
Bondförnuft klarar kris
Verksamheten tål inga störningar. Lars-Ove Johansson har 220 nötkreatur på sin gård, elförsörjningen är livsviktig. Det kräver beredskap att 
klara en kris. Foto: Fredrik Skog

��Elavbrott eller vattenbrist står många maktlösa inför. En lantbru-
kare måste vara redo. 

Krisberedskap är en bondes vardag – och det gör att lantbrukarna 
ofta nyttjas som stöd för hela samhället.

– Beredskapen kan vara olika även bland oss lantbrukare. Men to-
talt sett är lantbruksföretagen viktiga för hela samhället i en bered-

skapssituation, säger Lars-Ove Johansson som är ansvarig för en av 
LRFs stödgrupper.

Lantbrukarna är ofta stationerade där problemen kommer att upp-
stå, har maskiner och är vana att agera. Det är några skäl som gör lant-
brukarna till en viktig resurs.

Sidan  16
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sen allvarliga bris-
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privat-offentlig 
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  Så här på tröskeln till våren och inför 
Europavalet tänker jag slå ett slag för 
EU-perspektivet och för övningar. 

Men vi börjar med jordbävningen i Alaska, 
med 9.2 på richterskalan. Krafterna den ut-
löser är jämförbar med Japan 2011 eller Haiti 
2009. Det är fortfarande så här års 2014 kallt, 
vinterkallt. Anchorage som har drygt 250 000 
invånare är byggd på lera och det märks nu 
när leran sätts i rörelse av skalvet. Jordbäv-
ningen framkallar tsunamivågor, som mest 
mäter vågen ofattbara 64 meter och ska så 
småningom nå Kalifornien där den orsakar 
skador för hundratals miljoner dollar. Oljean-
läggningar havererar.  Många svårt skada-
de behöver transport till sjukhus som ligger 
långt från Anchorage.  

om man nu brer ut en karta  och studerar av-
stånd så ska man finna att avståndet från 
Alaskas huvudstad till Washington DC är un-
gefär lika långt som flygavståndet till Stock-
holm. 

Alaska är inte bara glesbygd, skog, kallt och 
långt borta. Det är nära också, eftersom vi 
brottas med likartade problem om det hän-
der något. Det är en ömtålig miljö med långa 
avstånd. Det är långt till kvalificerad sjukvård 
för brännskador och komplicerade fraktu-
rer vid stora olyckor. Därför, och på grund av 
vårt långvariga samarbete, är Sverige genom 
MSB en av ett tiotal nationer som bjudits in 

att delta i övningen Capstone, 2014 års natio-
nella övningsprogram i USA. Det är en mons-
terstor övning som hålls regelbundet, senast 
2011. Övningsscenariot bygger på en verklig 
händelse, långfredagsskalvet 1964 i Alaska.  

I Sverige har vi drygt en månad senare öv-
ningen Samö Fokus – en uppföljande öv-
ning efter den stora kärnkraftsövningen 2011 
som samlade över 6 000 deltagare i ett 70-
tal myndigheter, företag och organisationer. 
Samö betyder Samverkansövning. Och Samö 
Fokus är vad det låter som – strålkastaren är 
riktad mot utvecklingsområden deltagarna 
vill pröva tre år efter den första övningen. 

en monsterstor övning i usa  och en stor na-
tionell övning i Sverige – vad har det med EU 
att göra? 

Jo, sedan årsskiftet har vi, alla medlems-
stater i EU, en gemensam civilskyddslagstift-
ning på plats. En viktig komponent är system 
för att kunna ge och ta emot hjälp om det in-
träffar en storskalig olycka eller en natur-
katastrof. Från årsskiftet har EU beredskap 
dygnet runt att förmedla hjälp genom Emer-
gency Response Coordination Centre (ER-
CC). Det sker praktiskt genom civilskydds-
moduler som består av personal och materi-
el för att kunna hantera specifika händelser, 
t.ex. skogsbränder eller översvämningar. I 
dag finns moduler för miljöräddningstjänst 
till sjöss, kemiska, biologiska, radiologiska 

och nukleära händelser (CBRN-händelser), 
skogsbränder samt sök- och räddning efter 
en jordbävning.

Veckan efter valet  till EU-parlamentet den 
25 maj samlas alla EU:s medlemsstater till 
en gemensam övning, Prometheus (nam-
net betyder ”den som tänker efter före” – 
men anspelar förstås på den grekiska guden 
med samma namn, som stal elden och gav 
till människorna). Det är ett dubbelt kata-
strofscenario, en megastor skogsbrand nära 
industribebyggelse och stora byggnader som 
kollapsar. Då övas systemet med EU:s modu-
ler från flera länder i full skala.

Alla de här aktiviteterna syftar till att ut-
veckla förmågan att agera samordnat vid 
händelser och att genomföra räddningsin-
satser – två av de fyra områden som MSB 
kommer att prioritera under de kommande 
åren – och har därmed direkt betydelse för 
vår förmåga här i Sverige. 

Utvecklingsarbetet ska samspela med vad 
andra länder gör, så att vi kan samverka för 
att förebygga och hantera olyckor och kriser. 
Och med den nya civilskyddslagstiftningen 
är EU en naturlig komponent i allt detta ar-
bete. 

Både här hemma och i Alaska. 

EU– en del av världen, en del av Sverige

helena lindberg
generaldirektör, 
MSB

ledare

Från årsskiftet 
har EU bered-
skap dygnet 
runt att för-
medla hjälp
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panelen

ingela regnell
beredskapsdirektör
Länsstyrelsen Västmanland

Claes Wiberg
försvarsdirektör
Länsstyrelsen Blekinge

– Vårt största beroende är tele-
kommunikationen. fungerar in-
te den, och det händer ibland, 
blir det jättebesvärligt. Vi måste 
bli bättre när vi väljer teknik och 
analysera hela teknikkedjan och 
ha ett helhetstänk i stället för att 
exempelvis äldreomsorgen gör 
egen upphandling som bygger 
på billigaste alternativet.

– Det finns bara ett sätt och det 
är att bygga bort. tidig detektion 
hjälper folk att komma ut, men 
det räddar inga kåkar.

– ja, utifrån den erfarenhet jag 
har i dag. Ser inte vilken situation 
man aktivt skulle behöva gå in 
och ta över. och om det inträffar 
en situation vi inte kan förestäl-
la oss, då tror jag befogenheten 
kan ges då.

– ja. jag har svårt att se någon 
situation där MSB skulle ta över. 
Det finns tillräckligt utvecklade 
strukturer för samverkan på lokal 
och regional nivå för att hante-
ra en händelse. om MSB ska ta 
över måste de tillföra någon di-
mension som inte går att lösa via 
ordinarie samverkan.

– jag håller fullständigt med. Har 
mycket svårt att se när den frå-
gan skulle vara aktuell. MSBs, 
och även länsstyrelsens, roll är 
stöd och samordning. Det finns 
givetvis en möjlighet för reger-
ingen att peka på myndigheten 
att ta över, men det är inget vi 
ska sträva efter.

– Nja, jag anser generellt att Sve-
riges förmåga för olyckshante-
ring och krisberedskap behöver 
förstärkas och utvecklas. framti-
dens responssystem kommer att 
generera nya sätt att se på led-
ning. jag delar uppfattningen att 
MSB inte ska överta något an-
svar för kommunala insatser.

msb har tagit fram en hand-
lingsplan för samhällsvik-
tig verksamhet. Vilken är den 
största utmaningen för er i ar-
betet med skydd av samhälls-
viktig verksamhet?

återigen har en radhuslänga 
brunnit med stora konsekven-
ser. hur ska problemet kom-
mas åt?

msb anser inte att myndighe-
ten ska överta operativt an-
svar för kommunal räddnings-
tjänst vid komplexa händel-
ser. det stöd myndigheten ger 
i olika former till länsstyrelser 
och kommuner anses räcka. 
håller du med?

Tjugofyra7 har ställt tre 
aktuella frågor till fyra  
personer i branschen.

– Identifiera samhällsviktiga 
funktioner är viktigt, men ännu 
viktigare att säkra och utveck-
la regionens gemensamma för-
måga. Vi måste samarbeta över 
gränserna med olika åtgärdsak-
törer,privata, frivilliga och andra 
organisationer. utvecklingen av 
en regional modell för olycks- 
och krishantering är viktigt.

– Det första är att vi behöver job-
ba med stärkt brandskydd ge-
nom att satsa förebyggande och 
proaktivt. Det andra är att utfor-
ma och utveckla vår förmåga att 
tolka sensorer och byggnadstek-
niska lösningar.  tillsynen kan ut-
vecklas för att ställa krav.

– Det svåra är att många verk-
samheter är privata och som vi 
inte kan styra över. utmaning-
en är att få till samarbetet pri-
vat-offentligt, få med de privata 
intressena i processen. I Väst-
manland bjuds de in till våra år-
liga regionala krishanteringsråd 
och det är god närvaro. 

– Det handlar mycket om bygg-
nadstekniskt brandskydd. Känns 
som att det viktigaste är att man 
bygger så säkert det bara går och 
sedan med information förkla-
rar vikten av att skyddet upprätt-
hålls, så att det inte sker föränd-
ringar som kan öka risker.

– området genomsyrar hela 
vårt tänkande när det gäller kris-
hantering, det har förändrat vår 
utbildning i regionala samver-
kanskurser. just nu är det ing-
en fråga som sticker ut, även om 
olje skyddet är på tapeten där vi 
jobbar med en strategi och där 
Kustbevakningen råkat lite il-
la ut.

– Inte min fråga, men jag kan fö-
reslå mer förebyggande åtgärder 
och information. framförallt tror 
jag det är en informationsfråga 
till fastighetsägarna.

ida texell
brandchef
attunda

peter Carlstedt
kommunchef
Kramfors

Köpa sig fram får aldrig va-
ra ett alternativ för att ge 
snabbare hjälp vid interna-
tionella insatser. 

Biståndsminister Hillevi 
Engström är tydlig på den 
punkten.

– Även om  hjälpen kan ta 
längre tid och det kan drab-
ba människor så är det noll-
tolerans, säger Engström.

��Där nöden är stor är korrup-
tionen ofta omfattande och bi-
ståndsorganisationer kan lätt 
hamna i mutsituationer. 
Hur bra kontroll har regeringen 
på hur svenskt bistånd hante-
rar det?

– Vi ska vara i de länder som 
har sämst förutsättningar, 
bland de mest förtryckta och 
fattiga. Det är också de mest 
korrumperade länderna. Vi 
måste vara öppna för att det-
ta förekommer, vara väl för-
beredda och försöka förebyg-
ga, säger Hillevi Engström och 
fortsätter:

– Vi kommer aldrig klara oss 
undan helt. Vi är i ”risky busi-
ness” och där ska vi vara. Men 

vi kan minimera riskerna och 
vara uppmärksamma på dem. 
Och vi får aldrig sätta oss i si-
tuationen att köpa oss förbi nå-
gon kö, eller medverka till det.

biståndsarbetare  vill nå fram 
med hjälpen så snabbt som 
möjligt. Det kan bli moraliska 
dilemman om det finns vägar 
att ta sig fram snabbare.

– Det är aldrig ett alternativ. 
Ger vi oss ut på hals is så rasar vi 
snabbt ner i diket.

Vid stora internationella kri-
ser är många hjälporganisatio-
ner på plats och det medverkar 
ofta till att prissättning på va-
ror och tjänster skjuter i höj-
den, vilket i sin tur kan leda till 
korruption. 
Hur kan man påverka det?

– Det är en jättesvår fråga, 
men också prioriterad. Vi job-
bar med den, med våra organi-
sationer och i styrdokument 
till Sida. Vi kommer att vara 
där det är som värst, exempel-
vis i Afghanistan som blir ett 
av de största biståndsländerna 

och som också ligger sämst till i 
den här frågan.

På regeringens hemsida dis-
kuteras frågor om korruption 
ganska flitigt. 
Det verkar som ämnet blivit 
mer aktuellt?

– Vi måste vara medvetna om 

frågan. Om jag ska vara ärlig så 
tycker jag vi är pinsamt omed-
vetna i Sverige. Det förekom-
mer korruption i Sverige, men 
vi pratar aldrig om det. Om vi 
vågar ta upp frågor så kan vi 
också hantera dem bättre. Det 
här är en stor utmaning.

biståndsminister  Hillevi Eng-
ström besökte MSB i slutet av 
januari och fick bland annat en 
genomgång av myndighetens 
internationella arbete.

– Jag har fått insyn i hur MSB 
fungerar som beredskapsmyn-
dighet. Jag är imponerad av 
bredden och hur myndighe-
ten leder och organiserar arbe-
tet. Är också imponerad av den 
personalpool som är kopplad 
till MSB. Jag skulle dock gärna 
se att den hade en större andel 
kvinnor. Det är viktigt, speciellt 
vid insatser. Sedan vet jag av ti-
digare erfarenhet från polisen 
att vi brottas med sådana frå-
gor på olika myndigheter.

PER LARSSON

Nolltolerans mot mutor

Svenskt biståndsarbete ska arbeta bland de mest förtryckta, vil-
ket också är i de mest korrumperade länderna. Och vi får aldrig 
sätta oss i situationen att köpa oss förbi någon kö, säger bistånds-
minister Hillevi Engström. Foto: Per LArSSoN

Oacceptabelt
”Vi får aldrig sätta oss 
i situationen att köpa 
oss förbi någon kö, el-
ler medverka till det.”
Hillevi Engström, biståndsminister
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Brinner ett, brinner alla. Det 
blir ofta blir utgången vid en 
radhusbrand. I Uppsala har 
man beslutat sig för att det 
får vara nog. 

Räddningstjänsten har 
gjort ”husesyn” i samtliga 
radhus och kräver genom fö-
relägganden att ägarna ska 
åtgärda bristerna i brand-
skyddet.

��Trots att totalskadorna vid 
radhusbränder är ett välkänt 
faktum sedan lång tid tillbaka 
har det visat sig svårt att kom-
ma till rätta med problemet. 
Orsakerna är ofta ombyggna-
der på vinden som ingen annan 
än radhusägaren själv känner 
till.

– Samtidigt vet vi att det in-
träffar ett antal allvarliga brän-
der varje år där man tydligt ser 
att det finns grava brister i det 
byggnadstekniska brandskyd-
det, så man måste se det som 
ett ganska stort bekymmer, sä-
ger Patrik Perbeck, MSB.

ansvaret för  brandskyddet 
ligger hos radhusägaren, men 
det speciella med radhus är att 
brister i en lägenhet kan drab-
ba alla som bor i längan.

– Det talar för att samhället 
borde ta ett större ansvar. Där-
för kan det vara lämpligt att 
kommunen ser över sitt rad-
husbestånd för att skaffa sig 
någon uppfattning om brand-
skyddet.

I Lerum upptäcktes av en 
tillfällighet att i princip ett helt 
radhusområde – mot gällan-
de detaljplan – inrett vindar-
na. Där valde kommunen den 
”mjuka” vägen. Radhusägarna 
informerades om riskerna sam-
tidigt som kommunen ändrade 
detaljplanen i efterhand för att 
”legalisera” svartbyggena. En 
konsult fick i uppgift att rekom-
mendera åtgärder för att rätta 
till bristerna i brandskyddet.

uppsala hade två stora  rad-
husbränder 2011 och en 2012.

– Då tröttnade vi. Man behö-
ver inte vara branschkunnig för 
att inse att om det börjar brinna 
i en radhuslägenhet så brinner 
ofta hela längan ner. Det var in-
te meningen med byggreglerna, 
som med facit i hand nog varit 
fel utformade periodvis, säger 
Peter Arnevall, Uppsala Brand-
försvar.

Med hjälp av sommarvikarie-
rande brandingenjörsstuden-
ter inleddes sommaren 2012 

en inventering av hela radhus-
beståndet på 630 längor, sam-
manlagt 3 600 bostäder. Fokus 
ligger på egendomsskyddet.

– Vi gjorde det relativt enkelt 
för oss: uppfylls 60 minuters 
avskiljande förmåga eller inte? 
Vi har kollat avskiljningen på 
vinden, takfötterna, ventilatio-
nen, genomföringar osv.

många av radhusen  är från 
början uppförda med oinredd 
vind men ofta har vinden in-
retts i efterhand. Inventering-
en visade att nästan hälften av 
radhusen, 44 procent, hade all-

varliga brister i brandskyddet.
– Av de 44 procenten är det 

många radhus som inte uppför-
des enligt då gällande bygglag-
stiftning. Det är antingen en 
projekteringsmiss eller ett 
byggfel. Exempelvis att man 
aldrig byggde den avskiljning 
på vinden som det är krav på. 
Värt att notera är att vi inte kan 
se att äldre radhus har fler bris-
ter än nyare.

Där brister konstaterats 
kommer ägaren få ett föreläg-
gande med krav att åtgärda pro-
blemen.

Eftersom Uppsala är pion-
järer för den här typen av ”till-
syn” har man i princip uppma-

nat några radhusägare att över-
klaga till Förvaltningsdomsto-
len för att få ett avgörande.

Oftast handlar det om rela-
tivt enkla åtgärder.

– De krav vi ställer kostar 
mellan 10 000 och 25 000 kro-
nor att åtgärda. Det är inga stör-
re summor i sammanhanget 
och ger oss en rimlig möjlighet 
att göra en släckinsats, säger 
Peter Arnevall.

anders bergqvist , vd på Brand-
skyddsföreningen, anser att 
problemet med radhusbrän-
derna måste tas på allvar och 

I mitten av januari började det brinna i ett radhus i Upplands Bro. Förloppet blev som ofta, hela längan brann ner till grunden. Efter tre                                                     stora radhusbränder för några år sedan beslöt räddningstjänsten 
i Uppsala att göra något åt problemet. Man inventerade samtliga radhus och 44 procent visade sig ha allvarliga brister i brandskyddet.                                                     Räddningstjänsten kräver nu genom förelägganden att radhusä-
garna åtgärdar bristerna.  Foto: ALex LjuNgdAhL

Svåra brister i radhusens brandskydd

”De krav vi ställer kos-
tar mellan 10 000 och 
25 000 kronor att åt-
gärda. Det är inga stör-
re summor i samman-
hanget och ger oss en 
rimlig möjlighet att 
göra en släckinsats”
Peter Arnevall, Uppsala brandförsvar 
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att Uppsala gör ett bra arbete.
– Sen är frågan om det här är 

något som räddningstjänsten 
ska klara av. Är det här ett ska-
deförlopp som man ska dimen-
sionera för? Man bör åtmins-
tone kunna jobba med minst 
två av varandra oberoende in-
satser. En in i huset som brin-
ner, alternativt fasadbranden, 
och en som börjar göra sektio-
nering på taket. Det behövs en 
taktisk utveckling så man har 
en arbetsmetod för att hantera 
det här. Vi ser återkommande 
att vid de här stora bränderna 
fungerar det inte.

Boverket har i omgångar 
uppdaterat regler och gett ut 
rekommendationer.

– Reglerna är vårt styrmedel 
och reglerna är tydliga när det 
gäller brandcellsindelningen. 
Men det är svårt att komma åt 
brister med hjälp av reglerna – 
komma åt de som inte läser el-
ler följer reglerna, säger Caroli-
ne Cronsioe, brandingenjör på 
Boverket.

guNNO ivANSSON

I mitten av januari började det brinna i ett radhus i Upplands Bro. Förloppet blev som ofta, hela längan brann ner till grunden. Efter tre                                                     stora radhusbränder för några år sedan beslöt räddningstjänsten 
i Uppsala att göra något åt problemet. Man inventerade samtliga radhus och 44 procent visade sig ha allvarliga brister i brandskyddet.                                                     Räddningstjänsten kräver nu genom förelägganden att radhusä-
garna åtgärdar bristerna.  Foto: ALex LjuNgdAhL

Svåra brister i radhusens brandskydd Kan inte neka 
egensotning
Kommunerna kan inte ne-
ka ”egensotare” som vill 
anlita en annan sotare än 
den kommunen tecknat 
avtal med. Nerikes brand-
kår har drivit frågan rätts-
ligt men förlorat.

��Det som händer i många 
kommuner är att den tidi-
gare sotaren, missnöjd med 
att ha förlorat upphandling-
en, lockar över gamla kun-
der. Dessa har genom möjlig-
heten till egensotning ansökt 
hos kommunen om att få an-
lita förre sotaren.

Kommunen har velat värna 
den entreprenör de upphand-
lat. Lagen säger att kommu-
nen ”får” bevilja egensotning 
vilket kommuner inte ansett 
tvingande.

– Men ”får betyder ”skall” 
i det här fallet – överraskan-
de nog. Kammarrätten anser 
att vi enbart ska pröva kom-
petensen och Högsta förvalt-
ningsdomstolen meddelade 
inget prövningstillstånd, sä-
ger Ulf Smedberg, ställföre-
trädande räddningschef vid 
Nerikes brandkår.

Han anser att konsekven-
serna av domen är olyckliga.

– Vi hamnar i ett mellanlä-
ge, en riktig avreglering där 
fastighetsägaren väljer so-
tare och betalar det pris som 
marknaden sätter är mer 
önskvärt. Det här är sämsta 
läget och när jag pratar med 
våra entreprenörer får jag 
uppfattningen att de delar 
den uppfattningen.

Kommunen har skapat nya 
rutiner, förberett särskild in-
formation på hemsidan och 
tagit fram en blankett för att 
anlita egen entreprenör.

– Det vi är lite oroliga för är 
att vi har ansvaret och ska se 
till att det blir sotat. Vi har in-
te hittat någon annan lösning 
än att när vi medger att annan 
entreprenör anlitas får fast-
ighetsägaren föra någon form 
av journal som vi får kolla vid 
brandskyddskontrollen.

– Nu måste man lyfta frå-
gan och titta på en lagändring. 
Vi har ingen åsikt om det blir 
en avreglering eller annan typ 
av åtgärd, men det läge vi har 
nu när det sämsta, säger Ulf 
Smedberg.

Sotningskonferens  
i ny tappning
�� Problemen inom sotning-

en fick Ystad att kalla bran-
schen och politiker till en 
”kriskonferens” i höstas. Den 
avslutades i enighet om be-
hovet av fortsatta diskussio-
ner. Resultatet blev att MSB 
ändrar formen för sina sotar-
konferenser som nu samlar 
hela branschen.

– Tidigare har vi anordnat 
sotningskonferenser vart-
annat år själva och haft dålig 
kommunrepresentation. Då 
beslöt vi tillsammans med 
SKL och Skorstensfejarmäs-
tarnas riksförbund, SSR, att 
göra en gemensam konfe-
rens, berättar Patrik Perbeck, 
enhetschef MSB.

Ystad kallade konferen-
sen Kommunerna får so-
ta för monopolet och syftet 
var att lyfta problemen med 
egensotning till nationell ni-
vå. Det som händer på flera 
håll i landet är att den tidiga-
re sotaren raggar gamla kun-
der som ansöker om egensot-
ning.

– Det är viktigt att frågan 
lyfts. Den har nog hante-

rats på lite olika sätt och alla 
kommuner har inte haft den 
högst upp på dagordningen, 
säger Max Ekberg, SKL.

Att SKL står bakom kom-
mer att locka fler från kom-
munerna  tror Nicklas Löth-
ner, tillförordnad vd för SSR.

– Det som berör alla är 
rättsfallen kring egensot-
ning. Vi måste göra något, sä-
ger Nicklas Löthner.

Konferensen sker i en ny 
tappning, som ett samarbets-
forum.

– Den utgår lite mer från 
de svårigheter man kan ham-
na i som kommun i dagens 
system och vad man bör tän-
ka på. Syftet är att samla he-
la sotningsbranschen och få 
tydligare förståelse för var-
andras uppdrag – hur vi för-
håller oss till lagstiftningen 
och verkar i det här systemet 
på bästa möjliga sätt, säger 
Patrik Perbeck.

Sotningskonferensen ar-
rangeras i Stockholm 23-24 
september. Delar av konfe-
rensen är gemensam men 
blir också uppdelad bestäl-
lar- och utförardel.

Fritidshus

20

Villa

213

Radhus Flerbo-
stadshus

Svårt skadade

29

469

Villa

1319

Radhus FritidshusFlerbo-
stadshus

Lindrigt skadade

191 65

3142

Villa

17018

Radhus FritidshusFlerbo-
stadshus

antal insatser brand i byggnad

1199 1699

17456

Radhus Flerbo-
stadshus

Döda per 1 000 bränder

22,5

Fritidshus

15,8
13,5

Villa

13,2

Radhus FritidshusFlerbo-
stadshus

Villa

Döda

27

225 237

27

fakta

Störst risk i radhus
�� Det inträffar ungefär 200 rad-

husbränder (även par- och ked-
jehus) per år, en liten andel jäm-
fört med ungefär 2 800 bränder i 
villor och flerbostadshus.

