillgång till samver-
kanswebb, händelseinforma-

tion och larm till kembered-
skap.

För att effektivt kunna leve-
rera tjänsterna har SOS Alarm 
inrättat en central krisbered-
skapsfunktion (KBX) som är 
bemannad dygnet runt.

MSB, SOS Alarm och anslu-
tande organisationer är tänk-
ta att bidra till finansieringen 
av funktionen. MSB betalar 3,5 
miljoner per år och avtalet är 
tvåårigt. 

MSB och SOS Alarm tecknade 
avtal för krissituationer
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nytt om namn
�� Per Karlsson slutar som rädd-

ningschef i Gällivare och tillträ-
der tjänst som brandingenjör i 
Södertörn 2 april.
��Hans-olov Byquist slutar 

som forskningschef på MSB och 
blir från 13 februari chef för enhe-
ten för näringsliv och samhälle 
vid umeå universitet.
�� Stefan Bergström, förbunds-

chef och räddningschef i Karl-
stad, går i pension. förbundet 
rekryterar nu ny förbundsdirektör 
och räddningschef.
�� Peter oom är ny vd för Cold 

Cut Systems (CCS). Han kom-
mer närmast från Niscayah där 
han under två år har arbetat som 
regionchef och försäljningschef.
�� conny Peterson är ny opera-

tiv chef vid Värends räddnings-
tjänst, han var tidigare insatsle-
dare och enhetschef i förbundet.
�� Simon Espenrud, branding-

enjör, har anställts av Bengt 
Dahlgren aB med placering på 
kontoret i Kristianstad. Han har 
jobbat vid räddningstjänsten 
Östra Blekinge och landstinget i 
Blekinge.
�� Per Anderson, tidigare alings-

ås-Vårgårda, är ny förbundschef 
i Norra Älvsborgs räddnings-
tjänstförbund sedan 1 februari. 
tord Eriksson som var tf chef har 
återgått till tjänsten som chef för 
räddningstjänstavdelningen.

söker

Förbundsdirektör
Intresserad – läs mer på www.alivar.se

Räddningstjänsten söker

Räddningschef
Insatsledare

Kontaktperson för 
Räddningschef är Joakim Svensson, 0970-18275 
och för Insatsledare Per Karlsson, 0970-18026

Läs mer på www.gellivare.se/ledigajobb 

Brandingenjör
till Tillsyn/förebyggandeavdelningen

Yttre befäl
till Räddningsavdelningen/Teknikenheten

Läs mer om tjänsterna på www.brand112.se

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

söker

GÄSTRIKE 
RÄDDNINGSTJÄNST 
SöKER

Hamntorget 8 • 803 10 Gävle • Tel 026-17 96 53

bRaNDmÄN
vikarier till sommaren
Mer information: www.gastrikeraddningstjanst.se

Vårkonferens om 
samhällsviktig 
verksamhet
�� Skydd av samhällsviktig 

verksamhet är temat när MSB 
och Socialstyrelsen arrangerar 
Vårkonferensen i Lidingö 9-10 
maj. Den riktar sig till lands-
ting, länsstyrelser och kom-
muner.

– Syftet är att ge aktuell in-
formation, inspiration och 
möjlighet till att utbyta er-
farenheter, säger Manuela 
Schönbacher Gillå, MSB.

Informationssäkerhet inom 
hälso- och sjukvård, planer vid 
extraordinära händelser, Sve-
riges möjligheter att ta emot 
internationellt stöd och erfa-
renheter från Utöya är några 
av programpunkterna.

Information om anmälan 
med mera finns på .msb.se.

Räddningstjänsten söker 

Stf räddningschef
För mer information besök vår hemsida www.odeshog.se

Välkommen med din ansökan! 

Länsstyrelsen arbetar för ett dynamiskt samhälle i balans. Nu

söker vi

En Brandingenjör
och
En Civilingenjör
riskhantering
Mer information hittar du på vår webbplats.

Välkommen med din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 20 februari 2012

Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad
Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 21 10 
www.lansstyrelsen.se/skane

Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar med
tillsyn, kunskapsspridning och ärendehandläggning inom
nästan hela samhällsområdet. Vi är ca 500 medarbetare och
har kontor i Malmö och Kristianstad. 
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��MSB och Brandskyddsför-
eningen arrangerar semina-
rier om brandskydd i flerbo-
stadshus.