I förhållande till antalet brän-
der inträffar flest dödsbränder i 
radhus. Dödstalen är 41 procent 
högre än i villor, 32 procent högre 
än i flerbostadshus. 

Siffrorna är från räddnings-
tjänstens insatser. antalet om-
komna skiljer sig från siffrorna i 
MSBs dödsbrandsdatabas och 
är i realiteten något fler.

Statistik 2007-2012
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ÖSTERSUND
Chefer som driver föränd-
ringar kämpar ofta i mot-
vind.

– Den personen kan bli 
väldigt ensam. Men uppdra-
get till cheferna kommer ju 
från oss politiker, säger Ing-
er Schörling (mp), direk-
tionsordförande för Gästri-
ke Räddningstjänst. 

Hon deltog på landets för-
sta mångfaldskonferens för 
räddningstjänstpolitiker.

��Anti Avsan (m) sitter i direk-
tionen för Södertörns brand-
försvarsförbund och är van vid 
att förändringar möter mot-
stånd. Som när arbetstiderna 
skulle anpassas till mer före-
byggande arbete.

– Fler skulle få jobba dagtid 
och mista OB-tillägget. Brand-
männen tågade in på ett direk-
tionssammanträde och lämna-
de en misstroendeförklaring 
mot de tjänstemän som ledde 
förändringsarbetet.

Det hade brandmännen ing-
et för, berättade Anti Avsan för 
deltagarna i mångfaldskonfe-
rensen som hölls i Östersund 
10-11 februari. 

– Som politiker måste man 
hålla fast vid sina mål och sina 
visioner. 

södertörn har  också medvetet 
anställt fler kvinnor och fler 
personer med utländsk bak-
grund, och kritiserats för att 
svenska män med brandman-
nautbildning därmed blivit 
förbigångna. 

– Kritiken har i många delar 
varit onyanserad och i vissa fall 
främlingsfientlig, säger Anti 
Avsan.

Deltagarna i Östersund kom 
från 19 kommunala räddnings-
tjänster och förbund i Jämt-
land, Västernorrland, Gävle-
borg och Dalarna. 

Konkurrens om utlysta 
tjänster är inte deras vanligaste 
problem. Deras största bekym-
mer är att hitta personer som 

kan upprätthålla beredskapen 
på småorterna.

det kommer att bli värre , för-
klarade Lillemor Landsten. 
Hon är jämställdhetsexpert på 
länsstyrelsen i Jämtlands län 
och redogjorde obarmhärtigt 
för kommande pensionsav-
gångar och åldersstrukturen i 
skogslänen.

Räddningstjänsterna måste 
helt enkelt aktivt vända sig till 
grupper de tidigare inte tänkt 
på.

Utrikesfödda, till exempel.
Och kvinnor. Varför inte del-

tids- och timanställda i vården?
Argument om att brandman-

najobb skulle vara för tungt el-
ler tekniskt håller inte, tycker 
Lillemor Landsten.

– Särskilt i äldreomsorgen 
förekommer det tunga lyft hela 
tiden. Och vården är full av tek-
niska apparater! 

Deltider i vården är svåra att 
leva på.

– Ni skulle kunna göra kom-

binationstjänster, föreslog Lil-
lemor Landsten.

Carina Sparring, deltids-
brandman i Dala-Mitt, tyckte 
att kommunerna borde föregå 
med gott exempel.

– När jag var vårdbiträde 
fick jag nej till att bli deltida-
re. Kommunen är ju ofta den 
största arbetsgivaren. Om in-
te kommunerna släpper till sin 
egen personal, hur kan de då 
begära att privata företag ska 
låta sina anställda bli deltids-
brandmän?

efter konferensen  hade Gävle-
politikern Inger Schörling fått 
många nya tankar om sin roll 
som direktionsordförande.

– Ibland kanske vi tror att 
”bara vi får en chef med genus-
tänk så löser det sig”. Men vi 
måste vara tydliga med att det 
är direktionen som fattar be-
sluten och vi måste stötta che-
fen hela vägen.

Och Stefan Nilsson, politi-
ker för den lokala Ragundaalli-

ansen, vill att Jämtland gör en 
handlingsplan, komplett med 
språkutbildning, för att anstäl-
la nyanlända utlandsfödda som 
deltidsbrandmän.

– Vi skulle kunna bli pilotlän.
Initiativet till konferensen 

kom från Anders Edvinsson (s), 
ordförande i direktionen för 
Jämtlands räddningstjänstför-
bund. MSB var medarrangör.

såväl håkan axelsson  från 
MSB som Max Ekberg från 
Sveriges Kommuner och 
Landsting vill medverka till 
fler samlingar för förtroende-
valda inom räddningstjänsten, 
men det är ännu inte klart när, 
var eller i vilken form.

– Vi på SKL har planerat att 
ordna presidiemöten för di-
rektionerna där jämställdhet 
och mångfald blir en del. Och 
kommer det fler lokala initiativ 
av den här typen så är vi gärna 
med, säger Max Ekberg.

ANNikA N LiNDqviSt

Rekrytering kräver mångfald om räddningstjänsten ska klara beredskapen i framtiden, konstaterades på konferensens i Östersund. Inger Schörling, Ann-Christin Persson 
Georgsdotter, Anders Bengtsson och Magnus Andersson var några av de förtroendevalda som deltog. Foto: ANNikA N LiNdqviSt

��Första mångfaldskonferensen för räddningstjänstpolitiker

Rekryteringen kräver nya vägar
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Större räddningstjäns-
ter föreslås i Norge
�� 320 norska räddnings-

tjänster kan bli 18-19.
Det är i ett regeringsupp-

drag som tre förslag till ny or-
ganisation lagts fram, samtli-
ga bygger på större områden. 
Det ska säkra bättre kom-
petens och robusthet för att 
möta framtida utmaningar. 

En förutsättning har varit 
att räddningstjänsten fort-
satt ska vara en kommunal 
angelägenhet. Den nya orga-
nisationen ska samtidigt un-
derlätta för nationell sam-
ordning när så behövs.

De tre förslagen innebär:
1 – följer fylkesgränser-

na, vilket innebär 18 eller 19 
räddningstjänster beroende 
på om Oslo och Akershus ska 
vara självständiga eller slås 
samman.

2 – räddningstjänsterna 
ska täcka minst 100 000 invå-
nare eller följa fylkesgränser-
na, ger större flexibilitet för 
större fylken än förslag 1.

3 – räddningstjänsterna 
ska täcka minst 20 000 invå-
nare. Liknar i högre grad da-
gens organisation.

16 kommuner fick 
pengar för att före-
bygga naturolyckor
�� Förra året delades MSB ut 

22,5 miljoner kronor i stats-
bidrag till förebyggande åt-
gärder mot naturolyckor.

16 kommuner delade på 
pengarna. Mest fick Vansbro, 
5,9 miljoner, till översväm-
ningsskydd. Staffanstorp 
fick 5,3 miljoner till en dag-
vattenpumpstation och Åre 
3,2 miljoner till en rasmasse-
damm.

Kommuner som behöver 
skydd har möjlighet att sö-
ka bidrag från MSB för före-
byggande åtgärder. Med na-
turolyckor avses i samman-
hanget skred, ras eller över-
svämning.

Stockholm avbryter 
upphandling om  
dirigering
�� Stockholms läns landsting 

har avbrutit upphandlingen 
av ambulansdirigeringen.

Som skäl anges bland an-
nat den pågående alame-
ringstjänstutredningen som 
kan innebära stora föränd-
ringar.

– Det viktigaste för oss är 
att vi får kontinuitet och hög 
kvalitet. Innan vi vet hur den 
framtida tjänsten kommer 
att se ut vill vi undvika att 
binda oss vid en lösning som 
inte gäller för en längre tid, 

säger Gustav Ohlén, chef för 
ambulansenheten.

Hälso- och sjukvårds-
nämnden har gett tjänste-
männen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att dri-
va tjänsten, eller delar av den 
i egen regi.

Den juridiska processen 
kring upphandlingen är än-
nu inte avgjord. Stockholms 
läns landsting skrev först 
femårigt avtal med Medhelp 
om ambulansdirigering. SOS 
Alarm ansåg det fanns brister 
i upphandlingen och begär-
de överprövning. I oktober, 
strax innan avtalet med Med-
help skulle träda i kraft med-
delade landstinget att avta-
let med SOS Alarm förlängts 
med två år.

Seminarium om  
skogsbrand
�� Svenskt-norskt skogs-

brandsseminarium hålls 1-2 
april på i Gardermoen, Nor-
ge. 

På programmet finns ope-
rativt hantering, insatsplane-
ring, detektion, kommunika-
tionskanaler, hur klimatför-
ändringar påverkar framtida 
risker. Erfarenheter från ak-
tuella skogsbränder i Norge 
redovisas också.

Arrangörer är DSB (Direk-
toratet for samfunnssikker-
het og beredskap) och MSB. 
Sista anmälningsdag är 1 
mars. 

För mer information: rick-
ard.hansen@msb.se

Anmälan mot inslag  
i ”112 – på liv och död”
�� Justitiekanslern inleder en 

förundersökning mot inslag i 
TV-programmet ”112 - på liv 
och död” om brott mot tyst-
nadsplikten.

Enligt en anmälare har se-
kretessbelagda uppgifter 
lämnats ut. Anmälaren anser 
att Jönköpings landsting och 
Höglandssjukhuset i Eksjö 
tillåt filmning utan att sökt 
godkännande från patien-
terna.

Dessutom anser anmä-
laren att flera anställda på 
sjukhuset brutit mot tyst-
nadsplikten genom att lämna 
ut sekretessbelagda uppgif-
ter till inspelningsteamet.

Seveso-konferens
�� Seveso III-direktivet är te-

mat för årets gemensamma 
Sevesokonferens som hålls i 
Stockholm 7 maj och vänder 
sig till alla som omfattas av 
lagstiftningen. Arrangörer är 
MSB, Arbetsmiljöverket och 
Naturvårdsverket. Mer in-
formation  på msb.se

Det finns inget behov av att 
MSB tar över det operati-
va ansvaret för kommunal 
räddningstjänst vid kom-
plexa händelser. 

MSB väsentligaste bidrag 
till effektiva insatser ges på 
annat sätt.

Det är myndighetens svar 
på ett regeringsuppdrag.
��Uppdraget från regeringen 

var att redovisa MSBs förmå-
ga att kunna överta ansvaret 
för räddningstjänsten i en el-
ler flera kommuner vid en situ-
ation som kräver omfattande 
räddningsinsatser.

MSB anser att det behovet 
inte har samma betydelse som 
tidigare.

Vid händelser under sena-
re år då flera län drabbats, ex-
empelvis vid stormen Gudrun, 
konstateras att uppgifter har 
kunnat lösas utan ett överta-
gande.

dessutom noteras  att utveck-
lingen mot fler och större rädd-
ningstjänstförbund gjort att 
fler räddningstjänster i dag för-
fogar över mer resurser, både i 
form av materiel och personal, 
och har mycket större förmåga 
att lösa uppgifter på lokal och 
regional nivå.

– I samma takt som de ökat 
har behovet av att överta rädd-
ningstjänstansvaret vid större 
händelser inom deras områ-
den minskat, säger Anna-Ka-
rin Hamrén, MSB, som utrett 
regeringsuppdraget.

MSB anser att främsta nyt-
tan med myndighetens ope-
rativa förmågor är att vara ett 
stöd.

– Vår bedömning är att stö-
det till länsstyrelser och kom-
muner är tillräckligt för att 
stärka hanteringen av stora 
och komplexa händelser, utan 
att ett formellt övertagande av 
insatsen behöver ske. Och det 
handlar inte bara om kommu-
nal räddningstjänst utan har 
ett vidare perspektiv inom om-
rådet samhällsskydd och be-
redskap.

MSB har skyldighet att bistå 

kommuner med resurser när 
de efterfrågas och myndighe-
ten har utvecklat tolv operati-
va förmågor, flera av dem kan 
vara betydelsefulla vid stora 
räddningsinsatser eller kriser. 

det handlar bland annat  om 
att sammanställa och delge lä-
gesbilder, bidra med förstärk-
ningsresurser, stödja samver-
kan, ge expertstöd, stöd i kris-
kommunikation och att stödja 
samordnad kommunikation, 
hjälp att inventera och begära 
fram resurser.

– De operativa förmågorna 
svarar i dag upp mot de krav 
som ställs i lagstiftningen och 
har utvecklats med hänsyn till 
de behov som uppkommit vid 
tidigare händelser och övning-
ar, säger Anna-Karin Hamrén.

Under räddningstjänstla-
gens tid (1986-2003) övertog 
länsstyrelsen räddningstjänst-
ansvaret vid tre tillfällen. 

Vid två av dem skedde  över-
tagandet enbart för att rädd-
ningsledaren behövde mandat 
i mer än en kommun, nämligen 
ökad avtappning av dammar 
belägna i andra kommuner. 

Sedan Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) trädde i kraft 1 
januari 2004 har inget överta-
gande skett

Ett övertagande från MSBs 
sida skulle hypotetiskt kun-
na bli aktuellt om en händelse 
drabbar flera län och länssty-
relser då inte kan ta beslut som 
rör andra län.

– Men i förordningen om 
skydd mot olyckor anges att 
länsstyrelserna då ska komma 
överens om vilken länsstyrel-

se som ska ta över ansvaret för 
räddningstjänsten i kommu-
nerna. Inte ens om händelsen 
drabbar flera län är det alltså 
troligt att det skulle bli aktuellt 
att MSB tar över ansvaret. Möj-
ligheten att MSB övertar insat-
ser ser vi som en ”nödventil för 
oförutsedda situationer”.

möjligheten för regeringen  att 
peka ut MSB som ansvarig för 
kommunal räddningstjänst 
anses därför i stora delar ha 
spelat ut sin roll.

Regeringsuppdraget till MSB 
berörde enbart övertagande av 
kommunal räddningstjänstin-
sats.

PER LARSSON

fakta

Operativ förmåga
MSBs tolv övergripande operati-
va förmågor är:
�� upptäcka, larma och infor-

mera
�� sammanställa och delge lä-

gesbilder och analyser
�� avhjälpa eller lindra effekter 

av It-incidenter
�� genomföra biståndsprojekt 

inom katastrofriskreducering
�� genomföra biståndsinsatser 

inom humanitärt bistånd, tidig 
återuppbyggnad, minhantering 
och civil konflikthantering
�� genomföra insatser i Sverige, 

inom Eu och i icke-DaC länder
�� expertstöd
�� kriskommunikation
�� stödja samordnad kommuni-

kation
�� inventera och mäkla resurser 

och expertis
�� stödja andra svenska aktörer 

som verkar internationellt
�� inrikta och samordna

Inget behov att 
MSB leder  
räddningstjänst

”Stödet till länsstyrelser och kom-
muner är tillräckligt för att stärka 
hanteringen av stora och komplexa 
händelser, utan att ett formellt 
övertagande av insatsen behöver 
ske.”
Anna-Karin Hamrén, MSB
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Samö Fokus
��Första övningen med ”riktig” allmänhet

Lär myndigheter och an-
dra aktörer av stora övning-
ar? Det ska MSB-övningen 
Samö-Fokus 2014 i maj för-
söka ta reda på bland annat 
med hjälp av allmänheten.
�� Samö Fokus är ett nytt öv-

ningskoncept som utgår från 
och följer upp brister i de stora 
nationella samverkansövning-
arna Samö för att stärka erfa-
renhetsåterföringen. Den se-
naste, Samö-KKÖ 2011, var en 
kärnkraftsövning.

– I målutvärderingen av 
Samö-KKÖ konstaterades att 
det brast i förmågan att kom-
municera och därför koncen-
trerar vi oss i Samö Fokus på 
kriskommunikation, säger Er-
ik Richardsen, MSB, projektle-
dare för övningen.

de övergripande målen  med 
övningen är att aktörerna ska 
ha förmåga att kommunicera 
samordnat till allmänhet och 
medier och kunna använda so-
ciala medier i sitt kommunika-
tionsarbete.

Det har visat sig att lärande 
från övningar är svårt och syftet 
med Samö Fokus är att se om 
myndigheter och andra övade 
lärde sig något av Samö-KKÖ. 
Den allmänhet som deltagit i 

tidigare övningar har spelats av 
frivilliga, studenter eller annan 
personal som jobbar med sam-
ma frågor inom krisberedskap.

– Problemet med den frivill-
igheten är att vi får en sned ål-
ders- och könsfördelning med 
människor som är mer intres-
serade av frågorna än allmän-
heten i stort. Ett av målen i 
Samö-Fokus 2014 handlar om 
kommunikationen som går 
ut till allmänheten och för att 
kunna bedöma den på ett så 
verkligt sätt som möjligt kom-
mer vi att för första gången gö-
ra ett urval från ”riktig” allmän-
het, säger Sofie Ivarsson, MSBs 
övningsenhet.

för urvalet tar man hjälp  av 
Statistiska centralbyrån för att 
bjuda in 2 000 personer i ål-
dern 20-79 år till en panel som 
kallas allmänhetsnätverket. I 
Samö-Fokus återanvänds sce-
nariegrunder från Samö-KKÖ 
vilket innebär att övningen ut-
spelar sig kring en fiktiv olycka 
i kärnkraftverket i Oskars-
hamn.

– Urvalet ska vara represen-
tativt för Sveriges befolkning 
och de kommer att indelas i 
två grupper. De som bor i Kal-
mar län och de som bor i övri-

ga riket för att se om man upp-
fattar kommunikationen olika 
beroende på om man bor nära 
kärnkraftverket eller inte. Vi 
kommer även att titta på om 
man uppfattar kommunikatio-
nen olika beroende på t ex hur 
gammal man är, vad man jobbar 
med eller om man är man eller 
kvinna.

allmänheten kommer  att kun-
na följa övningen hemifrån ge-
nom en särskild övningswebb 
som förutom traditionella ny-
hetsmedier även innehåller 
bloggar och sociala medier. Vid 
ett antal tillfällen under dagen 
får deltagarna i allmänhetsnät-
verket svara på några enkät-
frågor om hur man uppfattar 
kommunikationen.

Övningen äger rum 15 maj 
och i slutet på mars kommer 
inbjudan till allmänheten att 
gå ut.

– Det är första gången vi bju-
der in ”riktig” allmänhet ge-
nom ett statistiskt urval och 
ger dem en chans att påverka 
hur myndigheter ska jobba med 
krisberedskap. Det är unikt, sä-
ger Sofie Ivarsson, MSB.

guNNO ivANSSON

Kampanj 
nådde unga
På Brandvarnardagen 
1 december 2013 rulla-
de kampanjen Aktiv mot 
brand och budskapet ”Sov 
gott. Vakna fort. Testa din 
brandvarnare.” ut för an-
dra gången.

Uppföljningen visar att 
kampanjen nått många i 
den svårfångade målgrup-
pen 18-29-åringar.

�� Störst genomslag har fil-
men med Anders Öfvergård, 
känd som arga snickaren, 
fått. Den har setts på bio men 
även haft många visningar på 
nätet.

– Under julveckorna visa-
des den på SF-biografer i 83 
städer och låg högt på tio-i-
topp-listan över av vad folk 
sett och tagit intryck av, säger 
Anders Lundberg, MSB.

Aktiv mot brand är en del 
avden nationella strategin 
för att stärka privatpersoners 
brandskydd. Tre målgrupper 
står i fokus: 18-29-åringar, 
äldre och personer med bris-
tande kunskaper i svenska 
språket.

– Under 2011 genomförde 
vi en attityd- och kunskaps-
undersökning. I den upp-
täckte vi att 18-29-åringar ha-
de dåliga kunskaper och säm-
re säkerhetsattityd.

Sedan tidigare är känt att 
äldre i högre utsträckning 
omkommer vid bränder.

– Vi vill fånga de äldre med-

an de fortfarande kan påver-
ka sitt brandskydd. Därför 
vänder vi oss inte till de allra 
äldsta, utan de lite yngre äld-
re, till exempel nyblivna pen-
sionärer.

Den tredje målgruppen har  
avgränsats till studerande på 
utbildningen Svenska för in-
vandrare.

Anders Lundberg är nöjd 
med kampanjens resultat hit-
tills.

– Vad jag förstår är det ett 
ganska bra genomslag. Vi har 
fått nästan 50 procent av de 
som sett kampanjen att kont-
rollera brandvarnaren.

Satsningen på informa-
tionskampanjer fortsätter. 
Nationell uppbackning ska 
göra det lättare att genomfö-
ra aktiviteter på lokal nivå.

– I år har vi fått kvitto på 
att det gemensamma kam-
panjarbetet gett resultat. Det 
känns lovande inför framti-
den, säger Alexandra Johans-
son kampanjgeneral för Aktiv 
mot brand.

DalaMitt förlorade 
tvist om övningsfält
��Räddningstjänsten Da-

laMitt måste ge privata utbil-
dare tillgång till sitt övnings-
fält. Förbundet förlorade 
tvisten med Konkurrensver-
ket och ska betala rättegångs-
kostnader på cirka en miljon 
kronor.

Det var 2011 som DalaMitt 
stämdes av Konkurrensver-
ket sedan förbundet vägrat 
dåvarande Niscayah att hyra 
övningsfältet för utbildning i 
räddningsinsats.

– Eftersom vi hade sagt ja 
till att anordna samma kurs 
åt Brandskyddsföreningen 
hade vi fullt upp och ansåg 
inte att vi kunde släppa in en 
konkurrent, säger förbunds-
chef Leif Andersson.

DalaMitt vann i tingsrät-

ten men Konkurrensverket 
gav sig inte utan gick vidare 
till Marknadsdomstolen som 
nu alltså gett Securitas, som 
köpt upp Niscayah, rätt. Do-
men innebär en tung utgifts-
post i en redan ansträngd 
ekonomi men får i praktiken 
ingen betydelse.

– Vi anser att vi ända sedan 
2011 gjort som Konkurrens-
verket sagt, men de har velat 
driva fram ett prejudikat för 
privata företags tillgång till 
offentliga resurser. Vi har re-
dan ett samarbetsavtal med 
Securitas om utbildning i 
räddningsinsats på vårt öv-
ningsfält. Första kursen går 
nu i vår. Vi tycker det är roligt 
att kursen hamnar i Borlänge 
så att vi får vara med och dri-
va utvecklingen inom svensk 
räddningstjänst, säger Leif 
Andersson.

Närmaste bil åker när lar-
met går.

De tankarna återkom i fle-
ra tappningar när MSB ar-
rangerade ett dialogmöte 
i Nyköping om sambruk av 
samhällets jourresurser.

�� Jonas Hägglund från Örn-
sköldsvik berättade om sin vi-
sion att kommunens alarme-
ringscentral ska kunna se po-
sitionen för alla rakelmobiler 
och snabbt kunna styra hjälp 
till en olycka eller till en åldring 
som har hemtjänst och som har 
larmat. 

– Säg att två bilar krockar på 
Sätervägen. Alarmeringscen-
tralen ser att en bil från kom-
munens gatu-och parkavdel-
ning gör gatuarbeten på Hägg-

vägen, någon minut därifrån. 
Då ropar larmcentralen via Ra-
kel till gatuarbetarna att de ska 
bege sig till Sätervägen och hin-
dra att fler bilar blir inblandade 
i olyckan, i väntan på att rädd-
ningstjänsten hinner fram. 

färgelanda,  Mellerud, Troll-
hättan och Vänersborg samar-
betar i Norra Älvsborgs rädd-
ningstjänstförbund, Närf. Men 
när det gäller hemtjänsten har 
de fyra kommunerna separata 
organisationer. Hans Därne-
myr, Närf, vill i framtiden se en 
gemensam larmcentral så att 
den bil som befinner sig när-
mast den brukare som har lar-
mat också är den som rycker ut, 
allt för att vinna tid.

Dialogmötet i Nyköping var 

MSBs andra om sambruk. Det 
första hölls i Göteborg i juni 
2013. Båda mötena har riktat 
sig till de kommuner och orga-
nisationer som på ett eller an-
nat sätt har visat intresse för 
sambruk av samhällets jourre-
surser, över förvaltningsgrän-
ser och kommungränser.

det tredje dialogmötet  kom-
mer att hållas i april i Varberg.
För ett drygt år sedan bildade 
Varberg tillsammans med Fal-
kenberg Räddningstjänsten 
Väst som bland annat är ar-
betsgivare för de båda kommu-
nernas undersköterskor i natt-
hemtjänsten och trygghetspa-
trullen. 

ANNikA N LiNDqviSt

Fler kommunanställda 
kan användas på larm
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Så ska vi stå pall
��Allt mer verksamhet i privat regi

På regeringens uppdrag tog 
MSB 2011 fram en nationell 
strategi för skydd av sam-
hällsviktig verksamhet.

Strategin har nu resulte-
rat i en handlingsplan.

�� – Syftet är att konkretisera 
strategin med åtgärder och ak-
tiviteter för att nå ett samhäl-
le som har förmåga att motstå 
och återhämta sig från allvar-
liga händelser och kriser, säger 
Anna Rinne, MSB.

Handlingsplanen för skydd 
av samhällsviktig verksam-
het har tagits fram i samarbe-
te med aktörer inom såväl of-
fentlig som privat sektor. Bak-
grunden till både strategin och 
handlingsplanen är ett allt mer 
komplext samhälle där allt fler 
samhällsviktiga verksamheter 
bedrivs i privat regi.

– Ett annat skäl är just-in-ti-
me-leveranser, det finns inga 
lager längre och vi är beroende 
av transporter. Vi brukar säga 
att våra mest kritiska beroen-
den är energi, transporter och 
telecom. Vi kan snart inte öpp-
na en dörr utan tillgång till el 
och it-teknik.

Den nationella strategin sa 
att målet är det resilienta sam-
hället, det vill säga ett robust 

samhälle som 
har förmå-
ga att motstå 
och återhämta 
sig från kriser, 
samt att stär-
ka funktionali-
teten och kon-
tinuiteten hos 
samhällsvikti-

ga verksamheter.
– 2020 ska vi ha nått det sys-

tematiska säkerhetsarbetet och 
det har vi förtydligat i hand-
lingsplanen. Vi vill att alla – of-
fentliga och privata aktörer – 
ska jobba med riskhantering, 
kontinuitetshantering och pla-
ner för att hantera händelser.

i handlingsplanen  har elva oli-
ka sektorer med viktiga sam-
hällsfunktioner identifierats 
(se faktaruta intill).

Grundläggande för att skyd-
da samhällsviktig verksamhet 
är enligt handlingsplanen ett 
systematiskt säkerhetsarbete 
som omfattar riskhantering, 
kontinuitetshantering och för-
mågan att hantera inträffade 
händelser. För myndigheter, 
landsting och kommuner finns 
krav på att det genomförs risk- 
och sårbarhetsanalyser. I dessa 
ska bland annat samhällsvikti-

ga verksamheter och kritiska 
beroenden identifieras liksom 
planerade och genomförda åt-
gärder med anledning av ana-
lysens resultat

– När det gäller kontinuitets-
hantering, som det saknas lag-
krav på, förordar vi att man ska 
följa den internationella stan-
darden ISO 22301 för att säkra 
leveransförmågan i samhälls-
viktig verksamhet.

Handlingsplanen innehåll-
er ett antal åtgärder och akti-
viteter. Bland annat ska man 
gå igenom befintlig lagstift-
ning på området, genomföra 
en tematisk forskningsutlys-
ning och ta fram en utbildning. 
Samverkan ska utvecklas, räck-
er det med befintliga nätverk 
eller behövder man hitta nya 
former? En aktivitet handlar 
om erfarenhetsåterföring där 
faktiska händelser ska analy-
seras utifrån hur samhällsvik-
tig verksamhet och beroenden 
påverkats.

det ska också tas fram  sek-
torsvisa planer som analyserar 
en samhällssektor eller funk-
tion utifrån deras specifika för-
utsättningar och beroenden.

– Där har vi tankar om att 
börja med Livsmedelsverket 

och livsmedelsförsörjningen. 
Vi behöver också titta på energi, 
it- och telecom och transporter. 
Det är den största aktiviteten 
och det gör vi tillsammans med 
berörda aktörer.

det finns två  vägledningar, en 
för identifiering av samhälls-
viktig verksamhet och en för 
kontinuitetshantering. Den 
första är publicerad och finns 
att hämta hem på msb.se. Den 
andra är framtagen tillsam-
mans med Standardiseringsin-
stitutet och kommer att public-
eras i maj

Kommuner och landsting 
behöver stöd i att teckna av-
tal med privata entreprenörer. 
Sveriges kommuner och lands-
ting har tryckt hårt på att man 
vill ha stöd i utformningen av 
robusta avtal.

– Om du arbetar med konti-
nuitetshantering för en verk-
samhet och kommer fram till 
att här tolererar vi inte ett av-
brott, då blir det tydligt vilka 
krav som måste ställas på en 
leverantör. Jag tror att arbe-
tet med kontinuitetshantering 
kommer att påverka avtalen, 
säger Anna Rinne.

guNNO ivANSSON

fakta

Samhällsviktig 
verksamhet
��Med samhällsviktig verksam-

het avses i det här samman-
hanget en verksamhet som upp-
fyller minst ett av följande villkor:

1Ett bortfall av, eller en svår 
störning i verksamheten som 

ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra 
verksamheter på kort tid kan le-
da till att en allvarlig kris inträffar 
i samhället.

2Verksamheten är nödvän-
dig eller mycket väsentlig för 

att en redan inträffad kris i sam-
hället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små 
som möjligt. 

fakta

Elva sektorer
�� I handlingsplanen har elva oli-

ka sektorer med viktiga sam-
hällsfunktioner identifierats:

• Energiförsörjning

• finansiella tjänster

• Handel och industri

• Hälso- och sjukvård samt  
omsorg

• Information och  
kommunikation

• Kommunalteknisk försörjning

• Livsmedel

• offentlig förvaltning

• Skydd och säkerhet

• Socialförsäkringar

• transporter

Anna Rinne

– Vi brukar säga att våra mest kritiska beroenden är energi, transporter och telecom, säger Anna Rinne, MSB. I samarbete med aktörer inom privat och offentlig sektor har 
MSB tagit fram en handlingsplan för sammhällsviktig verksamhet.  Till handlingsplanen finns även två vägledningar, en för identifiering av samhällsviktig verksamhet 
och en för kontinuitetshantering. Foto: johAN ekLuNd
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ÖREbRo
Med en stor del av infra-
strukturen privatägd är pri-
vat-offentlig samverkan kri-
tisk för samhällets krisbe-
redskap.

I Örebro har länsstyrelsen 
skapat ett regionalt sam-
verkansforum med privata 
aktörer från samhällsviktiga 
verksamheter.

�� Samverkan mellan vitt skil-
da verksamheter innebär stora 
utmaningar. En viktig funktion 
med forum för privat-offent-
lig samverkan är att lära känna 
varandra och skapa förståelse 
för varandras uppgifter och an-
svar.

– De ser till sina kunder i för-
sta hand och samhället är väl-
digt beroende av att de kan ge-
nomföra sin uppgift. De lever 
under helt andra villkor än en 
myndighet och det måste man 
ha förståelse för, säger Tina Jo-
hansson, beredskapsdirektör 
på länsstyrelsen i Örebro.

forumet är en utlöpare  från ett 
2:4-projekt för stöd- och för-
stärkningsresurser som starta-
de 2012.

– Samverkan med närings-
livet grundar sig också mycket 
på vårt arbete med kritiska be-
roenden mellan samhällsvikti-
ga verksamheter i länet. Exem-
pelvis kräver de mobila näten 
kontinuerlig elförsörjning vil-
ket gör dem sårbara. Elproduk-
tionen och distributionen styrs 
i sin tur av telekommunikation 
och livsmedelssektorns bero-
ende av elektroniska kommu-
nikationer har successivt ökat i 
takt med den tekniska utveck-
lingen, säger Rickard Ström-
berg, projektledare för forum-
et.

Vid en första träff  med nä-
ringslivsrepresentanter dis-
kuterades vilken nivå det skul-
le vara på deltagarna och man 
kom överens om att det skulle 
ligga på personer med ett över-
gripande säkerhetsansvar. Så 
blev det, de flesta är säkerhets-
chefer, någon är vd. Men det 
fanns fler frågor att beakta.

– Vi diskuterade om det kan 
uppstå en konkurrenssitua-
tion om det deltar flera från 
samma bransch. Kan det bli 
konstig stämning om man ska 
sitta om prata om sina beroen-
den och sårbarheter? Vi kände 

att det skulle kunna hända och 
bestämde oss för att bjuda in 
en aktör från respektive sektor. 
Vi vill ha högt till tak, att vi ska 
kunna diskutera det mesta, sä-
ger Rickard Strömberg.

Vid valet av deltagare  utgick 
man från den sektorsindel-
ning som MSB har gjort i hand-
lingsplanen för skydd av sam-
hällsviktig verksamhet. De 
enda som hyste viss tveksam-
het till att medverka var tele-
com-branschen.

– Nu har vi fått med Tele2 och 
det är vi väldigt glada för, säger 
Rickard Strömberg.

Det länsstyrelsen kan erbju-
da är kunskapsinhämtning, an-
lita intressanta föreläsare och 
informera om hur samhällets 
krisberedskap är organiserad.

– De delger oss sin syn. Vi 
får veta hur till exempel Pre-
em funderar när det gäller vä-
dervarningar, hur de kör. Det är 
väldigt intressant att höra hur 
de olika företagen resonerar i 
olika typer av scenarier, säger 
Tina Johansson.

– I arbetet med risk- och sår-
barhetsanalyser är det A och O 
att vi känner till risker och be-
roenden i länet. Forumet ett är 
sätt att få information om sånt 
vi omöjligen kan veta utan sam-
verkan, säger Maria Nordqvist, 
som arbetar med kommuner-
nas risk- och sårbarhetsanaly-
ser.

ett annat projekt  ska ta fram en 
vägledning för inriktning och 
prioritering av resurser och i 
slutet av februari hålls en för-
sta workshop med viktiga kris-
beredskapsaktörer.

– För Länsstyrelsen liksom 
alla andra offentliga aktörer är 
utmaningen att öka kunska-
pen om risker och beroende-
förhållanden i samhällsviktig 
verksamhet. Dels för att risk- 
och sårbarhetsanalysen ska bli 
så tillförlitlig som möjligt, dels 
om Länsstyrelsen efter beslut 

av regeringen, tvingas inrikta 
och prioritera regionala, natio-
nella och internationella resur-
ser, säger Tina Johansson.

Att alla beroenden inte är 
uppenbara fick länsstyrelsen 
konkret erfarenhet av i höstas. 
En kommun hörde av sig och 
ville ha hjälp sedan ett energi-
bolag hade ringt och meddelat 
att elen skulle stängas av till ett 

privatägt vattenkraftverk efter-
som elräkningen inte betalats. 
Följden skulle bli en betydande 
risk för översvämning i centra-
lorten eftersom dammluckor 
inte kunde öppnas. Vad gör vi? 
undrade kommunen.

länsstyrelsen ringde  upp leve-
rantören som under en längre 
tid inte fått betalt och sa att nu 

– Livsmedelssektorns beroende av elektroniska kommunikationer har ökat i takt med den tekniska ut-                                          vecklingen. Transportsektorns företag och organisationer strävar efter små lager och förlitar sig allt 
mer på löpande leveranser. Det mesta av detta sker helt automatiskt. Begreppet ”just in time” har bara                                        börjat hävdar många inom branschen, säger Rickard Strömberg, länsstyrelsen Örebro.

”Just in time” gör samhället sårbart

Beroenden
”I arbetet med risk- 
och sårbarhetsanaly-
ser är det A och O att 
vi känner till risker och 
beroenden i länet”
Maria Nordqvist, länsstyrelsen Örebro 

Olika förutsättningar
”Företagen lever un-
der helt andra villkor 
än en myndighet och 
det måste man ha en 
förståelse för”
Tina Johansson, beredskapsdirektör 
länsstyrelsen Örebro 
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var gränsen nådd. Bolaget an-
såg sig inte ha något ansvar för 
konsekvenserna.

– Våra jurister letade i två da-
gar efter ett lagstöd för att ingri-
pa och återkom hela tiden till 
att lagen om skydd mot olyck-
or, LSO, var enda möjligheten. 
Men när föreligger en över-
hängande risk? säger Rickard 
Strömberg.

Beslutet behövde aldrig tas 
eftersom det visade sig att rädd-
ningstjänsten kunde öppna 
dammluckorna manuellt sam-
tidigt som elbolaget sköt upp 
avstängningen över helgen.

– Jag tror det handlar om att 
bygga relationer. Kommunen 
hade överhuvudtaget inte fun-
derat på att det här kunde in-
träffa. Vi behöver tänka mer 

kring beroende och konsekven-
ser. De privata aktörerna kan 
delge oss mycket hur de tänker 
i sin riskbedömning och hur de 
hanterar kontinuitet i sitt före-
tag, säger Rickard Strömberg.

guNNO ivANSSON Rickard Strömberg och Maria Nordqvist arbetar båda med det 
forum för privat-offentlig samverkan som länsstyrelsen i Öre-
bro startat. – Det handlar mycket om att bygga relationer och 
vi är väldigt nöjda med att så många olika företag gått med. 
 Foto: guNNo ivANSSoN

– Livsmedelssektorns beroende av elektroniska kommunikationer har ökat i takt med den tekniska ut-                                          vecklingen. Transportsektorns företag och organisationer strävar efter små lager och förlitar sig allt 
mer på löpande leveranser. Det mesta av detta sker helt automatiskt. Begreppet ”just in time” har bara                                        börjat hävdar många inom branschen, säger Rickard Strömberg, länsstyrelsen Örebro.

”Just in time” gör samhället sårbart Måste kunna 
leverera även 
vid en kris
– Näringsliv och myndig-
heter har ett ömsesidigt 
beroende. Även om vi har 
olika roller har vi ungefär 
samma utmaningar och 
mycket att lära av varan-
dra.

��Det säger Jan-Olof Ehk, sä-
kerhetschef på ICA logistik. 
Han liksom övriga deltagare 
i forumet är positiva till sam-
verkan med det offentliga.

– Ica är ett stort företag 
och har ett stort samhälls-
ansvar när det gäller livs-
medelsförsörjningen. Ute på 
landsbygden är ofta Ica-af-
fären den enda som är kvar. 
Vi har också ett starkt varu-
märke som människor litar 
på och då måste vi kunna för-
se människor med livsmedel 
även om det uppstår en kris.

i forumet kan  Jan-Olof Ehk 
delge och skapa förståelse 
hos myndigheterna för före-
tagets situation och behov.

– Om det händer något all-
varligt är det viktigt att man 
har kontaktvägar och vet vil-
ka de andra är, säger Jan-Olof 
Ehk.

För de flesta företag är det 
relativt okänt hur krisbered-
skapen är organiserad och 
hur myndigheter arbetar.

– Det är intressant att se 
hur myndigheterna tänker 
och arbetar, men också att få 
höra kring vad som händer 
om det blir stopp på leveran-
ser av de produkter vi han-
terar. Jag tror att det ganska 
snabbt blir allvarligt, säger 
Jan-Åke Sjödin, ansvarig för 
Preems depåanläggningen i 
Norrköping.

swedbank tackade ja  
till inbjudan att delta i en 
workshop om inriktning och 
prioritering av resurser.

– Det här är nytt för oss, 
men det är alltid bra att finnas 
med i olika sammanhang och 
knyta kontakter. Det hand-
lar om kris och kontinuitets-
planering och vi har arbetat 
med att ta fram liknande pla-
ner i våra regioner och kände 
att det är inom det området 
vi kan bidra den här gången, 
säger Åsa Andersson, säker-
hetsansvarig för Swedbank 
region öst.

guNNO ivANSSON
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Spisbrand – 65 lägenheter i ruiner
En spisbrand sprids sällan 
från startrummet. Men hu-
set med 65 lägenheter blev 
totalförstört.

– Vi kan anta att huset är 
byggt efter reglerna, ändå 
får det dessa konsekvenser. 
Det känns inte riktigt bra, 
säger utredaren Christer 
Björkman.

�� Branden på studentboen-
det i Luleå 31 augusti har fått 
många att titta närmare på vad 
som egentligen hände och var-
för. Bland annat har SP, Sveri-
ges tekniska forskningsinsti-
tut, och Luleå tekniska univer-
sitet gjort en gemensam analys.

– Vi har ett slutresultat som 
få förväntar, och då har det än-
då inte gått till övertändning i 
startlägenheten, säger Mikael 
Andersson, ställföreträdande 
räddningschef i Luleå.

Christer Björkman, brandin-
genjör i Umeå, har gjort en för-

djupad olycksundersökning på 
uppdrag av räddningstjänsten i 
Luleå. 

eftersom byggnaden  blev to-
talförstörd har inte orsak till 
brandspridningen helt kun-
nat säkras. Men kontroller av 
ett grannhus, projekterat med 
samma underlag, visar på någ-
ra sannolikt avgörande orsa-
ker:
�� Brister i isolering av ventila-

tionskanal spred lågor och var-
ma brandgaser till vinden.
��Olämpligt materialval i ut-

rymmet mellan lägenhetsmo-
duler och i anslutning till ytter-
vägen har bidragit till brand-
spridning nedåt i byggnaden.

– När det gäller misstänkt 
otäthet i isoleringsskarvar är 
det tveksamt om byggreglernas 
krav på brandavskiljning mel-
lan brandceller var uppfyllt, sä-
ger Christer Björkman.

Därtill hade räddningstjäns-

ten ingen vetskap om att det 
bakom tegelfasaden på femvå-
ningshuset doldes ett trähus.

– Det är mycket likt ett hus 
av betongstomme. Två hus som 
ser lika ut kan ha olika lösning-
ar. Det kommer ställas större 
krav på räddningstjänsten att 
läsa enskilda byggnader och 
planera för insatser i dem.

Christer björkman  konstaterar 
att även om byggnaden kan an-
tas motsvara de brandskydds-
krav som ställs i byggreglerna 
så kan en kraftig vindsbrand 
leda till sådana skador att bygg-
naden måste rivas.

– Räddningstjänstens meto-
der för att släcka vindsbränder 
måste utvecklas samtidigt som 
sätten att konstruera byggna-
der måste anpassas så att de 
samverkar med räddnings-
tjänstens metoder och taktiska 
inriktning, säger han.

Vid brandtillfället pågick 

nollning bland studenterna. 
Det tog tid för räddningstjäns-
ten att säkra att alla var ute 
ur lägenheterna. Vindsbran-
den angreps hårt med vatten-
kanoner, vattnets tyngd fick 
brandcellsavskiljning mellan 
vinden och våning fem att bris-
ta. Rökdykare som fick gipsski-
vor över sig tvingades lämna 
våningsplanet.

den kraftiga vindsbranden  
brände av träreglar och gjorde 
att elden tog sig förbi brand-
stopp i luftspalter och spred sig 
nedåt i huset.

– Taket brast efter en tim-
me, utan vattentyngden kunde 
det sannolikt stått emot ett tag 
till. Samtidigt, om det inte skett 
släckinsats skulle bjälkarna till 
slut ändå brunnit av och vinds-
branden spridit sig till lägenhe-
terna.

Räddningstjänstens bilder 
från IR-kamera visar på lodrä-

ta eldslingor nerför byggnaden. 
Brandspridningen var svår att 
komma åt.

beslut togs att börja riva  i 
byggnaden för att komma åt 
branden mellan lägenhetsmo-
duler samt mellan moduler och 
yttervägg.  

Utmed ytterväggen sked-
de den kraftigaste brandsprid-
ningen, det visade sig att den 
isolering som använts i spalten 
mellan yttervägg och moduler 
var klädd med brännbar plast.

Rivningen gjorde det omöj-
ligt att i efterhand bedöma hur 
många lägenheter i huset som 
drabbades av brandspridning-
en från vinden, samtidigt an-
sågs rivning som enda möjlig-
heten att komma åt elden.

Stora, öppna vindar ger bran-
den stor effekt och gör den 
svårsläckt. Brandavskiljning 
och bärförmåga i 60 minuter, 
vilket kraven säger, är i de fles-

Mindre än en procent av alla spisbränder sprids utanför brandcellen. Här spreds branden till vinden, och sedan neråt i huset. Till slut var hela huset en ruin.  Foto: SoFie BergStrÖM, räddNiNgStjäNSteN
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Spisbrand – 65 lägenheter i ruiner
fakta

Branden
�� En kastrull med olja på spi-

sen hade fattat eld i en lägen-
het på femte våningen. Elden 
spred sig till fläkten. Lågor och 
varma brandgaser trängde in i 
ventilationssystemet.
�� Branden spred sig till vinden, 

sannolikt beroende på otät-
heter i ventilationskanalens 
brand isolering.
�� räddningstjänsten larma-

des kl 02.11 den 31 augusti. Ini-
tial brand på spisen  släckt av 
student. Vid framkomst släck-
tes brand i och bakom krydds-
kåpet ovanför spisen.
�� Sju minuter efter framkomst 

konstaterades att det brann på 
taket och vinden ovan lägen-
heten.
�� 02.54 föll takfoten ner, stora 

delar av taket kollapsade.
�� Branden på taket begränsa-

des och släcktes med vatten-
kanoner. tyngden från vattnet 
gjorde att brandavskiljningen 
(gipsskivor) rasade in i lägen-
heterna på femte våningen.
�� När takbranden lugnat sig 

konstaterades att branden 
fortsatt sprida sig nedåt i hu-
set i luftspalter mellan lägen-
hetsmodulerna och bakom te-
gelfasaden, vilket var svårt att 
komma åt.
�� Branden på vinden hade va-

rit så kraftig att reglar brun-
nit av och elden tagit sig förbi 
luftspalternas brandisolering. 
Kraftigast spridning utmed fa-

sadtegelväggen där branden 
tog sig ner till våning 2. 
�� Brandspridningen utmed yt-

terväggarna var dock långsam. 
De tog 10 respektive 16 timmar 
innan branden nådde lägenhe-
ter på plan 2 och 3. 
�� Höglyft rekvirerades för att 

riva tegelfasaden och någ-
ra moduler för att komma åt 
branden.
�� räddningstjänsten avslu-

tades 19.00. Huset blev total-
förstört.

Byggnaden
�� flerbostadshus i fem våning-

ar plus kallvind uppfört 2011 i 
Luleå, Stomme av trä. 
�� 65 lägenhetsmoduler på 

vardera 24 kvadrat ställda på 
varandra och sammanfoga-
de. Därefter korridorer, takkon-
struktion samt tegelfasad till-
fogat.
�� Vertikala luftspalter mellan 

lägenhetsmodulernas lång-
sidor. I spalternas överkanter 
1 decimeter hög brandisole-
ring av stenull mellan reglar på 
45x200 millimeter
�� I anslutning till ytterväggen 

klimatskydd bestående av cir-
kulär bottningslist och mine-
ralullsisolering. Mineralullsiso-
leringen plastklädd för bättre 
klimatskydd, men plasten ock-
så brännbar.
källa: fördjupad olycksunder-
sökning av Christer Björk-
man, umeå.

Brandens omfattning antal %

Spreds till annan byggnad 2 0,02

I startbyggnaden 84 0,74

I startbrandcellen 573 5,02

I startutrymmet 1 786 15,64

I startföremålet 8 963 78,49

okänd 11 0,09

totalt 11 419 100,00

Bränder i flerbostadshus – orsak glömd spis
�� Statistiken 

omfattar brän-
der under 15 års 
tid, 1998-2012. 
antalet tillfäl-
len då branden 
spridits utanför 
startbrandcel-
len understiger  
1 procent.

ta fall otillräckligt för att för-
hindra brandspridning, anser 
Christer Björkman.

– Samtidigt gör kraftig vat-
tenbegjutning att lätta kon-
struktioner riskerar förlora sin 
funktion, det kan göra det svårt  
att förhindra brandspridning 
och ger dessutom ofta så stora 
vattenskador att byggnaden in-
te kan användas mer, En sådan 
här brand kanske kräver andra 
släckmedel. Det är viktigt att 
titta på för att inte få liknande 
brandspridning i framtiden.

mikael andersson  konstate-
rar:

– Vi som bransch är inte till-
räckligt kunnig på bränder i 
konstruktioner eller som är 
svåråtkomliga. Har man på 
mycket vatten får man konse-
kvenser av det. Om vatten inte 
använts kunde kanske brand-
spridningen gått fortare och på 
fler ställen, men det blir nu ba-

ra en spekulation.
Lindbäcks Bygg, som tillver-

kat huset, har beslutat sätta 
gipsplattor ovanför reglar och 
brandstopp för att öka brand-
skyddet. För isolering och 
brandstopp ser man på andra 
alternativ.