Seminarierna riktar sig 
framförallt till ansvariga för 
fastigheter i någon form, bo-
stadsrättsföreningar, men 
även kommunala verksam-
heter.

Seminariet i Stockholm 20 
mars är fullbokat. Övriga är: 
26 mars i Malmö och 29 mars i 
Göteborg.

Mer information på msb.se 
och brandskyddsforeningen.se

Seminarie om brand-
skydd i flerbostadshus

Räddningstjänsten
Öland

söker

Brandingenjör
Intresserad—läs mer på: 
www.oland.se/raddningstjansten

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund  
ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, 
Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner.

Vi söker

Styrkeledare
för tillsvidareanställning 

Brandmän 
för vikariat med möjlighet till förlängning

Sista ansökningsdag: 2012-02-29
Kontakt: Rune Arvidsson, chef Räddningsavdelningen
  0226-645804, 0708-645204
Läs mer på vår hemsida: www.sdrf.nu
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VILL DU VARA MED I 
UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS 

BRANDBEKÄMPNING?

Cold Cut Systems befinner sig i en expansiv 
fas och förstärker nu sitt säljteam. Vi söker 
dig med bakgrund inom räddningstjänst och 
med kunskaper och erfarenheter inom taktisk 
brandsläckning.

Läs mer om tjänsten på: 

www.coldcutsystems.se

Kompetenskrav
Körkort B (C merit), bra fysik, simkunnig, 2-årig 
gymnasial utbildning och personliga egenskaper 
lämpliga för yrket. MSBs utbildning i skydd 
mot olyckor eller annan räddningstjänstutbild-
ning är meriterande. Anställningen inleds med 
en verksamhetsanpassad utbildning. Vi ser gärna 
kvinnliga sökanden. 

Anställningsform 
Beräknad utbildningsstart är i slutet av maj, 
tjänstgöring i utryckningsstyrka fr.o.m. juni 
t.o.m. mitten av augusti då vikariaten beräknas 
upphöra. Vid behov kan anställningstiden för-
längas ytterligare någon månad.

Tillträde
Slutet av maj.

Övrigt 
Innan anställningen påbörjas kommer lämplig-
hetstest och läkarundersökning med arbets-EKG 
att genomföras. 

Upplysningar 
Insatschefer Lars Broström och Lars Hansson
tel 0980-709 00. 
E-post: lbm@kommun.kiruna.se alt lhn@kom-
mun.kiruna.se 

Fackliga företrädare
Mary Poromaa Kommunal Norrbotten, telefon 
0980-705 13.

Rekrytering sker i samråd med våra berörda 
fackliga organisationer. Kiruna kommun efter-
strävar mångfald och en jämn könsfördelning. 
Välkommen med din ansökan med personligt 
brev, meritförteckning och övriga handlingar Du 
vill åberopa till 
Kiruna kommun
Dokumenthanteringen
981 85 Kiruna
eller e-post diabas.diabas@kommun.kiruna.se. 
Ange ref nr 272/11

Sista ansökningsdag 2012-02-29

Semestervikarierande brandmän
till heltidskåren Ref nr 272/11

Kiruna kommun är den nordligaste och största kommunen i Sverige till ytan 
med ca 23 000 innevånare, vi har både gruvnäring och rymdforskning inom 
kommunen. Sveriges högsta berg Kebnekaise finns inom kommunen. Kiruna 
är i en samhällsomvandling, en hel stad skall flyttas p g a gruvnäringen. Ki-
runa kommun kan erbjuda Dig som är intresserad av naturen en storslagen 
vildmark, där Du kan utöva olika slag av aktiviteter.

Räddningstjänsten i Kiruna kommun 
söker för sommaren 2012

Värends Räddningstjänst

Brandmän till sommarvikariat

Sista ansökningsdag: 
2012-02-20

Läs mer på www.vrtj.se

söker

med placering i Växjö

Brandkåren Attunda 
söker ett stationsbefäl med placering  
i Upplands-Bro och en chef för  
kvalificerad handläggning. 