– Att en branschgodkänd 
brandstopp bidrar till brand-
spridning är inte direkt vad 
man förväntar sig, säger vd Ste-
fan Lindbäck och fortsätter:

– Vi vill samarbeta och bli 
bättre. Det Christer Björkman 
bedömt är det vi följer, han är 
experten på brandsäkerhet. 
Det är också viktigt att komma 
ihåg att det finns mycket att lä-
ra om hur man attackerar och 
kommer åt vindsbränder.

 anders lundberg , brandin-
genjör på MSB, konstaterar att 
man vid byggnation haft ambi-
tion att följa regelverkat, men 
att det brustit någonstans.

– Det blev ödesdigert. Kva-
litetskontrollen i utförandet, 
som är oerhört viktig för det to-
tala brandskyddet, verkar ha 
fallerat. Det här visar vikten av 
egenkontroll.

Han konstaterar också att 
brandspridning neråt i bygg-
naden inte är något man för-
väntar sig.

– Det är svår att komma åt 
med konventionella metoder. 
Här ser man vikten av att ta 
hjälp av IR-kamera.
�� kan en räddningstjänst ha 

kunskap om alla typer av bygg-
nadskonstruktioner?

– Det är inte enkelt, men vik-
tigt för att kunna anpassa släck-
metod och taktik. Det byggs 
med större variation i dag och 
därför är det viktigt att följa ut-
vecklingen i sin kommun. Man 
kan börja med att kontrollera 
alla nybyggen.

PER LARSSON

Mindre än en procent av alla spisbränder sprids utanför brandcellen. Här spreds branden till vinden, och sedan neråt i huset. Till slut var hela huset en ruin.  Foto: SoFie BergStrÖM, räddNiNgStjäNSteN

Foto: SoFie BergStrÖM, räddNiNgStjäNSteN

Foto: SteFAN LiNdBäCkMed IR-kamerans 
hjälp kunde in-
satspersonalen se 
hur branden spred sig 
neråt i fastigheten 
innanför tegel- 
väggen.
 
Bilden till höger visar 
spåren efter branden 
sedan tegelväggen 
rivits.

Bättre kontroll kan 
upptäcka brister
– Skyddet mellan brand-
celler och brandtekniska 
installationer måste ut-
föras så att de inte förstör 
brandcellsgränser. Det ver-
kar inte ha skett här, säger 
Birgit Östman, SP Trä.

�� Birgit Östman har tillsam-
mans med Lars Stehn, Luleås 
tekniska universitet, skrivit 
en rapport där branden i Luleå 
analyseras.

De konstaterar att övergri-
pande har Boverkets regler 
följts, men att detaljer som in-
te regleras haft brister. Brand-
spridningen till vinden och att 
brandstopp från vinden inte 
fungerade, är bland annat vad 
man reagerat på.

– Det kan undvikas med bra 
brandskyddsbeskrivningar. 
Man måste projektera ordent-
ligt, specificera och föra in det i 
ritningarna. Och givetvis kont-
rollera att arbetet utförts en-
ligt projektering, säger Birgit 
Östman.
��Något som är specifikt för 

olika hustyper?
– Detaljer som är viktiga för 

brandsäkerheten måste med i 
brandskyddsdokumentatio-
nen, det gäller alla hus och är 
byggherrens ansvar. Men ofta 
görs inte det. Dokumentatio-
nen blir gärna för lös i kanten, 
och det gäller inte bara trähus. 
Liknande bränder har inträf-
fat i betonghus.

Östman och Stehn anser att 
det finns behov av forskning, 
bland annat för att utveckla 
metoder för att verifiera funk-
tionen hos brandstopp. De rea-
gerar också på problemet med 
osektionerade vindar.

– Gränskravet för sektione-
ring går vid 400 kvadratmeters 
vind. Det är stort.

Hon anser det rimligt att 
vinden sektioneras efter un-
derliggande brandceller. Finns 
det fyra lägenheter på våning-
en under bör vinden ha fyra 
brandceller.

– Det är naturligt att grän-
serna är de samma. Vill inte 
Boverket ändra på reglerna får 
man göra på annat sätt, kanske 
få in det i försäkringskraven. 
Det måste vara något som är 
praktiskt och realistiskt.
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– Lärde vi oss inget av trä-
husbränderna från 1800-ta-
let? Lärde vi oss inget av 
historien?

Hans-Eric Zetterström, 
brandingenjör på Länsför-
säkringar, är kritisk till bran-
dens konsekvenser i Luleå.

�� – Det här är 
den i särklass 
vanligaste 
brandorsa-
ken i flerfa-
miljshus. Är 
det här fram-
tidens ska-
descenario, 
att det bara 
blir en bräd-
hög kvar? Ska vi ha det såhär 
2014?

Zetterström jämför trenden 
med fler trähus med 60-talets 
miljonprogram i så motto att 
det ska gå fort och vara billigt.

– Det kan finnas positiva ef-
fekter med att bygga i trä, för 
BNP. Det sägs också att det är 
miljömässigt bra att bygga i trä, 
att det dämpar klimatföränd-
ringarna. Men om scenariot i 
Luleå är vägledande, vad blir 
miljövinsterna då?

– Vi får en gigantisk miljöpå-
verkan under brandförloppet, 
och ännu större påverkan när 
allt ska transporteras bort, när 
det ska saneras och byggas nytt. 
Den miljödiskussionen saknar 
jag, säger Zetterström.

I Stockholm finns planer på 
byggnation av trähus med både 
14 och 34 våningar. 

�� Påverkar materialvalet för-
säkringsbolagens intresse att 
teckna försäkring? 

– Det vill jag inte uttala mig 
om. Men det behövs inte gi-
gantiska studieskulder för att 
förstå att trähus brinner, säger 
Zetterström och fortsätter:

– Det kan dras paralleller 
till osprinklade sågverk under 
80-talet. Det fanns bolag bered-
da att teckna försäkring, men 
de blev färre för varje brand. 
Jag vill ogärna se att fastighets-
ägare får svårt att teckna för-
säkring. Det finns heller inget 
som tyder på att vi är där i dags-
läget.

branden i luleå  handlar inte 
bara om byggnadens materi-
al utan om flera samverkande 
faktorer, anser Zetterström.

– Det handlar om byggregler-
na, att ingen utomstående kon-
trollerar att regler är uppfyll-
da. Det handlar också om rädd-
ningstjänstens försämrade 
möjligheter att göra en bra in-
sats och att Arbetsmiljöverkets 
regler att rökdyka bara handlar 
om att rädda liv, inte egendom.

egendomsskyddet  har fått 
stryka på foten i byggregler-
na, anser Zetterström och han 
menar att det måste åtgärdas.

– Om det bör ske genom att 
ändra byggreglerna eller andra 
metoder vill jag låta vara osagt.

staffan moberg , jurist på 
Svensk Försäkring, (försäk-
ringsföretagens branschor-

ganisation) 
anser att re-
geringen vill 
förenkla byg-
gandet för att 
få ner kostna-
derna och där-
med tullar på 
säkerheten.

 – Vi är också oroliga för att 
räddningstjänsten lägger min-
dre fokus på egendomsskyddet. 
Antalet skador minskar men 

kostnaderna ökar. Det är helt 
enkelt mindre som blir räddat 
i varje brand.

Svensk Försäkring ska titta 
närmare på branden i Luleå.

– Det fanns brandcellsskydd 
i respektive lägenhet. Men när 
elden som här får fäste mellan 
lägenheter och fasad, då brin-
ner fastigheten upp. Det kan bli 
dyrt att försäkra sådana bygg-
nader i framtiden.

PER LARSSON

– Lärde vi oss inget 
av historien?

Trähus byggs mer industri-
ellt och pressar priserna på 
en tuff marknad.

�� – Generellt 
lider Sveri-
ge av att det 
byggs för lite 
bostäder. Det 
är dyrt, vi är 
dyrast eller 
näst dyrast i 
Europa, säger 
Petter Jurdell, chef för fastig-
hetsutveckling på Sabo, Sveri-
ges allmännyttiga bostadsfö-
retag, som representerar cirka 
300 företag. 

Sabo har jobbat för att öka 
konkurrensen på byggmarkna-
den, och ett sätt är att se trähus 

som alternativ till betonghus 
när det byggs flerfamiljshus.

– Mycket av dagens trähus-
byggande är industrialiserat 
och görs under kontrollerade 
former i fabrik. Det är säkrare 
än att bygga på plats.

Branden i Luleå är viktig att 
följa upp för Sabo.

– Huset som sådant följer 
byggreglerna. Det handlar mer 
om hur man minimerar stör-
ningar och risker och säkrar 
restvärde, säger Petter Jurdell 
och fortsätter:

– Det finns mindre uppbyggd 
erfarenhet kring höga trähus 
och bränder. Det är viktigt att 
följa upp om något anmärk-
ningsvärt händer och att ha en 
saklig dialog.

– Branden är mycket olyck-
lig och konsekvenserna 
borde inte vara rimliga.

Det säger Anders Jo-
hansson, brandingenjör på 
Boverket.
�� Johansson 

noterar att 
det i brand-
utredning-
en inte kan 
bedömas om 
ventilations-
systemets 
utformning 
följt Bover-
kets byggreg-
ler (BBR), men säger:

– Man kan konstatera att 
relativt små missar i projek-
tering eller utförandet av 
brandskyddet kan få stora 
konsekvenser just vid sprid-
ning via imkanaler som in-
te är tillräckligt avskilda mot 
brännbart material.
�� Representanter för för-

säkringsbranschen anser att 
byggreglerna uppmuntrar till 
byggande av trähus och ifrå-
gasätter lämpligheten med 
stora sådana.

– Byggreglerna varken upp-
muntrar eller förbjuder hö-
ga trähus. Reglerna är funk-
tionsbaserade och material-
neutrala. Om försäkringsbo-
lagen ser särskilda risker ur 
ett kostnadsperspektiv är det 
upp till dem att reglera det.
�� Det finns också synpunkter 

på att det är större risk att 
brister inte upptäcks sedan 
reglerna för byggnadstillsyn 
ändrades 1994.

– Många hävdar att så är 
fallet, men man ska också ha i 
åtanke att det förekom fel och 
brister även innan 1994. Det 
är bra att det är tydligt att den 
som ansvarar för byggnadens 
uppförande också har ansvar 
för att tillräckligt med kon-
troller utförs i byggskedet. 
Och det är en grundläggande 
princip och förutsättning för 
att detaljer som isolering av 
enskilda ventilationskanaler 
blir korrekt utförda. Samhäl-
lets tillsyn att byggherren tar 
detta ansvar i samband med 
byggprocessen förstärktes 
återigen med ny PBL (plan- 
och bygglag) 2011.
�� Finns det något i händel-

sen som föranleder översyn 
av byggreglerna?

– Vi ser kontinuerligt över 
byggreglerna. Inträffade hän-
delser och utförliga brandut-
redningar är en viktig del av 
det arbetet.

PER LARSSON

Boverket
– Inte rimliga 
konsekvenser

Trähus pressar priser

Anders  
Johansson

Petter Jurdell

Staffan Moberg

Hans-Eric
Zetterström

På morgonen var vindsbranden släckt, men det brann fortfarande i ytterväggarna. Foto: SoFie BergStrÖM, räddNiNgStjäNSteN

��En liknande brand inträffade i Umeå 2008, då i betonghus. Spis-
brand spred sig till vinden och tre huskroppar totalförstördes.

Folksam stämde Umeå räddningstjänst för brister i insatsen. 
Fallet gick till Hovrätten som friade räddningstjänsten.

Liknande brand i Umeå
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fakta

Carer
�� Carer, Centrum för forskning inom 

respons- och räddningssystem, 
startade forskningsverksamhet 2011 
och är ett samarbete mellan Linkö-
pings universitet och MSB.
�� Syftet är att stärka forskning 

inom risk- respons- och räddnings-
området.
�� Verksamheten står på tre ben: 

forskning utbildning och samver-
kan i samhället. alla med inriktning 
på samhällets responsförmåga vid 
olyckor.
�� tvärvetenskaplig forskarmiljö. 

fem doktorander är knutna till verk-
samheten, totalt 15-20 forskare in-
blandade i varierande grad och i oli-
ka projekt.
�� Carer genomför praktiknära 

forskning i samarbete med respon-
sorganisationer och myndigheter.
�� Ett tiotal projekt och studier har 

genomförts, och lika många pågår.
�� universitetet och MSB satsar 2,5 

miljoner kronor vardera per år till 
2016. Därefter förväntas centrumet 
finansieras genom forskningsanslag 
och uppdrag.
��Mer info: http://www.liu.se/forsk-

ning/carer?l=sv

LINKÖPING
Bättre och snabbare re-
spons vid olyckor.

Det är fokus för tvärve-
tenskaplig forskning vid Ca-
rer, forskningscentrum vid 
Linköpings universitet.

På sikt är ambitionen att 
starta ett masterprogram 
inom räddningssystem.

��Nyttjandet av väktare i sam-
band med räddningsinsatser 
i Söderköping ger åtta gånger 
mer för pengarna.

Utvärdering av räddningsin-
satser, både framgångar och 
motgångar, är komplext. Det är 
svårt att lära av dem och nuva-
rande insatsrapporteringssys-
tem ger inte så mycket stöd.

Det är exempel på slutsatser 
hämtade ur två olika rapporter 
från Carer.

– Vår ambition är att lösa 
problem som finns i samhället 
och hos responsorganisatio-
nerna. Det är människan som 
står i centrum i vårt arbete, in-
te teknikutveckling, säger So-
fie Pilemalm, universitetslek-
tor och föreståndare för Carer.

Håkan Axelsson, MSB, tog 
för ett antal år sedan internt 
upp frågan om behov av forsk-
ning riktad mot larmrespons. 
Tankarna ledde till inrättandet 
av Carer vid där Axelsson blev 
styrelseordförande.

– MSB såg att det fanns väl-
digt lite forskning kring olyckor 
som händer med viss frekvens 
och som tar stora samhällsre-
surser i anspråk. Utgångspunk-
ten är att finna vägar att rädda 
fler liv och minimera skador. 
Vi vill bygga på responsorga-
nisationernas behov, säger Pi-
lemalm.

forskning, utbildning  och 
samverkan i samhället är de 
tre ben arbetet vilar på. Forsk-
ningen fokuseraar framförallt 
på två områden:
��Nya aktörer
– Aktörerna i sig är inte nya, 

men de är inte tydligt integre-
rade i dagens responssystem. 
Vilka är de och vad får de gö-
ra? Vi tittar närmare på semi-
professionella aktörer. Det kan 
vara väktare och fastighetsskö-
tare eller sjuksköterskor. Men 
bland de nya aktörerna finns 
även frivilliga organisationer 
och privatpersoner. Vi med-
verkar exempelvis i sambruks-
projekten i Nyköping, Söder-
köping och Öckerö och hoppas 
kunna arbeta tillsammans med 
SOS Alarm i förstärkt med-
människa i Medelpad för att 
involvera frivilliga i dynamisk 
resurshantering.
�� Systemsamband
– Vi kopplar samman hän-

delse, respons och konsekvens, 
jämför resurserna på larmet 
med resultatet. Vad blev utfal-
let? Hur kan arbetet optime-
ras? Vilka konstellationer ger 
kortast responstider och är 
kostnadseffektivast? Det är så-
dana frågor vi vill söka svar på.

Carer har fått uppdrag från 
räddningstjänster och skissar 
på uppdrag åt bland annat SOS 
Alarm. Det är en nödvändig väg 
för att forskningscentrumet en 
dag ska kunna stå på egna ben. 

sofie pilemalm  konstaterar 
att det är hård konkurrens om 
forskningspengar vid offent-
liga utlysningar, beställningar 
från enskilda kommuner eller 
organisationer ser hon som en 
utmaning.

– I det avseendet att kommu-
nerna inte har så mycket peng-

ar, måste vi verkligen möta de-
ras behov och göra jobbet så bra 
att de tycker det är värt inves-
teringen. I de kommuner vi ge-
nomfört projekt möter vi lite 
av samma problem och behov, 
även om de kan yttra sig lite oli-
ka. Det pekar på att utmaning-
arna i framtidens responssys-
tem är rätt likartade och att re-
sultat från en studie kan dras 
nytta av och byggas vidare på i 
en annan.

från både msb  och räddnings-
tjänsthåll finns önskemål om 
att insatsrapporten, som är un-
der översyn hos MSB, ska ge 
mer i form av erfarenheter och 
lärande.

– Tanken är att den ska ut-
vecklas och inte bara leda till 
statistik. För att insatsrappor-
ten ska bli riktigt intressant 
måste den bli ett verktyg för 
förbättring av egna organisa-
tionen.

Carers verksamhet involve-
rar tre fakulteter och åtta insti-
tutioner som kan involveras i 
olika existerande utbildningar. 
Samtidigt finns förhoppning-
en att starta ett nytt masterpro-
gram inom räddningssystem.

– Behovet är utpekat av MSB 
och branschen. Vi tänker oss 
en ettårig påbyggnadsutbild-
ning passande för exempelvis 

säkerhetschefer, chefer i kom-
muner och länsstyrelser, rädd-
ningschefer och befäl, poliser, 
tib-personal och chefer vid 
larmcentraler. Förhoppnings-
vis kan den bli verklighet inom 
två-tre år, men det kräver att 
både målgruppen och förank-
ringen finns i akademi, berörda 
myndigheter och responsorga-
nisationer.

arbetet med samverkan  i sam-
hället handlar om hur rädd-
ningstjänster, polis, sjukvård, 
kommuner, länsstyrelser med 
flera fungerar tillsammans i re-
sponssystemet.
vad ska Carer ägna sig åt i 
framtiden?

– En fråga är var vi ska dra 
gränsen för responssystem. 
Kanske ska vi titta på fler verk-
samheter än de som rör olyck-
or för mer kommunal nytta 
överhuvudtaget. Responsverk-
samheten integreras ju alltmer 
med dessa. 

– Något det inte forskas om i 
större utsträckning i dag är le-
gala aspekter i sammanhang-
et. Vid varje enskilt fall vet vi i 
dag inte vad alla får göra och in-
te göra. Här behövs både kun-
skap om vad rådande lagsystem 
säger och i vissa fall förslag till 
lagändringar.

PER LARSSON

Bättre respons i sikte
��Carer forskar med människan i centrum

Kunskapsbehov
”MSB såg att det fanns 
väldigt lite forskning 
kring olyckor som hän-
der med viss frekvens 
och som tar stora sam-
hällsresurser i an-
språk.”
Sofie Pilemalm, Carer

Ambitionen hos Carer är att lösa problem som finns i samhället och hos responsorganisationerna. Människan står i centrum för ar-
betet, säger Sofie Pilemalm.  Foto: Per LArSSoN
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�� På Torlarps gård i Lagan norr om Ljungby 
driver Lars-Ove Johansson lant-, jord- och 
skogsbruk. Han har 220 nötkreatur, arrende-
rar gårdar med kontinuerligt 1 700 slaktsvin.

Ett elavbrott kan innebära en katastrof, om 
man saknar beredskap. Det drabbar foder- och 
vattenförsörjning, ventilation som är livsvik-
tig i svinstallarna.

Lars-Ove Johansson har beredskap.
 – Beredskapen  även bland oss lantbruka-

re kan nog vara olika. De som aldrig haft av-
brott har nog sämre beredskap än de som haft. 
Men totalt sett är lantbruksföretagen viktiga 
för hela samhället i en beredskapssituation, 
säger han.

Den stora prövningen kom under stormen 
Gudrun 2005 som drabbade Kronobergs län 
hårt. Det fanns de som tog sina egna liv när 
skogen förstördes. Det som nästa generation 
skulle ta över, ett livsverk, var nerblåst.

– Det präglar många än. Innan Simone kom 
i höstas förvarnades att det kunde bli en ny 
Gudrun. Rädsla och olust var tillbaka. Några 
ringde till mig innan stormen och mådde väl-
digt dåligt. När Simone dragit förbi, utan några 
egentliga verkningar, ringde jag upp dem och 
de var som vanligt igen.

lars-ove Johansson  är ledare för LRFs stöd-
grupp i Ljungby kommun. Hans uppgift är att 
få ut folk i svåra situationer. I huvudsak hand-
lar det om när E-on och Skanova, som finan-
sierar arbetet, kallar.

– Vi gör det här för samhället, Under Gud-
run hade jag i mitt område cirka 150 personer 
ute på ledningsgatorna. Alla dessa människor 
hade sina egna problem hemma på gården, 
men det var aldrig några problem att få folk att 
ställa upp. Och kanske var det en räddning för 
många, de såg att alla andra hade samma pro-
blem. Det var nog värre för dem som bara satt 
hemma och såg sitt eget elände. En del var helt 
apatiska.

För egen del tog Lars-Ove Johansson hand 
om sina djur tidigt på morgonen. Klockan sju 
på morgonen var han på plats i kraftbolagets 
stabslokaler och tio på kvällen hemma för att 
ta hand om sina djur igen. Så rullade det på.

– Kraftbolagets krisberedskap, på den ti-
den var det Sydkraft, var inte den bästa. Jag 
fick frågor om jag kunde fixa verktyg, stövlar, 
hjälmar, najtråd, vilket stödgruppen ordnade. 
Vi hade åtta lantbrukare som paketerade naj-
tråd i tre dagar för reparation av elledningar. 
Jag frågade varför de inte gjorde det själva, och 
fick till svar att då hade det tagit tre dagar till.

stödgruppen blev också  en informationska-
nal, en länk mellan kraftbolaget och boende 
på landsbygden.

– När jag fick ge beskedet att det kanske 
skulle dröja upp till tre veckor innan elen var 
tillbaka, då trodde jag de i andra änden av lu-
ren skulle bli tokiga. Men de svarade: bra, då 
vet vi.

För Lars-Ove var det ett kvitto på hur vik-
tigt det är med information, att inte vara rädd 

för att förmedla ett negativt besked. Ovisshet 
är värre.

Samtidigt tror han kanske inte att en stads-
bo skulle reagerat på samma sätt.

– Beredskapen är större på landet än i stan. 
Man är van att ta egna beslut och fixa saker 
på egen hand. När centrala Ljungby var utan 
ström i tre timmar var det katastrof.

efter gudrun har lrfs  stödgrupper utveck-
lats. Lantbrukarnas gödseltunnor är en resurs 
vid skogsbrand eller risk för skogsbrand och 
även vid översvämning.

– Gödseltunnorna tar 15 kubikmeter vatten 
och kan tömmas, eller vid översvämning fyllas, 
på tre minuter. Det är snabbare än räddnings-
tjänstens tankfordon. Numera har räddnings-
tjänsten listor på var gödseltunnorna finns.

Stödgrupperna är inte bara en akutresurs. 
Nätverket har lokalkännedom, märker om  nå-
got inte står rätt till. Under Gudrun blev Lars-
Ove Johansson uppmanad att besöka en bon-
de som mådde dåligt och gjorde så. Bonden var 
apatisk, i ladugården fanns över 4 000 höns.

– Han hade inte öppnat dörren till ladugår-
den sen elen försvann två dagar tidigare. Det 
är kört, sa han.

Bonden godtog att Johansson på eget ansvar 
försökte lösa problemen, själv försvann han 
från ägorna. Ett reservelverk, på väg till Gö-
teborg, styrdes om till gården. Man fick igång 
vatten och foder till djuren.

– Tror knappt någon enda höna dog. Da-
gen efter när jag kom dit lyste det i ladugår-
den. Bonden var där, tårarna rann och han var 
överlycklig. Det var en oerhört stark känsla. 
Man reagerar olika när det blir kris. För den 
här mannen blev det totalblockad, och han var 
inte ensam om det.

kenneth sturesson  är bonde på norra Öland 
och en av två bondekompisar på ön. Far djur 
illa på en gård engageras djuromsorgsgrup-
pen. Bondekompisarna tar hand om bonden, 
ett nätverk för att läka kollegor i trångmål.

– Alla vill sina djur väl och försöker klara sig 
själva. Allt för få vågar be om hjälp. Och oftast 
pratas om att ta hand om djuren, människan 
glöms lätt bort. Men vi har blivit mer obser-
vanta på om någon mår dåligt, säger Stures-
son.

Hans egen gård drabbades av salmonella 
2008. Något år senare, när det varnades för 
fler salmonellafall på Öland, blev han engage-

Hotas el- och teleförsörjningen i 
södra Sverige vid en svår påfrest-
ning – då står lantbrukarna redo. 
Krisberedskap är en bondes var-
dag. Därför nyttjas lantbrukarna 
som stöd för hela samhället.

Redo att möta krisen
Det har aldrig varit några problem att få lantbrukare att ställa upp vid kris, även om alla har sina egna problem hemma på gården, konstaterar Lars-Ove Johansson. Foto: Fredrik Skog

Ställde upp
”Det var nog 
värre för dem 
som bara satt 
hemma och såg 
sitt eget elän-
de. En del var 
helt apatiska”
Lars-Ove Johansson, lant-
brukare
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Stödgrupperna i södra Sverige är ett bra 
exempel på regional krisberedskap, an-
ser Anders Drottja, krisberedskapsan-
svarig på LRF centralt.

– Vi är alla så beroende av el och IT och 
sårbara vid avbrott. E-on och Skanova 
har insett vikten av beredskap och lant-
brukarna som tillgång. Det ska de ha be-
röm för, säger han.

�� Lantbrukarna är stationerade där proble-
men kommer att uppstå, har maskiner och 
är vana att agera.

Det är några skäl som gör lantbrukarna till 
en viktig krisberedskapsresurs, anser Drott-
ja.

Han jämför med när en kommun grävde av 
en kabel och ett stort centralt livsmedelsla-
ger förlorade elförsörjningen.

– Ansvariga på lagret lade hela ansvaret på 
kommunen, men de kände inget ansvar att 
ha egen reservkraft.

Enligt E-on kom strömmen tillbaka två-
tre veckor snabbare hos deras kunder efter 
stormen Gudrun tack var insatser av LRFs 
stödgrupper, skriver LRF på sin hemsida. 

numera har allt fler  elledningar grävts ner 
i marken. En förebyggande krisberedskap 
som gör att antalet stödgrupper kan mins-
kas. Det har ofta funnits fler grupper i en 
kommun. Nu är ambitionen att det i var-
je kommun ska finnas en organiserad stöd-
grupp.

– Finns en färdig organisation när något 
händer är det lättare att agera. Ska man bör-
ja från noll, då blir det lätt ”High Chaparral” 
och risk för olyckor, säger Anders Drottja.

Men stormar och andra väderproblem är 
inte de stora frågorna just nu för LRFs kris-
beredskap.

– Nästan troligare risk är en allvarlig smit-
ta bland våra djur. Då är det viktigt att det 
finns rutiner och här är Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket inblandat för att forma ef-
fektivare samarbete.

De lokala stödgrupperna är en viktig infor-
mationskanal in till LRF om var behovet av 
hjälp är mest akut.

– De har lokalkännedom, vet vem som 
behöver hjälp först och vem som klarar sig 
själv. Det finns telefonkedjor och vi får den 

här vägen snabbt ut information som även 
är till stöd för allmänheten, inte bara för våra 
medlemmar, säger Ann-Cathrine Carlsson 
på LRF Sydost.

– Efter Gudrun var jag tacksam att vi ha-
de grupper organiserade. Om vi skulle bör-
jat organisera dem då hade det inte varit lika 
lätt. Dessutom tänker de flesta bönder före-
byggande. De vet vad de behöver för att klara 
vatten och värme. De har elverk, extra batte-
rier, transistorradio. Under Gudrun lärde vi 
att pannlampor är bra att ha hemma, det är 
inte lätt att arbeta med en ficklampa i näven.

lantbrukarna är också vana  att göra riska-
nalyser för egen del, konstaterar Magnus 
Ljung, statskonsulent på Sveriges Lant-
bruksuniversitet. De måste ta beslut om vad 
de ska satsa på varje år, när de ska sälja för 
bäst pris, måste förberedda sig på variation 
i väderlek.

– Oftast undviker de medvetet att ta sto-
ra risker, låter i stället beslut värka fram, och 
jobbar förebyggande inför kända risker.

LRFs egen kris är nedläggningen av lant-
bruk. Antalet heltidsarbetande har minskat 
med 37 procent de senaste tio åren och under 
2013 gjorde 75 procent av lantbruken förlust, 
enligt LRF konsult. Runt 50 procent av den 
mat vi konsumerar är importerad.

– Vi övriga förväntar oss att lantbruket le-
vererar, men det gör det inte. Om gränserna 
stängdes skulle vi få problem att överleva, sä-
ger Magnus Ljung, 

Den krisen kan alltså, enligt Ljung, bli al-
las.

– Vi anpassar produktionssystem, gör dem 
mer resilienta, och här tar vi lantbruket för 
givet. Förstår vi konsekvenserna om det kol-
lapsar?

PER LARSSON

fakta
�� Stödgrupper
finns i norra Skåne, Halland, Kalmar, Ble-

kinge, Kronoberg, jönköping och södra Öster-
götland, där E-on har sina elnät. Även Skanova 
involverat.

Stödgrupperna är nätverk uppbyggda av Lrf 
och organiserade kommunvis. Stödgruppsle-
daren har kontaktuppgifter på 5-10 personer i 
varje kommun. 

Stödgruppernas engageras vid problem med 
el- och telenätet. E-on och Skanova finansierar 
stödgruppsarbetet via avtal.

Vanliga arbetsuppgifter är patrullering av 
ledningssträcka, röjning av nedfallna träd, 
snöplogning, utkörning av reservelverk, vägvis-
ning, hantlangning till reparatörer.

�� Djuromsorgsgrupper
Ska i ett tidigt skede gå in vid brister i djur-

skötseln, både för djuren och djurägarens bäs-
ta, åtgärda innan myndigheter behöver göra 
föreläggande.

Stöd vid sjukdom eller risk för smittspridning, 
exempelvis flyttning av djur eller hjälp till vete-
rinär för snabb och effektiv vaccinering.

finns över hela landet genom Lrf, men kan 
vara organiserade på olika sätt.
�� Bondekompis
Stöd till kollegor, omhändertagande av 

människan. Lantbrukare kan prata med någon 
som har lätt att förstå deras problem.

finns över hela landet genom Lrf, men kan 
vara organiserade på olika sätt.

– De flesta bönder 
tänker förebyggande

Redo att möta krisen
Det har aldrig varit några problem att få lantbrukare att ställa upp vid kris, även om alla har sina egna problem hemma på gården, konstaterar Lars-Ove Johansson. Foto: Fredrik Skog

Kenneth Sturesson

rad som bondekompis.
– Problemet är att vi ofta får signalerna för 

sent. Jag har haft fall som varit hemska, där vi 
kunnat uträttat något om vi kommit in tidiga-
re. Vi kallar till möten och försöker förebygga 
så inte krisen inträffar. Men det är ibland svårt 
att nå ut till de som verkligen behöver stödet.

det största bekymret  som Sturesson ser det 
är utarmningen av lantbruket. Det blir längre 
mellan gårdarna.

– Vi som grupp håller på att försvinna. Men 
hur ofta hör du att en bonde går i konkurs? De 
flesta avvecklar, vill göra rätt för sig, och väl-
jer att klara av det på egen hand. Och i de sam-
manhangen mår många dåligt.

På frågan om vad han gör för nytta som 
bondekompis funderar Kenneth Sturesson 
ett tag, säger sen:

– Jag skulle vilja göra mer. Det finns bönder 
med dålig social samvaro, som inte har något 
liv utanför lantbruket. Man behöver inte ge 
dem råd, men lyssna och låta dem prata. Det 
kan betyda mycket. Men först måste man bli 
insläppt genom dörren.

PER LARSSON

Lysande
”Under Gudrun lärde vi att pann-
lampor är bra att ha hemma, det 
är inte lätt att arbeta med en 
ficklampa i näven.”
Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost
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Mattias Fyrsten, 32, var nära att 
mista livet i ett misslyckat snowbo-
ardhopp. Läkarnas insatser och en-
vis träning, räddade honom tillbaka 
till ett normalt liv.

�� I dag är han tillbaka på jobbet som 
brandman på Räddningstjänsten Öst-
ra Götaland. Kroppen är ännu inte helt 
återställd efter den svåra snowboar-
dolyckan i februari 2011. Värst är ett 
smärtande knä.

– Men jag mår ändå prima. Jag njuter 
av livet. Det finns alltid något som gör 
livet värt att leva. Det tänkte jag inte på 
när jag var inne i ekorrhjulet.

ett misslyckat platåhopp  med snowbo-
ardbrädan, ledde till att Mattias bröt 
sjunde nackkotan. Lårbenet krossa-
des och knäet skadades. Han slog också 
sönder ena lungan och levern. Under tio 
timmar opererades han.

– När jag kom hem kunde jag varken 

sitta eller gå. Efter tre månader, kom jag 
ut i en rullstol. Jag orkade bara vara ute 
i fem minuter. Men det kändes enormt 
härligt att få andas frisk luft.

Första gången han hälsade på arbets-
kamraterna, gick han dit på kryckor.

– Det tog mig 45 minuter, mot norma-
la tre. Gamla tanter i rullatorer gick om 
mig. Ingen på jobbet trodde att jag skul-
le kunna arbeta som brandman. Men i 
min värld trodde jag det. Jag var hela ti-
den fokuserad på att bli bra.

Mattias började träna på en motions-
cykel. När han sedan flyttade ut till som-
marstugan blev det vardagssysslor som 
att hämta vedträn och spika. Han börja-
de också ro en timma om dagen och cyk-
lade till affären.

– Efter sommaren började jag klättra, 
det stärkte kroppen jättemycket.

ett år efter olyckan  var han så pass åter-
ställd att han kunde börja jobba. Ytterli-
gare ett år senare åkte han Vasaloppet.

– Jag är vardagslat och måste ha ett 
mål att kämpa för, säger han och skrat-
tar.

Lyckan var enorm när han gick i mål 
på 5,38 timmar.

– Det blev mycket stakning eftersom 
knät gjorde ont hela tiden. Jag fick ock-
så kramp. När jag gick i mål, var jag full-
ständigt uttröttad. Samtidigt kände jag 
mig så otroligt glad över att jag klarade 
det.

i augusti tävlade mattias  i rodd i brand-
manna- och polis-VM på Nordirland. 
Mattias vann VM-guldet på 2000 me-
ter och slog samtidigt världsrekord med 
tiden 6,10 minuter. Tillsammans med 
kollegan Richard Moberg vann han 
även VM-guldet på 1000 meter dubbel 
med tiden1,20 minuter.

Nu tränar han inför Vasaloppet igen.
– Enligt läkarna var det osannolikt 

att jag överlevde den här smällen. Jag 
tror det berodde på hjälmen och rygg-

På jobbet ett år efter platåhoppet
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LÖSNINGaR
Tiokampen

ORDFLÄTAN

1.Burkina faso, 2. Lisa Nilsson, 3. Öst-
ersjösamarbetet, 4. Lingondricka, 5. 
gröna Lund, 6. Viktigt Meddelande, 7. 
Djärv, 8. Ådalendemonstrationerna, 9. 
jönssonligan på Mallorca, 10. Boltic
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4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng
hitta ord i bokstavsmyllret. de kan finnas vågrätt, lodrätt, dia-
gonalt, vara skrivna från höger till vänster.

Vi söker tio väderfenomen som kan orsaka katastrofer.
Land

Nationsnamnet, som 
antogs långt efter 
självständigheten, är 
sammansatt av ett mòoré- 
och ett dioulaord.

1960 till 1984 hette detta 
land Övre Volta. Är beläger 
i västra Afrika. Landskoden 
är BF.

Landet gränsar bland 
annat mot Ghana och 
Mali. Huvudstad är 
Ouagadougou.

Afrikanskt land där MSB 
hade insatsverksamhet 
under bland annat 2012.

Artist

Född 1970 i Tyresö, 
Stockholm. Började på 
Lasse Kühlers dansskola 
vid sju års ålder.

Var med i gruppen Stage 
Four tillsammans med 
Peter Jöback, Andreas 
Lundstedt och Lizette 
Pålsson.

Deltog i Melodifestivalen 
1989 och kom på fjärde 
plats med låten Du. 
Hennes senaste skiva bär 
titeln Sånger om oss.

Det stora genombrottet 
kom med, den av Mauro 
Scocco skrivna, låten 
Himlen runt hörnet vintern 
och våren 1992.

Sam
arbete

Den nuvarande strategin 
antogs under det svenska 
EU-ordförandeskapet 
2009 och representerar ett 
nytt makroregionalt...

...prioritetsområdet civil 
säkerhet på land.Det nya 
ansvaret innebär att MSB 
och Sverige tillsammans 
med övriga...

...arbetssätt inom EU. 
Svenska ansvaret för 
samarbetet ökade 2013 
då MSB fick rollen som 
samordnare för... 

Dryck

Plats

G N I N M Ä V S R E V Ö
X E N I T S J A R E V A
A R T I T V R A K T U S
R E A R O E A K U T L T
P L O G S N K L S I K A
O M O R G L I S T P A N
B J O R D B Ä V N I N G
L O C R A T I V S K U L
A R I N K L A M O S T E
E D R A K A S N A R B S
E S K R A K N E S O R T
R K L A N O S P A V O R 
Z R E M I M A N U S T Å
E D G O L A V O S A T T
N A I R O L S L L U R A
J I L L K R I K T R A B
Ä L V F N O F Y T L E N
V A R A L L A C I G Ö R
U R I G L S A I D A R E
E M A E X J L L A R R E
R E L I G M O S T R A R

Signal

Här finns en liten 
brobyggnad som kallas 
Spanska Trappan. 

Jetline drar väldigt många 
personer, men Kvasten 
och Vilda Musen är också 
mycket populära.

Här finns inte endast 
åkattraktioner utan även 
teater och scener för 
framträdanden. Sommar-
krysset sänds härifrån.

Nöjesfält som ligger på 
Djurgården i Stockholm 
med huvudentré från 
Allmänna gränd.

Djur

Signalen består av 7 
sekunder ton och 14 
sekunder tystnad i minst 
två minuter.

...till skillnad från de 
flesta andra länder 
som huvudsakligen har 
motorsirener.

De flesta 
larmanordningarna är 
tyfoner som drivs med 
tryckluft,...

Signalen testas numera 
fyra gånger per år. Info-
rmation ges i Sveriges Ra-
dios samtliga radiokanaler 
strax före detta klockslag.

Händ
else

Svenska staten erbjöd 
skottpengar för detta djur 
fram till dess den fredades 
1969. Då var beståndet 
starkt hotat.

Förekommer i fjällkedjan 
från nordvästra Dalarna 
och norrut och utanför 
fjällkedjan förekommande 
i mindre populationer.

Den enda arten i släktet 
Gulo. Har förmågan att 
bryta ben av större byten 
och frusna kadaver.

Utpräglad asätare som 
gärna snyltar på kadaver 
efter andra djur som lo, 
björn eller varg.

Film

Innan protestmötet hunnit 
avslutas tågade de som 
samlats, till strejkbryt-
arnas förläggningsplats i 
Lunde.

Hittills, den 14 maj, 
hade tio soldater och 
tjugo hästar skadats av 
stenkastning.

Kulprutan flyttades laddad 
och tappades varvid 
flera skott avlossades 
i snedvinkling mot 
folkmassan.

Arbetskonflikten nedanför 
Junsele i mitten av maj 
1931, där fem personer 
sköts ihjäl av militär som 
stod under polisens befäl.

Idrotts
klubb

Per Grundén är en av 
skådespelarna som 
återkommer i filmserien. 
Gör här skumma affärer 
med antikviteter.

Doris med föjeslagare 
har flyttat till Mallorca där 
hon driver en spa- och 
solanläggning under 
namnet Dorisol.

Den sista filmen i serien 
där Gösta Ekman spelar 
den populära huvudrollen 
som Charles Ingvar 
“Sickan” Jönsson.

...länder kring Östersjön 
ska stärka förmågan att 
hantera bl a stora gräns-
överskridande olyckor och 
naturkatastrofer.

Denna dryck sägs vara 
bra mot bland annat 
urinvägsinfektion.

Eftersom drycken 
innehåller bensoesyra 
behöver inte 
konserveringsmedel 
tillsättas för hållbarheten.

Drycken ingår även i en 
drink som också består av 
vodka. Namnet på drinken 
är Vargtass.

Bäret som drycken är 
gjord på mognar sent och 
plockas från riset när de 
blivit röda.

Filmen ingår i en serie 
av åtta filmer där denna 
räknas som den femte. 
Inspelningsår 1989.

Bildades 1946 i 
stadsdelen Herrhagen 
i denna mellansvenska 
stad. Man sysslade snart 
med flera olika sporter.

Några av alla de 
framgångsrika spelarna i 
klubben var Kjell Kruse, 
Per Togner och Bengt 
Ramström.

En av Sveriges 
mest framgångsrika 
bandyklubbar med nio 
SM-guld, varav sju raka 
mellan åren 1979-1985.

De båda brittiska lagen 
Bolton Wanderers FC och 
Celtic FC har bidragit med 
att ge denna klubb sitt 
namn.
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På jobbet ett år efter platåhoppet
skyddet. Men också på att jag är bra 
grundtränad.

MARitA ANDERSSON

Mattias gillar att få ”pirret i magen” och 
har alltid hållit på med risksporter som 
motocross, bergsklättring, snowboard 
och boxning.

LINDSTRÖm
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��Det säger Oscar Jonsson, 
MSB, som tillsammans med 
kollegan Maria Wahlberg och 
andra analytiker på myndig-
heten tagit fram och analyserat 
fem framtidsscenarier för hur 
samhället kan tänkas utvecklas 
fram till 2032.

De arbetar med långsiktig 
strategisk analys av utveck-
lingen inom området samhälls-
skydd och beredskap, men un-
derstryker att scenarierna inte 
ska uppfattas som prognoser; 
försök att förutspå framtiden. 
Framtidsforskning sysslar inte 
med förutsägelser.

– Vi säger absolut inte att 
det ska bli så. Är det någonting 
vi kan säga säkert så är det att 
framtiden kommer nog inte att 
se ut som något av scenarierna. 
Men vissa delar kan göra det. 
Syftet med scenarier är att sti-
mulera till diskussion, säger 
Oscar Jonsson.

framtidsforskning  eller fram-
tidsanalys har blivit vanligt 
inom många sektorer. I en allt-
mer komplex och samman-
kopplad värld kan även små 
störningar få svåröverblickba-
ra konsekvenser.

– Man kanske kallar det om-

världsanalys eller framtidsana-
lys. På engelska talar man om 
foresight, att bli mer framsynt. 
Det handlar om att ta fram un-
derlag för beslutsfattande och 
inriktning, där man beaktar hur 
världen omkring oss förändras, 
följer trender och utveckling, 
säger Maria Wahlberg.

även om det är omöjligt  att för-
utsäga exakt hur det kommer 
att bli är det inte oviktigt att 
tänka kring framtiden.

– Jag är av den bestämda 
övertygelsen att vi i väldigt hög 
grad formar vår framtid själ-
va. De handlingar vi vidtar på-
verkar hur det blir i framtiden. 
Därför är det viktigt att fundera 
på framtiden, säger Oscar Jons-
son.

I den långsiktiga strategiska 
analysen valde man att arbeta 
med scenarier. Av flera skäl.

– Dels är det ett sätt att be-
skriva och täcka in spektra av 
osäkerheter. Dels är scenarier-
na ett starkt kommunikativt 
medel. De är lite mer stimule-
rande att läsa än en torr analys, 
säger Maria Wahlberg.

Den som läser behöver inte 
vara expert på framtidsforsk-
ning utan ta till sig tankarna 
och delta i en diskussion på li-
ka villkor. Tillsammans med de 
fem framtidsscenarierna publ-
iceras rapporten Övergripande 
utmaningar för samhällsskydd 
och beredskap.

– Vid en sammanhängande 
analys av det vi kommit fram 
till i arbetet, tycker vi att man 
kan urskönja tio utmaningar. 
De här tio sakerna är viktiga i 
alla våra scenarier och håller 

för många olika framtider, de är 
robusta, säger Oscar Jonsson.

Överst på listan över utma-
ningar står Förlora inte allmän-
hetens förtroende.

– Alla undersökningar visar 
att svenskar har hög tillit till 
varandra och myndigheter. Så 
ser det inte ut i andra länder 
och värderingar brukar nå Sve-
rige också. Det finns inga teck-
en på att det förtroendet håller 
på att erodera, men man kan 
inte heller utesluta det. Det är 
viktigt att man från offentlig 
sida är medveten om detta; att 
man inte tar det för givet, säger 
Maria Wahlberg.

– Om människor inte litar på 
vad myndigheterna gör kom-
mer deras arbete att försvåras 
avsevärt. Det man ser vid de 

stora katastroferna är att har 
människor tilliten mellan sig 
själva och myndigheterna kla-
rar man ganska mycket men 
saknas tilliten eroderar ett 
samhälle väldigt snabbt, säger 
Oscar Jonsson.

scenarierna är  systematiskt 
uppbyggda och innehåller sce-
nariomatriser som man kan 
plocka från till egna scena-
rier. Scenarierna bygger på sex 
grundläggande analysområ-
den, politik, ekonomi, befolk-
ning, information/kommu-
nikation, klimat och teknik. 
Dessa är nedbrutna i olika di-
mensioner som i sin tur består 
av ett antal variabler.

– De kan vara en jättebra in-
spirationskälla för att få igång 

en diskussion. Tanken är att 
man ska kunna använda dem i 
sin egen verksamhet. Man kan 
titta i vilket scenario det varia-
belvärde jag är intresserad av 
ingår. Sen kan man pussla ihop 
egna scenariovariabler, säger 
Oscar Jonsson.

Det svåra med framtidsforsk-
ning är att tänka utanför bubb-
lan, slita sig från föreställning-
en om den värld vi lever i.

– Det kommer fortsätta att 
hända olyckor och kriser och 
det man ska ha med sig är att 
världen kommer inte att se ut 
som den gjort. Min personli-
ga erfarenhet är att det jag inte 
visste visade sig i slutändan va-
ra viktigare än det jag visste, sä-
ger Oscar Jonsson.

guNNO ivANSSON

– De som gör anspråk på att förutsäga vad som 
kommer att ske i framtiden ska man syna väldigt 
noga.

I en långsiktig strategisk analys har MSB tagit fram fem framtidsscenarier. I det arbetet utkristallise-
rades tio gemensamma utmaningar och överst på listan: Förlora inte allmänhetens förtroende. – Om 
människor inte litar på vad myndigheterna gör kommer deras arbete att försvåras avsevärt, säger 
Oscar Jonsson, MSB. Foto: johAN ekLuNd

Våra handlingar formar  framtiden

Framtidsscenarier
�� En ökande befolkning med 
försämrad folkhälsa

�� Svag ekonomi, hög arbetslös-
het och social oro

�� accelererande klimatföränd-
ringar och stigande oljepris

�� Hot om terrordåd i en värld av 
konflikter

�� antibiotikarestistenta bakte-
rier sprids över världen 

5

Utmaningar
1     förlora inte allmänhetens 

förtroende

2    Ett säkert samhälle  
kommunicerar

3    Den enskilde individens be-
redskap är grundläggande

4    Det går att förebygga olyckor 
mer effektivt

5    Vissa verksamheter måste 
alltid fungera

6   Informations- och cybersä-
kerhet angår alla

7   Hantera beroenden av pro-
dukter och tjänster från om-
världen

8   använd existerande resurser 
på ett bättre sätt

9   gränsöverskridande utma-
ningar kräver gränsöverskri-
dande samarbete

10 utan klimatanpassning blir vi 
mer sårbara 

10
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I den långsiktiga strategiska analysen valde MSB att arbeta med scenarier. Av flera skäl. – Scenarier-
na är ett starkt kommunikativt medel. De är lite mer stimulerande att läsa än en torr analys, säger 
Maria Wahlberg, MSB. Till vänster kollegan Oscar Jonsson. Foto: guNNo ivANSSoN

Våra handlingar formar  framtiden Släpper 
loss data i 
hackaton
Data från 13 myndigheter 
och organisationer ska in-
spirera till nya produkter 
och tjänster.

Möjligheten ges i eve-
nemanget ”Hack for 
Sweden” 15-16 mars.