Läs mer om tjänsterna på 
www.brandkaren-attunda.se eller
www.facebook.se/attunda

Vi söker 

tVå säkerhetskoordinatorer

raddningkarlstad.se
Räddningstjänsten Sydöstra Skåne

söker

Brandmän för sommaren 2012
Läs mer på www.sorf.se

 Distriktschef: Lars-Gösta Andersson 010-110 25 18
 Insatsledare: Martin Andersson 010-110 25 30

Vi tror på framtiden!
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Tidning utgiven av Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap

#nr 13 # februari 2012

TJUGOFYRA

Det kan löna sig att komma 
tidigt till bion och se rekla-
men. Fråga Peter Stefanson. 

Mitt bland de lockande 
budskapen om läckra chok-
ladkakor och fräscha tugg-
gummin kom filmen som 
hade ett  viktigare budskap.

�� – Den räddade mitt hus. Det 
hade brunnit ned om jag inte 
sett kampanjfilmen, säger han.

Filmen visar en man som 
lämnar sitt hem och som utan-
för dörren möts av applåderade 
brandmän. Mannen gratuleras 
för att han släckte ljusen innan 
han gick hemifrån.

– Jag blev alldeles iskall när 
jag såg det. Jag kände på mig att 
något var fel hemma, berättar 
Peter Stefanson.

Han tog upp sin mobiltelefon 
och ringde hem till en granne.

– Och visst hade jag glömt 
ljusen. En träljusstake stod på 
köksbordet och brann, det vara 
bara några korta stumpar kvar. 
Mot ljusstaken stod några jul-
kort lutade och strax bredvid 
hängde julgardinerna, berät-
tar han.

Grannen blåste ut ljusen och 
faran var över.

– Jag bor i ett gammalt trä-
hus. Hade jag inte sett filmen 
och om inte grannen hade varit 
hemma hade det slutat riktigt 
illa. Huset hade brunnit ned, 
säger Stefanson.

Brandskyddsföreningens 
film har vänt på perspektiven. 
Istället för att komma med pek-

fingrar och skrämselpropagan-
da har man valt att applådera 
den som gör rätt. 

Eftersom det i genomsnitt i 
riket är fyra gånger vanligare 
med bränder orsakade av le-
vande ljus i december än under 
övriga månader behövs infor-
mationen.

brandskyddsföreningen i 
Värmland och Räddningstjäns-
ten i Karlstadregionen har ar-
betat tillsammans i många år 
med budskapet om att släcka 
sina levande ljus. Och det arbe-
tet har gett resultat.

– 2010 hade vi inte en enda 
utryckning till brand som or-
sakats av levande ljus och 2011 
hade vi en enda, säger Lars 
Wendel informationschef på 

Räddningstjänsten Karlstads-
regionen.

för peter stefanson var det 
alltså ett biobesök som gjorde 
skillnad. Peter bor i Ransäter 
norr om Karlstad och gjorde 
biobesöket tillsammans med 
sin dotter för att fira sin födel-
sedag. Innan de lämnade hem-
met släckte de belysningen.

– Jag såg att det var mörkt 
men det kom ett litet sken från 
adventsstjärnan, säger han.

Med en rysning tänker han 
tillbaka på att det inte bara var 
den som gav ifrån sig ett sken.

– Det är klart att vi blir glada 
när vi får höra att filmen gjort 
så konkret skillnad i ett speci-
fikt fall. Här har vi ju faktiskt en 
människa vars hus idag finns 

kvar tack vare att vår film rull-
lade på biografen just den kväl-
len. Det känns jättebra, säger 
Lars Wendel.

filmen ”Jag släckte ljusen” 
togs fram av Brandskyddsför-
eningen i Värmland men såväl 
MSB som Brandskyddsfören-
ingen centralt nappade på idén 
och spridningen blev stor. 

Filmen sändes på bland an-
nat i TV4 och på landets samt-
liga ICA Kvantum butiker. Den 
har också gjort stor succé på 
Youtube där den haft 22000 
visningar på tre olika kanaler. 
Den finns att beskåda på www.
youtube.com/raddningskarl-
stad.

oLA fiNELL

Då gick ett ljus upp för Peter
Filmen som uppmanar att släcka ljusen kan ha räddat Peter Stefansons hus. Han satt i biosalongen i Karlstad, fem mil hemifrån, när filmen visades. Peter insåg att något 
var fel hemma. Foto: hElEna karlsson/nWt