��MSB är en av 13 arrangörer 
till ett så kallat hackaton. En-
kelt uttryckt handlar det om 
att använda och kombinera 
befintliga datakällor för att 
skapa nya tjänster. Hackaton 
är en kombination av orden 
hacker och maraton.

Underlaget i ”Hack for 
Sweden” är myndigheters 
öppna eller fria data som är 
lägesbundna. Det innebär att 
data kan finnas fördelat på 
län, kommun eller med nå-
gon slags koordinater. Data 
som kan användas täcker en 
mängd olika områden i sam-
hället eftersom de kommer 
från många olika myndighe-
ter och organisationer.

Syftet är att inspirera stu-
denter, datajournalister och 
utvecklare att skapa innova-
tiva produkter och tjänster.

– Vi har länge arbetat för 
att göra vår statistik mer till-
gänglig och öppna upp så att 
fler kan använda sig av den 
information som svenska 
myndigheter producerar. Nu 
vill vi driva på utveckling-
en och även inspirera andra 
myndigheter och organisa-
tioner att öppna upp sina da-
ta, säger Cecilia Westström 
på Statistiska centralbyrån 
(SCB), projektledare för eve-
nemanget.

en jury kommer att utse  vin-
nande lag inom kategorierna 
bästa kombination av olika 
myndigheters data, bästa vi-
sualisering, bästa affärsnyt-
ta och bästa nytta för allmän-
heten. Vinnarna får bland an-
nat delta i en konferens om 
mobilutveckling i Berlin. Det 
är fritt att använda andra da-
takällor, men för att vara med 
i tävlingen måste data från 
minst en av arrangörerna 
ingå.

Data som ingår är exem-
pelvis SMHIs väderdata och 

SCBs statistikdatabas. MSB 
bidrar med lägesdata för 
brandstationer, Sevesoan-
läggningar och skydds-
rum samt översvämnings-, 
skredrisk- och brandriskkar-
teringar.

– Vi ser det här som ett bra 
sätt att göra våra geografiska 
data mera kända och hopp-
as att de ska användas på nya 
sätt och komma till samhälls-
nytta, säger Anna Isaksson 
Forsgren, gis-ingenjör på 
MSB.

krisinformation.se  delar ut 
ett bonuspris för bästa kris-
app som kan användas i sam-
band med en kris.

– Vi tycker det är väldigt ro-
ligt att få vara med på Hack for 
Sweden. Vi ställer öppna da-
ta till förfogande och hoppas 
förstås att någon ska använ-
da våra och andras data för att 
bygga något bra, säger Anna 
Toss, på Krisinformation.se.

De 13 myndigheter och organi-
sationer som deltar är:

��Havs- och vatten  
myndigheten
�� Lantmäteriet
��MSB
��Naturvårdsverket
�� rådet för främjande av 
kommunala analyser
�� riksantikvarieämbetet
�� SMHI
�� Socialstyrelsen
�� SCB
�� Sveriges geologiska  
undersökning
�� Sveriges Lantbruks-
universitet
�� tillväxtanalys
�� trafikverket
�� Vinnova.

Hacka till nytta
”Vi ser det här som 
ett bra sätt att göra 
våra geografiska 
data mera kända 
och hoppas att de 
ska användas på nya 
sätt och komma till 
samhälls nytta”
Anna Isaksson Forsgren,  MSB 
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Arbetet med att förena 
svenska Rakel och norska 
Nødnett är i full gång och in-
volverar användare från bå-
da länder inom räddnings-
tjänst, ambulanssjukvård, 
polis och tull. 

Målet är att teknik, funk-
tioner och gemensam me-
todik ska vara klara att tas i 
bruk våren 2016.

��Det finns en lång tradition av 
gränssamarbeten mellan Nor-
ge och Sverige. Riksgränsen 
från söder till norr är drygt 160 
mil lång.

Båda länderna har satsat på 
Tetratekniken i uppbyggnaden 
av nät för digital radiokommu-
nikation. Svenska Rakelnätet 
är sedan ett par år tillbaka helt 
utbyggt, 

På norska sidan beräknas 
man vara klara med utbyggna-
den av Nødnett under 2015 när 
de nordligaste delarna ansluts. 

Redan idag använder dock 
norsk polis, räddningstjänst 
och ambulanssjukvård Nød-

nett i Oslo-området och i de fyl-
ken som gränsar till Bohuslän, 
Värmland och Dalarna. 

Det finns därför både anled-
ning och en förväntan hos an-
vändarna att snabba på arbetet 
med att förena Rakel och Nød-
nett. 

isi-projektet startades  i slutet 
av 2012 och är ett nära samar-
bete mellan MSB och Direkto-
ratet for nødkommunikasjon, 
DNK, i Norge.

– Vi har kommit igång bra, 
konstaterar Anita Galin från 
MSB, projektets svenska pro-
jektledare. Under förra året 
formerades tre arbetsgrupper 
med representanter från de 
stora användargrupperna. 

En första workshop genom-
fördes i gränstrakterna mellan 
Hedmark och Värmland i sep-
tember. Då deltog arbetsgrup-
perna som observatörer vid en 
gränsöverskridande övning. 

Flera brister i kommuni-
kationen blev tydliga – till ex-
empel svårigheter att etable-

ra samband mellan aktörerna 
på plats, oklarheter kring vil-
ket landsriktlinjer som gällde, 
svårt att veta vems röster som 
hördes i de olika näten, språk-
förbistringar och olika termi-
nologi.

I december var det dags för 
nästa träff i Göteborg då varje 
arbetsgrupp presenterade vil-
ka kommunikationsbehov de 
ser och vilka framtida utma-
ningar som man behöver finna 
lösningar på för att kunna an-
vända Nødnett- och Rakelnä-
ten vid gränsöverskridande in-
satser eller vid arbete på andra 
sidan den egna landsgränsen. 

de funktioner  som ISI-projek-
tet tittar på är bland annat:
��Terminaler kan registreras 

och fungera i både Nødnett och 
Rakel
��Gruppsamtal med deltagare 

från båda länder
�� Internationella talgrupper 

kan skapas
�� Samtal en-till-en över lands-

gränsen

�� SDS – individuella och grup-
per över landsgränsen
��Nödanrop över landsgrän-

sen
�� Fullständig autentisering 

och kryptering
��Utgående samtal till telefon-

nät, oavsett land
Det norsk-svenska projektet 

har också ögonen på sig från in-
ternationellt håll.

norge och sverige  har kommit 
längre än de flesta andra i arbe-
tet att förena de nationella nä-
ten för digital radiokommuni-
kation.

Projektet har därför blivit 
både en förebild för och en na-
turlig del av EUs motsvarande 
arbete ISITEP (Inter System 
Interoperability for Tetra-Te-
trapol Networks).

– Man är riktigt nyfikna i Eu-
ropa på vårt arbete och följer 
det på nära håll, konstaterar 
Anita Galin. Det finns ett stort 
intresse för det vi gör här.

– Vi har förstått att ur ett eu-
ropeiskt perspektiv är vårt ar-

betssätt unikt, fortsätter Ma-
rianne Storrøsten, norsk pro-
jektledare från DNK. Istället 
för att fokusera på teknik, ut-
går vi från praktisk använd-
ning och identifierar de verkli-
ga kommunikationsbehov som 
aktörernas användare upple-
ver i det dagliga arbetet i våra 
gränstrakter.

Viktiga delprojekt  i ISI leve-
reras därför rakt in i ISITEP. 
Det handlar om metodik med 
arbetsprocesser, ramverk, an-
svarsfördelning, talgrupp-
sstrukturer, riktlinjer och 
gränsöverskridande avtal. 

– ISI avslutas med en större 
övning under första halvåret 
2016. Planeringen och genom-
förandet av denna är en viktig 
del även i för Europas del, be-
rättar Anita Galin. Det är en 
multi- myndighetsövning som 
involverar alla tänkbara aktö-
rer.

kAtARiNA AvERÅS

Rakel och Nødnett lyfter tillsammans

Gränslös kommunikation mellan länderna
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Rakel och Nødnett lyfter tillsammans

fakta

Nor-Swe ISI-projektet
�� ISI är en förkortning för Inter 

System Interoperability.
�� Projektet pågår 2012-2016 och 

är ett utvecklingsarbete mellan 
Norge och Sverige som förenar 
Nødnett och rakel. 
�� Huvudsyftet att underlätta 

gränsöverskridande samverkan 
genom att skapa förutsättning-
ar för kommunikation över grän-
sen och vid närvaro i varandras 
länder. 
�� Nor-Swe ISI-projektet sätter 

fokus på både metodik och tek-
nik. Det är starkt sammankopp-
lat med, och en viktig del av, Eus 
motsvarande projekt ISItEP 
som pågår parallellt.
�� Norska och svenska använda-

re inom ambulanssjukvård, rädd-
ningstjänst, polis och tull är in-
volverade i arbetet tillsammans 
med teknisk kompetens och re-
presentanter från länsstyrelser.
�� Eu bidrar med 1,7 miljoner 

euro.

Nio mål MSB 
ska nå 2018

Svante Werger

”Vi ska bidra till att 
förmågan att före-
bygga och hantera 
olyckor och kriser ut-
vecklas och stärks. 
Det har vi nu tydlig-
gjort i styrningen av 
vår verksamhet.” 
Svante Werger, MSB

mikael abbemo
socialstyrelsen
arbetsgrupp
ambulans-
sjukvård
– ISI förväntas 
bidra till bätt-
re samverkan 
och kommu-
nikation när 
flera aktörer 
behöver enga-
geras i en insats över gränsen. Vi 
vill kunna agera både snabbare 
och mer effektivt. tid är alltid en 
bristvara när en händelse pågår.

Øyvind hansen
dsb norge
arbetsgrupp
räddnings-
tjänst
– Vi får möj-
lighet att 
kommunice-
ra gränslöst i 
Nødnett och 
rakel istället 
för att använ-
da våra mo-
biltelefoner. Då behåller vi bland 
annat fördelen med specifika 
talgrupper för att få ut korrekt in-
formation.

teith kyrre dalsrud
politidirektoratet
arbetsgrupp 
polis
– Vi ser fram 
emot att få 
möjlighet att 
använda vår 
egen teknis-
ka utrustning i 
varandras nät. 
Samverkan 
kommer att 
underlättas betydligt. Vi kan an-
vända gemensamma talgrupper 
och även samtala enskilt.

anita galin
rakelenheten msb
svensk pro-
jektledare
– Syftet med 
projektet är att 
säkra en ef-
fektiv och an-
vändarvänlig 
kommunika-
tion mellan 
samhällsvik-
tiga aktörer i Sverige och Norge, 
mellan rakel och Nødnett.  Vi tar 
fram talgrupper för samverkan 
och metoder och rutiner som 
ska säkerställa att kommunika-
tionen mellan länderna vid en 
olycka eller kris blir så effektiv 
som möjligt.

fyra röster 
om samarbetet

Foto: johAN ekLuNd 

Samarbetet mellan Rakel 
och norska Nødnett håller på 
att utvecklas och ska leda till 
gränslösa kommunikation mel-
lan länderna som har 160 mil 
gemensam gräns. Ambulans-
flyget tillhör de som ibland job-
bar över gränsen. 

MSB har listat nio effekt-
mål att uppnå 2018.

Det handlar bland annat 
om färre döda i bränder, 
bättre skydd av samhälls-
viktig verksamhet, utveck-
lad informationssäkerhet, 
bättre lärande från rädd-
ningsinsatser och förut-
sättningar för samordnig 
vid större händelser.

��Det är i MSBs nya modell 
för intern styrning som myn-
digheten lyfter fram vilka för-
mågor i samhället som MSB 
ska bidra till.

– MSBs 
verksam-
het syftar till 
att förändra 
och utveckla 
samhället. Vi 
ska bidra till 
att samhäl-
lets förmåga 
att förebygga 
och hantera olyckor och kriser 
utvecklas och stärks. Det har 
vi nu tydliggjort i styrningen 
av vår verksamhet, säger kom-
munikationsdirektör Svante 
Werger

Inom de två huvudområde-
na förebygga respektive han-
tera händelser finns totalt åt-
ta inriktningar, eller förmågor, 
där myndigheten jobbar lång-
siktigt. 

Inom fem av förmågorna 
har MSB satt upp nio mål för 
2018:
Brand- och olycksförebyggan-
de arbete
��Antalet döda i bränder ska 

ha minskat och uppgå till i ge-
nomsnitt färre än 100 perso-
ner per år.
��Kommunala handlingspro-

gram för förebyggande verk-
samhet styr och inriktar det 
brand- och olycksförebyg-
gande arbetet i kommunen. 
Klimatanpassningsarbetet i 

kommunerna sker integrerat 
med denna process.
Skydd av samhällsviktig verk-
samhet
�� Samhällsviktig verksamhet 

är identifierad och ansvariga 
aktörer har en förmåga att be-
driva verksamheten även vid 
omfattande störningar i kri-
tisk infrastruktur eller perso-
nalförsörjning.
informationssäkerhet
��Det finns en ändamålsen-

lig informationssäkerhet hos 
centrala myndigheter och 
inom finans-, energi-, trans-
port- samt hälso- och sjuk-
vårdssektorn.
Räddningsinsatser
��Kvalitetssäkrade metoder 

och teknik används vid rädd-
ningsinsatser.
��Kommunal räddnings-

tjänst har tillgång till ett rele-
vant och behovsanpassat stöd 
vid storskaliga räddningsin-
satser i form av förstärknings-
resurser och räddningstjänst-
stöd.
��Räddningstjänstens läran-

de från insatser och övningar 
har förbättrats.
Samordning vid händelser
��Myndigheter som ska ha 

tjänsteman i beredskap (Tib) 
och ledningsfunktion, lands-
ting och kommuner har kom-
petens, teknik och metodik 
som skapar goda förutsätt-

ningar för att krishanterings-
åtgärder samordnas vid en 
kris.
�� Sektorsövergripande läges-

bilder och gemensamma in-
riktningar kan skapas, upp-
rätthållas och delas. För att 
effektivt stödja regional, na-
tionell och internationell 
samordning av åtgärder och 
kommunikation vid allvarliga 
olyckor, kriser och katastro-
fer, i Sverige och utomlands.

– Målen är formulerade på 
medellång sikt för att det ska 
vara möjligt för oss att faktiskt 
bidra till förändring och ut-
veckling under perioden. De 
kommer att vara viktiga ut-
gångspunkter i diskussioner-
na om MSBs utveckling och 
prioriteringar de kommande 
åren, säger Svante Werger.

fakta
��MSB har från 1 januari 2014 

förtydligat vilka förmågor i 
samhället som myndigheten 
ska bidra till inom ramen för att 
förebygga och händelser.
�� förebygga handlar för MSB 

om samhällets förmåga att:
l bedriva brand- och olycksfö-
rebyggande arbete
l�ha kontinuitet i samhällsvik-
tig verksamhet
l�hantera farliga ämnen
l�hantera information säkert
�� Hantera handlar för MSB om 

samhällets förmåga att:
l�genomföra räddningsin-
satser
l�agera samordnat vid hän-
delser
l�stödja försvarsmakten vid 
väpnat angrepp
l�i övrigt hantera olyckor, kriser 
och krig
��MSB kommer, utifrån behov 

och brister, prioritera fyra om-
råden som behöver stärkas och 
utvecklas mer än andra under 
de närmaste åren. Det är: kon-
tinuitet i samhällsviktig verk-
samhet, hantera information 
säkert, genomföra räddningsin-
sats, samt agera samordnat vid 
händelser.

�� Planeringen för beredskap 
vid kärnkraftsolyckor ska ses 
över.

Regeringen har gett upp-
draget till MSB, Strålsäker-
hetsmyndigheten samt läns-
styrelserna i Halland, Uppsa-
la, Kalmar, Skåne och Väster-
botten.

Bland annat ska man i över-

synen belysa samarbetet mel-
lan myndigheter och andra 
aktörer och hur nationella 
myndigheter kan ge bättre 
stöd till ansvariga länsstyrel-
ser och kommuner.

Arbete med en handlings-
plan som ska beskriva de åt-
gärder som krävs för effekti-
vare samarbete pågår redan.

Erfarenheter från Fukus-
hima samt utvärderingar från 
övningar som genomförts de 
senaste åren är viktiga lärdo-
mar i utvecklingsarbetet.

Regeringsuppdraget ska re-
dovisas 31 januari 2015, hand-
lingsplanen 15 april samma 
år.

beredskap vid kärnkraftsolyckor ses över
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SÖDERTäLJE
Skiftlaget får se två korta 
filmer. En om byggjobbaren 
som skäller över svartjob-
bande polacker, en om bu-
tiksägaren som punktmar-
kerar en romsk kvinna. 

Diskussionerna startar 
kring rasism, men glider 
över till hur det är att vara 
människa och brandman.

�� Skiftlag 1 på Södertälje 
brandstation slår sig ner för en 
övning i projektet Självklart! 

Byggjobbaren i filmen skäl-
ler över alla polacker som job-
bar svart. En arbetskamrat ti-
ger besvärat medan en annan 
blir förbannad och går därifrån. 
Först när han har gått berättar 
han som varit tyst att killen 
som gick har en polsk mamma.

– Jag skulle ju ha känt mig 
väldigt ångerfull ifall det var 
jag som hade snackat sådär, sä-
ger Daniel Nilsson.

Snabbt går samtalet vida-
re till hur människor beter sig 
mot varandra överhuvudtaget. 

Hur ska man höra av sig till 
en barndomsvän som har can-
cer, men som man inte är så nä-
ra längre? Den ”råa men hjärt-
liga” jargongen, hur påverkar 
den självkänslan hos den som 
ofta pikas?

Och hur mycket kan en 
brandman hålla isär sitt priva-
ta jag och sitt yrkes jag?

– Precis när farsan hade gått 
bort fick vi ett hjärtstoppslarm, 
det var inte kul, minns Lars 
Luthin.

arbetsledaren  Anneli Hadel-
öv leder diskussionerna. Hon 
berättar om olyckan på Ekerö 
när två unga män dog efter att 
ha åkt på motorhuven.

– Jag var chef när vi åkte på 
larmet. Jag var noga med att 
kolla hur de andra mådde ef-
teråt, men ingen tänkte på att 
fråga mig.

Under projekttiden ska al-
la göra sju övningar, i stil med 
den här diskussionsövningen. I 
projektet ingår också att inven-
tera den fysiska arbetsmiljön. 
Finns det omklädningsrum för 
kvinnor? Är de i så fall lika bra 
som männens?

Väggarna i konferenssalen 
pryds av foton på pensionerade 
brandmän och chefer: Håkan, 
Nils, Karl, Ulf, Bengt...

Att öka mångfalden i rekryte-
ringen är ett långsiktigt mål för 
de tre räddningstjänster som 
deltar i projektet Självklart.

Förmodligen är det just det-

ta med rekrytering som ligger 
bakom att hela 34 procent av 
medarbetarna i en inledande 
enkät sa att de tycker att jäm-
ställdhets- och mångfaldsarbe-
tet är diskriminerande.

En tolkning är att många är 
oroliga för att det i framtiden 
blir svårare att få jobba i rädd-
ningstjänsten för den som är 
man med helsvensk bakgrund.

när projekttiden snart  är slut 
finns det fortfarande motstånd 
kvar, men det har minskat. 
Nästan 80 procent av medar-
betarna bedömer att motiva-
tionen för frågorna har ökat.

Severiyos Ecer tycker att ut-
bildningen är bra.

– I en övning fick vi gå ige-
nom en massa ord. Diskrimi-
nering, queer, hen, ålderism… 
Jag visste inte att det fanns, jag 
visste inte att man kan bli dis-
kriminerad på grund av ålder.

Han är syrian, en grupp som 

det finns många av i Södertälje, 
men få i räddningstjänsten.

– Jag får mycket frågor från 
kollegorna: ”Varför går ni så 
mycket i kyrkan, varför gör ni 
så eller så?” Dom har inte haft 
nån att fråga förut.

samori William  rekryterades 
precis som Severiyos Ecer till 
Södertörn för tre år sedan.

Samori William tror att jar-
gongen ändras, både genom 

projektet och genom det fak-
tum att fler med utländsk bak-
grund börjar jobba i räddnings-
tjänsten.

– Att jag är närvarande gör 
att folk inte pratar på ett sätt 
som de kanske skulle ha gjort 
annars.

Ungefär på samma sätt som 
få pratar nedsättande om po-
lacker i fall de vet att arbets-
kompisen har polskt påbrå.

henrik Jarméus  är arbetsleda-
re och anställdes år 2003.

– Normen var vita, hetero-
sexuella män som hade hållit på 
med bollsport. Jag tillhör nor-
men och reflekterade inte över 
det då. Nu förstår jag att den 
kvinnliga kollega som anställ-
des samtidigt har blivit ifråga-
satt på ett sätt som vi män ald-
rig har blivit.  

I förlängningen berör rädd-
ningstjänsternas arbete för 
mångfald och mot fördomar 

många fler än dem som själva 
jobbar där.

– Vi måste få in mer kunskap 
om kulturer och mer språk-
kompetens om vi ska kunna nå 
ut i samhället med våra kun-
skaper om hur man skyddar sig 
mot olyckor.

– Det är två delar. Bemötan-
det av varandra är en del. Hur 
vi bemöter dem vi är till för är 
en annan del. Jag tror verkli-
gen att delarna hänger ihop, sä-
ger Henrik Jarméus.

Vid halvårsskiftet  upphör pro-
jektbidraget från Europeiska 
Socialfonden. 

– Nu arbetar vi med att ta 
fram en plan för att driva frå-
gorna vidare efter det. Det är 
självklart att offentliga myn-
digheter ska jobba med jäm-
ställdhet och mångfald, säger 
Ann-Sofi Johansson, projekt-
ledare för Självklart! 

ANNikA N LiNDqviSt

Självklart mål öka mångfalden

Två delar
”Bemötandet av var-
andra är en del. Hur vi 
bemöter dem vi är till 
för är en annan del. 
Jag tror verkligen att 
delarna hänger ihop.”
Henrik Jarmeus, Södertörn

På spaning efter en räddningstjänst som speglar samhället. Henrik Jarméus, Anneli Hadelöv, Samori William, Lars-Olof Eriksson och Severiyos 
Ecer utanför stationen i Södertälje. Foto: ANNikA N LiNdqviSt
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14 regionala samordnare har 
ökat förmågan att genom-
föra olycksundersökningar 
och breddat kunskapen.

– De når snabbt ut till sina 
kommuner och vi får snabb 
respons tillbaka. Det har bli-
vit en kortare väg för att ut-
veckla arbetet, säger Mari-
anne Stålheim, MSB.

��MSB hade tidigare ett 40-tal 
brandorsaksutredare i landet 
engagerade för att genomföra 
brandutredningar. 

2011 ändrades upplägget 
och ett treårigt projekt starta-
des med 14 regionala samord-
nare, anställda på 25 procent, 
som tog hand om varsin region 
som stöd för att utveckla arbe-
tet med olycksundersökningar.

Satsningen har utvärderats 
av Mona Pütsep, MSB. Hon 
konstaterar, efter intervjuer 

med 22 kommunrepresentan-
ter, att det finns förbättrings-
områden men att projektet i 
huvudsak fungerat bra och fått 
viss önskad effekt. 

– Uppfattningen är att det 
görs fler undersökningar och 
att genomförda utbildningar 
ökat kompetensen, säger Mo-
na Pütsep.

De 14 samordnarna har lyck-
ats bra med att nå till kommu-
nerna i sina regioner. Många 
anser att fler kommuner gör 
olycksutredningar och även att 
utredarna blivit fler. Fortsatt 
stöd behövs framförallt i min-
dre kommuner som ofta har 
sämre resurser att göra egna 
utredningar.

samordnarna anser  att de 
får bra stöd av MSB för att ut-
veckla undersökningsarbetet i 
kommunerna, samtidigt pekar 

de på framförallt tre områden 
som behöver utvecklas:
��Databas med olycksutred-

ningar och enkla sökvägar
�� Fler vägledningar om hur 

specifika olyckor ska utredas
��Nationella analyser från in-

komna olycksutredningar
– Det här är sånt vi jobbar 

med. Analyser kommer. Vi har 
utsett olika olycksteman som 
ska analyseras. Vägledningar 
kommer kontinuerligt, vi har 
pytsat ut några under året. En 
databas ligger med i vår plane-
ring, men har skjutits upp av 
ekonomiska skäl när annat pri-
oriterats, säger Marianne Stål-
heim.

31 juli har tre år  gått. I utvärde-
ringen konstateras att det är 
kort tid för ett projekt av den 
här omfattningen. Mona Püt-
sep anser att arbetet bör fort-

sätta, kanske i tre år till.
– Det låter rimligt, klart är 

att det behövs mer tid. Och det 
är inte bara kommunerna som 
vill ha en fortsättning. Även re-
presentanter från Trafikver-
ket och Polisen har hört av sig. 
De har konstaterat att den här 
satsningen underlättat för att 
hjälpa varandra i utredning-
ar, kontaktvägarna har blivit 
snabbare, säger Marianne Stål-
heim.

20 av 22 kommunrepresen-
tanter har också svarat att de 
vill att arbetet fortsätter.

Under 2012 genomfördes 
1 290 fördjupade olycksunder-
sökningar – insatsrapporten 
räknas som en enkel olycks-
undersökning – i landet. 187 av 
dem skickades in till MSB som 
speciellt intressanta.

PER LARSSON

Ökad förmåga för 
olycksundersökningar

fakta

Självklart!
�� Projekt för kompetens-

utveckling inom jämställd-
het och mångfald, drivs av 
Södertörns brandförsvars-
förbund, Brandkåren attun-
da och räddningstjänsten i 
Norrtälje.
�� Samtliga cirka 850 medar-

betare har deltagit i en kick-
off där bland andra transves-
titen Sara Lund/Claes Sch-
midt föreläste. 
�� alla har också haft två da-

gars utbildning med Marco 
Helles om mänskliga rättig-
heter. Därutöver gjort övning-
ar i arbetslagen. Cheferna har 
fått ytterligare utbildning.
�� Europeiska Socialfonden 

bidrar med 7,5 miljoner. Pro-
jektet startade januari 2012 
och avslutas 30 juni 2014.
�� 7 maj hålls en spridnings-

konferens i Stockholm, dit 
andra räddningstjänster 
bjuds in.

Självklart mål öka mångfalden

På spaning efter en räddningstjänst som speglar samhället. Henrik Jarméus, Anneli Hadelöv, Samori William, Lars-Olof Eriksson och Severiyos 
Ecer utanför stationen i Södertälje. Foto: ANNikA N LiNdqviSt

70 procent av svenskarna är 
beredda att hjälpa till vid en 
svårare händelse.

Förtroendet för svenskt 
försvar sjunker och fler för-
ordar ett medlemskap i Na-
to.

Det visar den årliga under-
sökningen Opinioner som 
presenterades i samband 
med konferensen Folk och 
Försvar i Sälen.

�� – Undersökningen visar även 
att mycket få svenskar, två pro-
cent, känner oro för att drabbas 
av livsmedels- eller dricksvat-
tenbrist och att hela 60 procent 
känner tilltro till samhällets 
beredskap inom dessa områ-
den, säger Thomas Gell, MSB, 
och fortsätter:

– Sådan tilltro är ju i sig en 
bra sak, men mindre bra om 
den leder till att människor va-
re sig har mental eller praktisk 
egen beredskap inför sådana 
bristsituationer. Situationer 
som kan inträffa även i dagens 
moderna samhälle.

Största risken för en omfat-
tande olycka inom en femår-
speriod anses vara inom kol-
lektivtrafiken. 43 procent tror 
det är mycket eller ganska tro-
ligt att en sådan inträffar. Sam-
tidigt tror 65 procent att en så-
dan olycka kan hanteras i till-
räcklig grad.

på frågan om förhållanden  i 
världen som kan påverka så-
väl Sverige som andra länder 
är det relationen mellan den 
muslimska och kristna värl-
den samt organiserad interna-
tionell brottslighet som oroar 
flest. 68 procent är mycket eller 
ganska oroade. 66 procent oro-
as av användandet av jordens 
naturresurser och utveckling-
en i Mellanöstern. 

De samhällsfrågor som in-
tresserar svenskarna mest är 
hälsa, sjukvård och omsorg 
samt skola och utbildning. 80 
respektive 75 procent har stort 
eller ganska stort intresse för 
frågorna. Att jämföra med in-
tresset för landets försvar och 

EU-samarbetet som ligger runt 
40 procent.

Opinioner är en undersök-
ning som funnits sedan början 
av 1950-talet. Uppgiften är att 
följa opinionsutvecklingen i 
frågor som rör samhällsskydd, 
beredskap samt försvars- och 

säkerhetspolitik. Vissa frågor 
har funnits med sedan starten.

Undersökningen 2013 ge-
nomfördes i form av webben-
kät och besvarades av 1 011 per-
soner i åldern 18-74 år. Under-
sökningen genomförs sedan 
2009 av MSB.

Svenskar beredda hjälpa till vid svår händelse

omfattande olycka inom  
kollektivtransport

43 65

oljekatastrof i Östersjön 33 27

terroristattack 26 21

politiskt hot från annat land 23 29

radioaktivt utsläpp 19 21

långvariga it- o teleavbrott 19 42

naturkatastrof med stor materi-
ell förstörelse

18 42

långvarigt elavbrott 16 45

omfattande epidemi 16 42

drivmedelsbrist 14 27

militärt angrepp 6 12

läkemedelsbrist 4 48

dricksvattenbrist 2 62

livsmedelsbrist 2 56

�� andel som tror det är mycket eller ganska troligt att olika händel-
ser inträffar inom fem år.
�� andel som tror det finns tillräcklig beredskap för att möta dessa 

kriser eller hot.

händelse/hot troligt att beredskap
 händer % hantera %

Kriser och hot – oro och beredskap

�� andel som har 
mycket eller gan-
ska stor oro för bris-
ter i samhällsviktiga 
It-system i Sverige:
2013: 39 % 
2012: 41 % 
2011: 44 %

�� andel som har 
mycket eller ganska 
stort intresse för kli-
matfrågor:

2013: 60 %
2012: 71  %
2011: 66 %

�� andel mycket eller 
ganska stort intresse 
för frågor om sam-
hällsskydd och be-
redskap:
2013: 49 %
2012: 58 %
2011: 57 %
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��Räddningstjänsten fick en 
förmiddag larm om brand i käl-
laren i ett flerfamiljshus.

Byggnaden i tre våningar hade 
sex trapphus med vardera tre lä-
genheter på varje våningsplan.

Från källarplanet, en halv-
trappa ner från entrén, vällde 
det ut tät brandrök och trapphus 
A och B kunde inte användas för 
utrymning.

De boende uppmanades där-
för att stänga dörrar, fönster 
och ventiler och ta sig ut på bal-
kongerna på andra sidan huset 
där det knappast var någon rök 
alls. Därifrån evakuerades de via 
räddningstjänstens stegar.

En fastighetsskötare som kom 
till platsen var till god hjälp med 
att utrymma de boende med ut-
gång via övriga trapphus.

Inledningsvis misstänkte 
man att det brann på flera ställ-
en. En av de boende hade näm-
ligen tidigare på förmiddagen 
fått ett sms där någon hotade att 
”något otäckt skulle hända och 
att lägenhetsinnehavaren bor-
de ha sina saker packade”.

Insatta rökdykargrupper kun-
de snart konstatera att branden 
var begränsad till ett par lägen-
hetsförråd som fanns i en källar-
gång mellan trapphusen A och B. 

bjälklaget mot  bottenvåningen 
var av betong och klätt med så 

kallade Nikeplattor som består 
att träspån slammade med ce-
ment. Sådana plattor klarar av 
att stå emot en brand ett bra tag.

Men när cementen blir till-
räckligt värmepåverkad an-
tänds träspånen i plattorna och 
det kan uppstå glödbränder. 

Betongbjälklaget mot den 
ovanliggande våningen skydda-
de däremot så att branden inte 
kunde sprida sig uppåt i bygg-
naden.

Den ”brandsäkra” avskilj-
ningen mellan källaren och 
trapphusen visade sig vara av 

sämre kvalitet. Väggarna var på 
flera ställen genombrutna av 
decimeterstora hål. Brandcells-
gränserna fungerade således 
inte som de skulle utan röken 
spred sig snabbt till de båda när-
maste trapphusen.

branden var snabbt  lokaliserad 
och bekämpad. Röken ventile-
rades med fläktar och alla lägen-
heter kontrollerades noga med 
värmekamera. Ingen människa 
fick allvarliga skador men sam-
manlagt 18 lägenheter var mer 
eller mindre rök- och sotskada-
de.

Ansvaret för bevakning och 
kontroll överlämnades till fast-
ighetsägaren men en släckenhet 
fick stanna kvar på platsen tills 
arbetet hunnit organiseras.

Cirka en och en halv timme 
senare bröt branden i källaren 
ut igen. Det var Nikeplattorna i 
taket som hade torkat och tagit 
eld. Tack vare att brandperso-
nal och utrustning fanns kvar på 
platsen kunde släckningen ge-
nast återupptas. 

Arbetet med att riva ner de 
helt uttorkade isolerplattorna 
blev omfattande och kunde av-
slutas först efter flera timmar.

 artikeln bygger på en rapport av 
Melissa Millbourn, räddnings-
tjänsten Västra Blekinge.

erfarenheter

Källarbrand

1 Nike-plattor är uppbygg-
da av träspån och annat 

brännbart material som är 
slammat med cement. Vid 
påverkan av en mera omfat-
tande brand blir de uttorka-
de och börjar glöda.

2 En pyrande brand på 
baksidan av en slam-

mad träfiberplatta kan va-
ra mycket svår att upptäcka 
med hjälp av värmekamera.

3 att snabbt få tag på en 
fastighetsskötare eller 

annan person som är bekant 
med lokalerna kan underlät-
ta räddningstjänstens arbe-
te betydligt.

4 Ej tätade genomföring-
ar i brandcellsgränser 

gör att rök och brandgaser 
snabbt sprider sig. I detta 
fall uppgick de otätade öpp-
ningarna mellan källaren 
och trapphusen till cirka en 
kvadratdecimeter.

4

Slammade takplattor återtände

��En brand i en villa startade i 
köket men begränsades till den-
na del av fastigheten. 

Tre och en halv timme senare, 
efter avslutat släckningsarbete, 
uppstod en ny brand, troligen på 
grund av återantändning. Bygg-
naden blev totalskadad. 

Villan var uppförd i ett plan 
för cirka 50 år sedan. Konstruk-
tionen var av trä och utvändigt 
belagd med tegel. Invändiga 
vägg- och takytor var av tretex 
eller träpanel. 

Vinden var öppen med taksto-
lar av trä, isolering av sågspån 
samt 45 millimeters mineralull. 
Under hela byggnaden fanns ett 
murat källarplan. 

Vid brandtillfället  var en för-
älder och ett barn hemma i hu-
set. De höll på att baka men be-
fann sig tillfälligt i källaren då de 
uppmärksammade ett sprakan-
de ljud från köket på våningen 
ovanför. 

Föräldern försökte ta sig in 
men värmestrålningen från en 
brand vid spisen var för stark. 
Tillsammans utrymde de huset 

och ringde 112. Klockan var då 
22.51 

Räddningstjänsten var på 
plats redan fem minuter senare 
och en rökdykargrupp fick snart 
branden under kontroll. 

rök- och värmeskador  visade 
att branden varit mest intensiv 
vid en fritös som stod på spis-
hällen. Fritösen lämpades ut i 
det fria tillsammans med såg-
spån, mineralull och diverse in-
redningsdetaljer. 

Särskild noggrann undersök-
ning gjordes i anslutning till den 
plats där en imkanal från köks-
fläkten passerade genom vinds-
bjälklaget. Med hjälp av rädd-
ningstjänstens IR-kamera upp-

mättes som mest en temperatur 
om 17 grader. Inga gnistor eller 
heta utrymmen kunde upptäck-
as. 

räddningsinsatsen  avslutades 
vid midnatt. Blanketten ”Be-
vakning efter räddningsinsats” 
överlämnades och gicks ige-
nom. Räddningsledaren infor-
merade fastighetsägaren om 
dennes skyldighet att ”bevaka 
det som brunnit och även kont-
rollera vinden”. 

Fastighetsägaren stannade 
kvar på platsen cirka 1,5 tim-
mar. Under den tiden kontrol-
lerades köket regelbundet samt 
även vinden och den frilagda im-
kanalen . 

Varken synliga rök eller glöd-
härdar kunde upptäckas vid 
visuell kontroll eller enligt 
”känn”-metoden. Ägaren läm-
nade platsen omkring klockan 
01.30 och upplevde platsen som 
lugn. Strömmen var då påslagen 
i hela fastigheten med undantag 
för säkring till köket.  

klockan 03.29  upptäckte gran-
nar hur det slog upp lågor från 
taket och ringde SOS Alarm. 

Vid räddningstjänstens an-
komst var en omfattande brand 
koncentrerad till vinden. Ytter-
taket var redan genombrunnet. 
I samråd med fastighetsägaren 
evakuerades vissa värdefulla in-
ventarier tills arbetet måste av-
brytas på grund av rasrisk. 

Först klockan 10.40 var den 
nya branden helt bekämpad och 
räddningsledaren kunde åter 
överlämna bevakningsansvaret 
till fastighetsägaren och dennes 
försäkringsbolag.

artikeln bygger på en rapport av 
jan-Erik forsén, räddningstjäns-
ten Mjölby.

erfarenheter

Återtändning

1 orsaken till den andra 
branden är sannolikt åter-

antändning av glöder i såg-
spån eller annan brännbar 
isolering. Elfel kan dock inte 
helt uteslutas då strömfö-
rsörjningen fortfarande var 
påslagen.

2 finfördelad sågspån el-
ler kutterspån som le-

gat i en vägg eller bjälklag i 
många år kan ha blivit rejält 
uttorkad. En yttre värmekäl-
la kan snabbt ge en brand 
som inte genast blossar upp 
i lågor. 

3 En pyrande brand i 
fibröst material är ofta 

svår att upptäcka såväl med 
värmekamera som vanlig 
handpåläggning. arbetet 
kräver kunskap och framför 
allt stor erfarenhet.

4 En räddningsledare har 
rätt att överlämna an-

svaret för bevakning av en 
brandplats till ägaren. Över-
lämnandet bör alltid vara 
skriftligt och helst i samför-
stånd med objektets försäk-
ringsgivare

5 att överlåta ansvaret för 
en brandplats till äga-

ren eller annan person utan 
särskild kunskap om farorna 
innebär risk för återantänd-
ning. Det har olycksutredar-
programmet fått många ex-
empel på under åren.

5

Villa återtände efter tre timmar

Skadorna blev omfattande sedan villan återtänt.
 Foto: räddNiNgStjäNSteN

Branden spreds i taknivå. Ovanför rören syns Nikeplattorna.
 Foto: räddNiNgStjäNSteN
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�� Juni 2011 – elgrilltändare 
tände kolonistuga
��En kvinna hade planerat en 

helg med sina två barn i sina 
föräldrars stuga i ett koloniom-
råde i Halmstad. 

När de anlände skulle kvin-
nan starta en varmvattenbere-
dare. Den var placerad i ett för-
råd där det också fanns verktyg 
och annan utrustning för kolo-
nin. 

Invid varmvattenberedaren 
hängde bland annat en elek-
trisk grilltändare. Av misstag 
förväxlade kvinnan sladdarna 
och anslöt i stället grilltända-
rens stickkontakt till väggut-
taget.

Värmen från den påslagna 
grilltändaren orsakade en py-
rande brand i förrådet. Rökga-
serna sökte sig till dolda utrym-
men i taket. Där utvecklade de 
sig till lågor som spred sig allt 
mera. Branden upptäcktes och 
räddningstjänsten larmades. 

När räddningstjänsten an-
lände pågick en omfattande 
brand i tak- och väggkonstruk-
tionerna. Släckning skedde 
med skärsläckare och genom 
friläggning och skumbelägg-
ning. Akut restvärdesräddning 
påbörjades men övertogs sena-
re av saneringsbolag. 

�� December 2012 – brand i 
villaförråd
��En man var ensam hemma i 

sin villa när han plötsligt upp-
täckte att det vällde ut brand-
rök från ett ventilationsgaller 

till ett förrådsutrymme. Han 
ringde genast 112 och slog larm. 

I väntan på räddningstjäns-
ten försökte han bekämpa 
branden med en handbrand-
släckare. 

Med hjälp av en värmekame-
ra kunde brandpersonalen en-
kelt lokalisera var värmen var 
som mest intensiv. 

På värmebilden i kameran 
syntes tydlig vad som orsakat 
branden: värmetrådarna till en 
elektrisk grilltändare lyste vita 
av hetta.

I förrådet förvarades bland 
annat en elektrisk golfvagn 
med batterier som måste un-
derhållsladdas då och då. 

Tidigare på förmiddagen ha-
de mannen varit ute i förrådet 
och som han trodde anslutit 
golfvagnen till ett vägguttag. 
Men uppenbarligen hade han 
förväxlat sladdarna och i stället 
kopplat in grilltändaren som 
låg på en hylla. 

�� Januari 2013 – allvarligt 
brandtillbud
�� I en förrådsbyggnad på en 

villatomt fanns en elektrisk 
frostvakt. En kall vintermor-
gon beslöt fastighetsägaren att 
koppla in frostvakten innan 
han åkte till jobbet. 

På en krok på väggen häng-
de en elektrisk grilltändare. Av 
misstag förväxlade han slad-
darna och satte i stickkontak-
ten till grilltändaren i väggut-
taget. 

När fastighetsägaren sena-

re kom hem från jobbet kän-
de han röklukt och upptäck-
te misstaget med den påslagna 
grilltändaren. 

Hettan från värmespira-
len hade antänt en trävägg och 
gjort att kroken den hängde på 
hade lossnat och fallit ner på 
golvet. Där hade det uppstått en 
sekundär brand i en vägg. 

Lyckligtvis hade båda brand-
härdarna självslocknat utan 
att vålla någon större skada. 
För säkerhets skull ringde hus-
ägaren till räddningstjänsten 
och informerade om vad som 
hänt. Ett brandbefäl åkte där-
för till platsen och kontrollera-
de brandområdet samt doku-
menterade vad som hänt.

En av de viktigaste uppgif-
terna med olycksutredning-
ar är att ta vara på erfaren-
heterna så att inte samma 
fel upprepas gång på gång. 

Lär av misstagen så att du 
inte gör om dem. Det är så 
utvecklingen går framåt.

��Under en tidsperiod av cirka 
ett och ett halvt år inträffade i 
Halmstad tre likartade händel-
ser där elektriska grilltändare 
var inblandade. 

Gemensamt för de tre hän-
delserna är att grilltändar-
na har fungerat helt korrekt. 
Bränderna har i stället orsakats 
av felaktigt mänskligt beteende 
när fel stickkontakt har anslu-
tits till ett vägguttag. 

Grilltändarens värmeele-

ment blir mycket heta och 
brännbart material i närheten 
har börjat förångas och antän-
das, Vilket ju också är avsikten 
med tändarna. 

att påverka människors  be-
teende är tyvärr mycket svårt. 
För att få ett större underlag 
för vidare åtgärder genomför-
de räddningstjänsten i Halm-
stad en fördjupad utredning 
om elektriska grilltändare. 

För att vidga underlaget tog 

utredarna kontakt med MSBs 
statistiktjänst Ida (Indikato-
rer, data och analys).

Då det inte finns någon spe-
cificerad rapportruta för ”El-
grilltändare” måste sökning 
ske i rapporternas fritext. Re-
sultatet blev att det i Sverige 
under sex år, 2005-2011, rap-
porterats sammanlagt tolv 
händelser där elektriska grill-
tändare var startföremål. Ty-
värr varierar benämningarna i 
insatsrapporterna kraftigt. 

MSB arbetar med att utveck-
la insatsrapporten och en am-
bition är att en ny version ska 
vara färdig i slutet av 2015.

artikeln bygger på en rapport av 
Magnus rydberg, räddnings-
tjänsten Halmstad.

ulf Erlandsson, bran-
dingenjör, medverkar 

under Erfarenheter 
med sammanfattning-
ar av rapporter ur MSBs 
brand- och olycksutre-
darprogram.  Han 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  
kontinuerligt nya erfarenheter 
på vår hemsida.
Läs mer på: www.tjugofyra7.se

Läs mer på 
tjugofyra7.se

erfarenheter

Elgrilltändare

1 De elektriska grilltändarna har 
i alla de tre redovisade fallen 

fungerat som det är tänkt men 
på grund av mänskliga misstag 
har det skett olyckor. Produkten 
bör utvecklas så att förväxling av 
stickkontakter inte sker så lätt.

2 Ett led i detta kan vara en 
avvikande form eller färg på 

den sladd och/eller stickpropp 
som tillhör elektrisk grilltändare.

3 grilltändarna bör levereras 
med tydlig varningstext med 

information om farorna vid för-
växling av stickkontakterna. 

3

Tre tillbud med elgrilltändare

Grilltändare farliga 
vid slarv

��En man i 70-årsåldern såg 
hur hans båt slet sig från bryg-
gan och drev iväg utåt havet. 

Han klädde av sig till kort-
byxor och tröja och försökte 
simma ifatt båten. 

Men vattnet var kallt, bara 
6 grader, och han orkade inte 
vare sig hinna ifatt båten eller 
simma tillbaka till land. 

Mannens belägenhet upp-
täcktes av en privatperson 
som fick tag i en annan båt 
och gav sig ut för att bistå ho-
nom. Precis när hjälpen kom 
fram försvann den nödställde 
under ytan. 

Under tiden hade någon 
ringt 112. Då olyckan skett 
på statligt vatten kopplades 
ärendet till JRCC (Sjö- och 
flygräddningscentralen) men 
en medlyssning kopplas så att 
räddningstjänstens inre befäl 
kunde höra samtalet. 

Denne hörde hur rädd-
ningsledaren på JRCC efter-
frågade hjälp från kommu-
nens räddningstjänst. Be-
ställningen kunde genast ef-
fektueras. 

tre brandmän klädda  i ytbär-
gardräkter var snart framme 
vid den angivna adressen. De 
mötte larmaren som kunde 
visa var den gamle mannen 
försvunnit.

Sökning från ytan påbörja-
des genast. Vattendjupet upp-
gick till bara cirka fyra meter 
men på grund av  muddrings-
arbete i en djupränna i närhe-
ten var siktdjupet vid olycks-
platsen bara cirka en meter. 

Strax därefter anlände yt-
terligare förstärkning i form 
av sjöräddningssällskapets 
räddningsbåt, lotsbåt med be-
sättning samt en räddnings-

helikopter från Norrtälje. 
Däremot avstod man från 

att rekvirera närmaste vat-
tendykare från räddnings-
tjänsten i Falun. Insatstiden 
bedömdes vara för lång för att 
ge möjlighet till framgångsrik 
livräddning. 

enheterna fortsatte  att söka 
bland annat genom att drag-
ga. Hela tiden stod en anhörig 
på en brygga och följde rädd-
ningsarbetet på avstånd tills 
hon omhändertogs av sjör-
äddningssällskapets besätt-
ning.

Den omkomne mannens 
kropp påträffades först näs-
ta dag då Kustbevakning-
ens vattendykare kommit till 
platsen.

artikeln bygger på en rapport 
av Magnus Östlund, gästrike 
räddningstjänst.

Drunknade i jakt 
på egna båten

erfarenheter

Sjöolycka

1 Låg temperatur i vattnet sät-
ter betydligt ner förmågan 

att rädda sig själv vid ett drunk-
ningstillbud.  

2 Händelsen inträffade på 
plats som klassas som 

statlig räddningstjänst. Det 
innebar bland annat att jrCC 
har ledningsansvar och till upp-
gift att vara räddningsledare.

3 tack vare medlyssning och 
goda radioförbindelser via 

rakel kom räddningsarbetet 
igång både snabbt och effek-
tivt. tyvärr saknades tillgång till 
vattendykare i såväl den drab-
bade som närliggande kom-
muner.

3

Sökandet efter den försvunne mannen pågår.
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�� Storstockholm brandför-
svar tog initiativet till en kon-
ferensserie i tre avsnitt. Jag 
bugar och tackar för det initia-
tivet. Kommunernas förmåga 
att utföra räddningstjänst byg-
ger i stor utsträckning på en 
fungerande rib-organisation 
dett vill säga deltidsanställda 
brandmän. Jag anser att re-
sultatet av konferensserien är 
gott och genomförda huvud-
punkter skulle förändra läget 
gällande rekryteringssvårighe-
ter markant.

det ställs allt högre  krav på 
landets räddningstjänster att 
insatserna ska genomföras 
med hög kvalitet. Det gör att 
dagens och framtidens brand-
män måste få god utbildning 
och öva regelbundet. Sys-
temet med deltidsanställda 
brandmän är en bra lösning på 
många orter i landet. Den är 
dessutom ekonomiskt fördel-
aktig för oss skattebetalare.

Det talas allt mer om frivil-
lighet och samverkan för att 
lösa problemen med skydd och 
säkerhet i glesbygd. Jag är in-
te emot frivillighet det är ett 
bra komplement och på vissa 

håll den enda möjligheten till 
snabb första insatts. Jag är den 
första som skriver under på att 
samverkan är av godo. Sam-
verkan sker redan idag mellan 
blåljusaktörer på brand och 
skadeplats. En ökad samver-
kan med sjukvårdutbildad per-
sonal vid trafikolyckor och IV-
PA-larm vore naturligtvis kva-
litetshöjande. Vilken deltids-
brandman skulle inte vilja ha 
en utbildad distriktssköterska 
vid sin sida vid en första insats i 
väntan på ambulans.

Problemet är att kommu-
nernas och landstingens or-
ganisationer också är tajt be-
mannade och de arbetar ofta 
i stora geografiska områden i 
glesbygd. Det får till följd att 
det sällan skulle fungera rent 
praktiskt.

Jag hävdar dock bestämt  att 
landets räddningstjänstupp-
drag även i fortsättningen ska 
hanteras av hel och deltids an-
ställda brandmän. Utbilda-
de och övade yrkesmänniskor 
manliga och kvinnliga som har 
tillgång till modern utrustning. 
Istället för att resignera inför 
svårigheten att rekrytera och 

behålla deltidsanställd perso-
nal inom räddningstjänsten, 
lös de problem vi nu äntligen 
gemensamt inser existerar.

• Det nya löneavtalet för lan-
dets deltidsanställda brand-
män är en viktig kugge. Det 
måste locka personer till yrket 
och få dem att stanna i det.

• Det måste bli möjligt att 
fortsätta som brandman även 
vid arbetslöshet i huvudan-
ställningen. Idag faller det om 
du arbetat deltid som många 
av de kvinnor vi rekryterar gör. 
Det måste bli möjligt att inle-
da en karriär som brandman 
om man tillfälligt är utan hu-
vudanställning. Idag mister vi 
många erfarna duktiga brand-
män pga. A-kasse reglernas ut-
formning. Jag har svårt att se 
någon som vinner på detta.

•Allt fler huvudarbetsgiva-
re säger nej till personal som 

vill arbeta som 
deltidsanställ-
da brandmän. 
Huvudarbets-
givaren riske-
rar produk-
tionsbortfall 
och sjukskriv-
ningskostna-
der. Vid sam-
tal med några av dessa arbets-
givare framkommer att man 
vill ta samhällsansvar men att 
man i tuff konkurrens inte våg-
ar. En ekonomisk kompensa-
tion är rimlig, ett sätt kan vara 
en lägre arbetsgivaravgift.

• Kommunerna själva måste 
bli bättre på att tillåta sin per-
sonal att arbeta som deltids-
anställda brandmän. Kommu-
nerna kräver av privata aktö-
rer att man ska släppa personal 
för att kommunerna ska klara 
av ett av sina ansvarsområden. 
Själv tar man idag inte samma 
ansvar.

på små orter  där man har svårt 
att upprätthålla beredskap, 
speciellt dagtid, skulle perso-
nal från skola vård och omsorg 
kunna göra ordentlig skillnad. 
Även här behöver regler ses 

över och även beredskapssche-
man för de anställda brand-
männen.

Efter rib-konferensen i Mal-
mö har vi matats med ett antal 
reportage från landets tidning-
ar som påvisar svårighet att re-
krytera . För mig visar det ba-
ra allvaret i situationen och att 
det är bråttom med åtgärder.

låt nu inte resultatet  av kon-
ferensserien rinna ut i sanden. 
Tar vi tag i punkterna ovan så 
kommer vår deltidsorganisa-
tion att fungera över tid. Ett 
fortsatt avvaktande i frågor-
na kommer däremot att leda 
till allvarliga störningar i för-
mågan att utföra räddningsin-
satser. Inte bara i extrem norr-
ländsglesbygd utan på många 
orter i landet. I 70% av landets 
kommuner uppger man svå-
righet att rekrytera deltidsan-
ställda brandmän. Det är för 
mig en skrämmande siffra som 
visar på allvaret och behovet av 
snabba och gemensamma åt-
gärder.

HÅkAN OLOFSSON
Deltidsbrandman i gällö

Distriktsombudsman Brandmännens 
riksförbund

Vi gör för många tillsyner!

Rib-konferenser bra initiativ  
– men vad händer nu?

��Antalet tillsyner över LSO 2 
kap. 2 § är ett intressant mått 
på en kommuns ambitionsnivå 
och har därför sedan länge va-
rit föremål för såväl intern som 
extern uppföljning. Den exter-
na uppföljningen som genom-
förts av SRV/MSB och länssty-
relsen har syftat till att kont-
rollera huruvida den kommu-
nala tillsynsmyndigheten gör 
sitt jobb och den interna upp-
följningen har inte sällan foku-
serat på om tillräckligt mycket 
pengar dragits in till förvalt-
ningen. Bägge dessa syften kan 
givetvis förstås men jag tror att 
branschen generellt bör ställa 
om sitt fokus.

i den eminenta boken  Kom-
munal tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor, i folkmun 

kallad ”Till-
synshand-
boken”, ger 
MSB uttryck 
för en syn på 
tillsynsverk-
samheten som 
framförallt 
präglas av en 
ökad rättssäkerhet gentemot 
den stackare som är föremål 
för tillsynen.

den ökade omsorgen  om den 
enskildes rättsäkerhet är tyd-
lig då boken fokuserar kring 
begreppet ”… i skälig omfatt-
ning…” och den juridik som 
omgärdar tillsynen. Jag delar 
till fullo den syn som MSB re-
dovisar i boken och välkomnar 
att vår tillsynsbransch en gång 
för alla mönstrar ut de smått 

pinsamma ”mjukisprotokol-
len” och börjar med tjänstean-
teckningar och förelägganden. 
Denna förändring tror jag på 
lite sikt kommer höja kvalitén 
på den kommunala tillsynen 

och resultera i ett mer välav-
vägt brandskydd.

Denna förändring har dock 
ett pris. Det tar lite längre tid. 
Jag har själv under två års tid 
skrivit såväl tjänsteanteckning 
som föreläggande i samband 
med varje tillsyn och min erfa-
renhet är att det renderar i en 
högre kvalitét i bedömningen 
av skäligheten. Du måste ut-
veckla dina motiv till eventu-
ella krav på åtgärder i ett före-
läggande som ska tåla en pröv-
ning men tidsåtgången ser lite 
annorlunda ut jämfört med ett 
mjukisprotokoll innehållande 
20 ord eller 100 tecken.

om man dessutom  adderar 
tidsåtgången för det återbe-
sök på plats som borde vara ett 
obligatorium varje gång vi be-

slutar om ett föreläggande så 
blir slutsatsen att vi kommer 
att tvingas genomföra färre 
tillsynsbesök.

och jag ser inget problem  i det, 
tvärtom, den ökade kvalitén 
kommer väga upp minskning-
en i kvantitet flera gånger om. 
Men såväl kommuner, länssty-
relse och MSB måste accepte-
ra denna förändring och aktivt 
välkomna den. Vilken länssty-
relse blir först med att kritise-
ra en kommun för att man ge-
nomför för många tillsynsbe-
sök på bekostnad av brister i 
kvalité och uppföljning? Eller 
är vi redan där…

BJöRN JOHANSSON
räddningstjänsten Karlstadsregionen

Håkan Olofsson

Vänta inte
”Låt nu inte resultatet 
av konferensserien rin-
na ut i sanden.”
Håkan Olofsson, ombudsman BRF 

Vem vågar?
”Vilken länsstyrelse 
blir först med att kri-
tisera en kommun för 
att man genomför för 
många tillsynsbesök 
på bekostnad av bris-
ter i kvalité och upp-
följning?”
Björn Johansson, räddningstjänsten 
Karlstadsregionen 

Björn Johansson
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www.räddningstjänstenjämtland.se

Utbildningssamordnare
Är du en engagerad medarbetare och vill bo 
i vackra Jämtland? Då har du chansen nu!
Vi söker dig som på ett drivande sätt kan leda 
vårt arbete med utbildningar i förbundet.

Mer information om tjänsten och  
förbundet finns på vår webbplats. 
Ansök senast den 10 mars. 

MSB har fördelat 57 miljoner 
till forskning inom tre om-
råden. 
Det handlar om bostads-
bränder, EUs krishantering 
samt skador i hem och fri-
tidsmiljöer.

�� Brandsäkerhet i bostäder är 
i fokus när MSB tillsammans 
med Brandforsk anslår 23 mil-
joner till tre forskningsprojekt 
om varför det brinner i bostä-
der. 
��Analys av brandsäkerhetens 

fysiska bestämningsfaktorer 
och tekniska åtgärder som stöd 
till nollvisionen

Projektet ska kartlägga vil-
ka åtgärder som kan vara verk-
ningsfulla och studera andra 
länders arbete. Arbetet leds av 
Petra Andersson, SP (Sveriges 
tekniska forskningsinstitut).
��Mot en evidensbaserad noll-

vision kring bostadsbränder
Projektet ska identifiera 

svagheter i den vetenskapli-
ga grunden av brandområdets 
nollvision. Fokus på mänsklig 
sårbarhet och att skydda sär-
skilt utsatta grupper. Arbe-
tet leds av Ragnar Andersson, 
Karlstads universitet.
�� Bostadsbränder i storstads-

områden – rumsliga skillna-
der och brandsäkerhetsarbe-
te i den socialt fragmenterade 
staden

Projektet ska analysera skill-
nader i förekomsten av bo-
stadsbränder och brandför-
lopp. Arbetet leds av Per-Olof 
Hallin, Malmö högskola.

eus förmåga till krishantering   
är också föremål för forskning. 

MSB satsar 16 miljoner kro-

nor på två projekt som ska stu-
dera mervärde med EU-samar-
bete vid krishantering, benä-
genheten att samverka vid kri-
ser och förekomsten av regio-
nalt samarbete.
�� Socialt kapital, förvaltnings-

traditioner och krishantering i 
EU.

Projektet ska förklara skill-
nader i norm- och förvaltnings-
system som hindrar eller främ-
jar effektivt samarbete vid kris-
hantering. Arbetet leds av Sten 
Widmalm, Uppsala universitet.
��An Empirical Investigation 

of Comparative Advantages 
and Enabling Conditions – Cri-
sis Management Cooperation 
in Europé

Projektet ska ta reda på var, 
när och hur europeiskt kris-
hanteringssamarbete ger mest 
mervärde för EUs medlemssta-

ter. Projektet leds av Magnus 
Ekengren, Försvarshögskolan.

18 miljoner kronor  satsas på två 
forskningsprojekt om säkerhet 
i hem- och fritidsmiljöer.
��Riskanalys och fallstudier 

av olika skadehändelser i hem- 
och boendemiljö

Projektet ska ta fram kun-
skap om skadeförlopp för ökad 
förmåga till kostnadseffektiva 
förebyggande åtgärder. Leds av 
Inga Malmqvist, Chalmers.
��Med utsattheten, sårbarhe-

ten och livsstilen i fokus
Projektet uppdelat i tre om-

råden: åldrande och fallpreven-
tion, funktionsnedsättning och 
skador, samt genusperspek-
tiv på förebyggande och säker-
hetsfrämjande arbete. Leds av 
Ragnar Andersson, Karlstads 
universitet.

57 miljoner till forskning
��Bostadsbränder, EUs krishantering och olyckor i fokus

chef till enheten för 
samhällsinriktat säkerhetsarbete
Vi söker en ledare som drivs av att skapa nya relationer, 
av att utveckla verksamheten och som vill anta nya 
utmaningar. Enhetens uppdrag är att aktivt medverka till 
olycksförebyggande arbete genom information, utbild-
ning och stöd till andra förvaltningar. 
Vi erbjuder en chefstjänst där strategisk planering och 
din förmåga att inspirera andra är viktiga delar. Du ingår 
även i  ledningsgruppen.

läs mer om arbetet och ansök på:
gislaved.se/ledigajobb

Vi behöVer DiG

söker

Stf. Räddningschef
under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas
Läs mer om tjänsten på
www.vaggeryd.se/omkommunen/ledigatjanster

Utbildare/
kursadministratör 
till Extern utbildning, heltid

Kom och jobba hos oss!

Läs om tjänsten på www.nerikesbrandkar.se/jobb
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Räddningstjänsten Gotland utvecklas och söker nu

Brandmän
– heltid och vikarier

Utbildningsbrandman

Läs mer på 
www.gotland.se/jobbahososs

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på.  
Vill du bli en av oss och arbeta för ett tryggare 
samhälle?

Samhällsbyggnadsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

rapporter, broschyrer, 
läromedel med mera 
från MSB. Där inget pris 

anges är publikationen gratis. 

regional samordning 
och inriktning vid stora 
olyckor och kriser
Ett koncept och en utveck-
lingsprocess för samordning 
och inriktning har utvärderats. 
Konceptet är en tankemodell i 
flera steg och utvecklingspro-
cessen en satsning för att öka 
länsstyrelsernas förmåga.
Best nr: MSB636 – jan 2014.

Vägledning för sam-
hällsviktig verksamhet
Vägledningen är en del av en 
nationell strategi och har tagits 
fram för att stärka arbetet. av-
sedd som stöd för alla som har 
till uppgift att identifiera vad 
som är samhällsviktigt inom 
geografiskt område och an-
svarsområde.
Best nr: MSB620 – jan 2014.

Vägledning för fysisk 
informationssäkerhet i 
it-utrymmen
Se artikel intill.
Best nr: MSB629 – dec 2013.

handlingsplan för 
skydd av samhällsvik-
tig verksamhet
Handlingsplan baserad på 
strategin för samhällsviktig 
verksamhet. Målet med hand-
lingsplanen är att skapa förut-
sättningar för att all samhälls-
viktig verksamhet har systema-
tiskt säkerhetsarbete 2020.
Best nr: MSB597 – dec 2013.

Vatten och andra  
släckmedel
Lärobok skriven av Stefan 
Särdqvist. Nytryck av tidigare 
utgåva.
Best nr: MSB594 – dec 2013.
Pris: 335 kr.

förbättrat stöd till  
aktörernas beredskaps-
arbete
Broschyr om hur MSB utvecklar 
stöd i för beredskapsarbetet.
Best nr: MSB641 – jan 2014.

inomhusbrand
Lärobok skriven av Lars-göran 
Bengtsson. Nytryck av tidiga-
re utgåva.
Best nr: MSB595 – dec 2013.
Pris: 240 kr.

ras, skred och  
slamströmmar
Åtgärdskalender som är revi-
derad version av tidigare ut-
gåva.
Best nr: MSB452 – dec 2013.

landslides
Engelsk version av ovanstå-
ende.
Best nr: MSB580 – dec 2013.

Så här beställer du
ange beställningsnummer 
samt din adress.
Fax: 010-240 56 05.  
E-post: publikationsservice@
msb.se
Postadress: MSB publika-
tionsservice, L 124,  
651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, al-
ternativt ladda ner, via hemsi-
dan, www.msb.se

andra utgivare
brandkåren i stockholm 
under 133 år
Drygt 300 sidor med brandkå-
rens framväxt och utveckling i 
Stockholm under 133 år (1875-
2008). Skildringen tar fasta på 
den roll som brandkåren spelat 
i Stockholms omvandling, även 
hur det förebyggande arbetet 
påverkats av förändringar i be-
byggelse mm.
Best: www.stockholmia.se
Pris: 320 kr.

Nyutgivet från mSb

��MSB och Riksarkivet har ta-
git fram en vägledning som ger 
stöd till myndigheter och an-
dra organisationer att utforma 
sina IT-utrymmen på ett sä-
kert sätt. 

Vägledningen ger förslag på 
ett antal krav och rekommen-
dationer för utformning av oli-
ka typer av it-utrymmen.

Ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete bygger 
på att säkerhetsåtgärder vidtas 
utifrån de risker verksamhet-
ens informationshantering är 
utsatt för. Det innebär att en 
organisations fysiska skydd, 
bland annat datorhallar, ska 
motsvara de krav som kommer 
fram i riskanalys och informa-

tionsklassningar. Det är verk-
samhetens behov som ska sty-
ra skyddet.

IT-utrymmen är en stor eko-
nomisk investering och det är 
därför mycket viktigt att sä-
kerhetsåtgärderna är anpassa-
de efter behoven, det vill säga 
är vare sig under- eller överdi-
mensionerade.

MSB har ansvar för att sam-
ordna arbetet med samhällets 
informationssäkerhet. Riksar-
kivets främsta uppgift är att sä-
kerställa samhällets behov av 
en långsiktig informationsför-
sörjning som garanterar inne-
håll, sammanhang och äkthet.

Beställning, se Nyutgivet.

Vägledning för säkra 
IT-utrymmen

följ oss på nätet – tjugofyra7.se
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Vi söker en

Brandingenjör
till Samhällsskyddsavdelningen

Mer information finns på vår hemsida: www.kfsh.se

Kommunalförbundet södra Hälsingland ansvarar för räddningstjänsten i 
Söderhamn, Bollnäs och Ovanåkers kommuner (Räddningstjänsten södra 
Hälsingland).  Förbundet har även samordningsansvaret för medlems-
kommunernas arbete inom områdena risk- och krishantering.

annonsera i Tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området 
samhällsskydd och beredskap? Då är tju-
gofyra7 rätt tidning att annonsera i.

nästa nummer: Nr 22 kommer ut 4 juni.
annonsbeställning: förhandsbokning senast 16 
maj, färdigt manus senast 23 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.

Räddningstjänsten
Östra Blekinge
                söker

Avdelningschef
deltidsorganisationen 

Intresserad – läs mer på vår hemsida. 
Vi vill ha din ansökan senast den 10 mars 2014.
www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/
Vart-uppdrag/Jobba-hos-oss/

Vill du vara med och  
utveckla en av landets mest 

banbrytande räddningstjänster?

Just nu söker vi:

brandingenjör/inre befäl
Läs  mer om tjänsten på 

www.rsyd.se/lediga_tjanster

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänsten i  kommun erna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och 
Malmö. Vårt uppdrag är att både förebygga olyckor i samhället och på ett effektivt sätt genomföra 
räddningsinsatser. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla som vill hjälpa oss i vår strävan att nå 
det olycksfria samhället – oavsett kön, religion/annan trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning.

Jobba med och för människor

Sökes

Brandingenjör/brandinspektör
Brandinspektör
Till Räddningstjänsten – Brand och Säkerhet
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid

Bredskapssamordnare
Till Räddningstjänsten – Brand och Säkerhet
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning
till och med 31 maj 2016

www.ornskoldsvik.se/ledigajobb

För mer information: 
Enhetschef Håkan Wiberg,
tfn 0660-787 60

Välkommen med ansökan senast 14 mars 2014

För mer information: 
Säkerhetsutvecklare Jan Edblad, 
eller beredskapssamordnare 
Andreas Isaksson,
tfn 0660-787 50

Laholms kommun www.laholm.se

Laholms kommun 
söker

Brandingenjör
Information om tjänsten finns på kommunens webbplats

Välkommen med Din ansökan senast 21 mars 2014

Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering
eller annan kompetens med flerårig räddningstjänsterfarenhet från 
förebyggande arbete.
Kontakt: Anna Elofsson 0709-470 724 eller räddningschef Eva Lövbom 0709-470 720.

Välkommen med din ansökan senast 2014-02-28 till:
Landskrona Stad, Räddningstjänsten, 261 80 Landskrona. 
Märk kuvertet: Ansökan ledig tjänst

BRANDINSPEKTÖR
Vill Du arbeta hos oss med 

rådgivning-information-utbildning och tillsyn?
Läs mera och sök via www.pitea.se/ledigajobb senast 14-03-16

31Platsannonserfebruari 2014Tjugofyra7 · #21



Uppröjning pågår. 
Efter orkanen Haiyans härjningar 
är det uppdraget minst sagt omfat-
tande på Filippinerna. 
– Mycket är uppstädat. Nu handlar 
det om att ta hand om det på rätt 
sätt, säger Anna Nordlander, MSB, 
som är sekonderad för UNDP.

�� Anna Nordlander befin-
ner sig för tillfället i Ormoc, 
en av de hårdast drabbade stä-
derna. Hon och fyra kollegor, 
också sekonderade för UNDP 
(FNs utvecklingsprogram) 
ska hjälpa till att strukture-
ra arbetet och se till att avfal-
let tas om hand på rätt sätt i 
bland annat Tacloban, Guiu-

an, Ormoc och Roxas.
– Vägarna är farbara i de flesta områden. Har 

man bara resurser och ekonomi så kan arbe-
tet genomföras. Det saknas dock ofta maski-
ner, infrastruktur och lämpliga tippar för att 
ta hand om avfall på rätt sätt.

i rivningsmassor finns förutom betong  och 
armeringsjärn ibland även asbest. Från ett 
förstört sjukhus ska mediciner, nålar, med 
mera hanteras. Därtill har sophämtningen 
från bostäder legat nere i månader. Farligt och 
vanligt avfall är blandat. 

Anna Nordlander och hennes kollegor har 
varit på plats i några veckor och meningen är 
att deras insats ska klaras av på sex månader. 
En del av uppgiften är att specialutbilda lokal-
befolkning för arbetet.

Många ur lokalbefolkningen är anställda i 
”cash for work”. De betalas runt 40 kronor da-
gen av UNDP för olika typer av avfallshante-
ring. Anställningen pågår i 15 dagar, därefter 
sker ny rekrytering. Det är också ett sätt att ge 
folk möjlighet till försörjning.

– Befolkningen har generellt långt kvar till 
att klara sig själva. Kokospalmer och odling av 
kopra är en stor verksamhet, det finns en spe-
ciell kokospalmsmyndighet. Orkanen blåste 
enligt uppgift ner 33 miljoner kokospalmer. 
Om man återplanterar allt tar det ändå sex-åt-
ta år innan de ger frukt. Kokosbönderna har 
det tufft.

men anna nordlander  ser också att det finns 
en stor vilja. Myndigheter och rikare kommu-
ner runt Manila stöttar, företag har gett per-
sonal ledighet med lön för att de ska hjälpa till 
med att röja upp och bidrar med maskiner.

Samtidigt finns det som alltid de som tjänar 
pengar på eländet. 

– När FN ska hyra en större maskin, exem-
pelvis hjullastare eller grävmaskin, kan det 
kosta 10 000 dollar i månaden. Det är rejäla 
överpriser.

Det var 8 november som orkanen Haiyan 
nådde de östra delarna av ögruppen Visaya på 
Filippinerna. Tre dagar senare lyfte katastrof-
hjälp från Sverige, främst för att genom IHP 
(International Humanitarian Partnership) 
bygga basläger åt FN.

drygt tre månader senare hade msb  19 perso-
ner på plats på Filippinerna för sekonderingar 
till olika FN-organisationer samt delaktighet 
i IHPs arbete.

– Inledningsvis fokuserade den humanitä-
ra hjälpen på att lindra konsekvenserna av ka-

tastrofen, med rent vatten, mat och skydd. Nu 
handlar det i huvudsak om tidig återuppbygg-
nad, ett arbete som sannolikt kommer att på-
gå i flera år. Det optimala är att få till en håll-
bar utveckling. Och det kan handla om att inte 
återuppbygga riskutsatta områden. Myndig-
heter pratar om att ändra strandskyddet från 
40 till 80 meter. Det kan innebära att flytta tu-
sentals människor, vilket kanske inte är så lätt 
när fiskare är vana att bo direkt vid havet, säger 
Erik Pütsep, projektledare på MSB.

PER LARSSON

Överpriser
”När FN ska hyra 
en större maskin, 
exempelvis hjul-
lastare eller gräv-
maskin, kan det 
kosta 10 000 dol-
lar i månaden.”
Anna Nordlander, MSB 

Bygger upp igen efter Haiyan

En stor del av uppröjningsarbetet på Filippinerna sker för hand, som här i Tacloban där lokalbefolkning är engagerad i 
”cash for work” och röjer upp i stan.  Foto: iNSAtSStyrkAN.

Anna  
Nordlander
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