
Personal från hela landet involverades, det dominerade 
nyhetsinslagen totalt, det var vad alla pratade om. Skogs-
branden i Västmanland är den största vi sett i Sverige. 
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tryck
Pressgrannar, Linköping. 
tryckdag detta nummer: 

11 september. 
Nästa nummer är ute:  

9 december.

  Före sommaren skrev jag en inledare 
om räddningstjänstens förmåga till 
effektiva insatser, och behovet av ut-

veckling. Jag skrev att tre utvecklingsområ-
den är centrala; teknikutveckling, metodut-
veckling samt utbildning, och att jag anser att 
MSB har ett stort ansvar för att driva de frå-
gorna tillsammans med professionen i lan-
dets räddningstjänster. 
Jag nämnde också vikten av att utveckla både 
det förebyggande arbetet och ett professio-
nellt hanterande av akuta händelser, oavsett 
förutsättningarna.

det känns en smula kusligt  att läsa den tex-
ten nu, efter en sommar som varit så hän-
delserik. Jag skrev också att ”vi behöver ut-
veckla vår kapacitet att kunna hantera riktigt 
stora olyckor, sådana som vi varit förskona-
de från länge nu men som förr eller senare 
kommer att inträffa: en större rasolycka, en 
skogsbrand som skövlar en hel by, en indu-
striolycka.”

Så inträffar skogsbranden i Västmanland, 
en händelse som följs av omfattande över-
svämningar på grund av skyfall i Västra Göta-
land, i Halland, i Värmland och i Skåne.

efterarbetet för alla dessa händelser  pågår. 
Även arbetet med översvämningarna ska ut-
värderas så att vi kan dra lärdomar. Själv-
fallet kommer utredningen av hanteringen 

av skogsbranden i Västmanland att bli upp-
märksammad och förhoppningsvis ge oss nya 
insikter och lärdomar.

Jag aktar mig för att dra några bestämda 
slutsatser nu, men jag är säker på att utvär-
deringar och utredningar kommer att ge oss 
mycket att arbeta vidare med.

Men ett par reflektioner  vill jag förmedla, ett 
ögonblicksintryck från Ramnäs och ett par 
tankar om ideella krafter som jag även fångat 
att räddningsledaren Lars-Göran Uddholm 
gett uttryck för.

En stor insats som den i Västmanland mås-
te lösas av många olika aktörer i samverkan. 
Det finns inte tid för långa förhandlingar om 
vem som ska göra vad och man måste lita till 
varandras kompetens, kunnande och förmå-
ga att lösa sin del av uppgiften.

Det är lättare att leda en sådan insats om 
man har ett team medarbetare närmast sig 
som man arbetat med tidigare och som kom-
pletterar varandra både vad gäller kompe-
tens och kynne. 

Det behövs både snabbfotade doers och ef-
tertankens analytiker, både specialister och 
generalister. Därutöver behövs förstås enga-
gemang hos alla som deltar i arbetet.

 i arbetet med skogsbranden  i Västmanland 
möttes ett stort antal människor med olika 
bakgrund och uppgifter. 

Medarbetare från ett 70-tal räddnings-
tjänster kom resande från hela Sverige, polis, 
Försvarsmakten inklusive Hemvärnets na-
tionella skyddsstyrkor och en hel rad olika 
kompetenser från myndigheter, kommuner 
och länsstyrelser samverkade. 

Jag upplevde att man möttes med respekt 
för varandras olika kompetens och med utta-
lad vilja att samarbeta för att lösa uppgiften.

 Men räddningsledaren  Lars-Göran Udd-
holm lyfte flera gånger särskilt fram de ideel-
la insatserna, inte minst stödet från frivillig-
organisationer med kompetens att organise-
ra hjälpinsatser.

Människor har kunskap, engagemang och 
vilja att bidra, det vet vi inte minst från MSB:s 
årliga mätning Opinioner där 7 av 10 förkla-
rar sig beredda att hjälpa till vid en allvarlig 
störning. 

Generellt är det positivt att myndigheter 
och kommuner hittar former för samverkan 
med ideella krafter och med allmänheten vid 
olyckor och kriser.

Alla stora räddningsinsatser är beroende 
av ideella krafter och ett bra samspel med all-
mänheten. Det är viktigt att ta vara på män- 
niskors kunskap, engagemang och vilja att 
bidra.

Beroende av ideella krafter

helena lindberg
generaldirektör, 
MSB

ledaRe

Utvärderingar 
och utredning-
ar kommer att 
ge oss mycket 
att arbeta vida-
re med.
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panelen

Jenny knuthammar
försvarsdirektör
Länsstyrelsen Östergötland

erik egardt
brandingenjör, MSB
expertstöd under insatsen

– tycker att det fungerar ganska 
bra i dag. Det som kanske behö-
ver utvecklas är samverkan över 
gränserna. Möjligen skulle större 
regioner ge en bättre fungeran-
de ledning i ett större perspektiv. 
Men det får inte bli för stort hel-
ler, Värt att ha en diskussion men 
jag är inte säker på att det blir så 
mycket bättre.

– Det är jättebra med frivillig-
het, men det måste vara organi-
serat. jag tror vi ska uppmuntra 
folk att engagera sig i exempelvis 
frg, som fått mycket eloge efter 
branden. Människor som spon-
tant dyker upp och vill hjälpa till 
är svårt att hantera.

– Övertagandet som länsstyrel-
sen gjorde, vad det grundade sig 
på och vilka erfarenheter som 
drogs. Det är sällan förekom-
mande att det sker. och oav-
sett om det var bra eller ej är alla 
länsstyrelser hjälpta av ta del av 
de erfarenheterna.

– Behovet av någon form av 
gemensam grundförmåga, 
för exempelvis lednings- och 
stabsmetodik, över hela landet. 
Det kanske behövs en nationell 
kompetenspool, att vi vet vilka 
kompetenser som finns på läns-
styrelserna, då kan länsstyrelse-
kollektivet jacka i varandra när 
något stort inträffar. Det kräver 
också ett gemensamt synsätt för 
hur vi ska jobba. 

– Hur viktigt det är att alla hjälps 
åt under en sådan här händel-
se. En utmaning är att skapa 
bred förståelse hos allmänhet-
en och samhället i övrigt så man 
får samsyn, inte minst mellan 
myndigheter om vilken inrikt-
ning man ska ha och vad som 
ska göras. annars drar man åt 
olika håll.

–Vi måste beakta informations-
behovet och medborgarnas rätt 
till information, måste förbere-
da oss på  att kommunicera med 
människor i kris. Vi är medvetna 
om att vi måste kraftsamla kring 
det. Det är något vi pratar om när 
vi övar, är medvetna om när vi 
gör planer. Samtidigt är det svårt 
att öva informationshantering 
och kriskommunikation.

Ur ditt perspektiv, vilken är 
viktigaste lärdomen från 
Skogsbranden i Västman-
land?

Många frivilliga hjälpte till i 
branden. För att nyttja dem på 
effektivt krävs att resurserna 
organiseras. hur görs det på 
bästa sätt?

Skogsbranden krävde stora 
resurser. bör Sverige titta på 
större räddningstjänstregio-
ner som övriga nordiska län-
der gjort?

Tjugofyra7 har ställt tre 
aktuella frågor kring skogs-
branden till fyra  
personer i branschen.

– jag tycker systemet fungerar 
i dag. Vår förmåga att samver-
ka, som alla stora händelser är 
beroende av, tycker jag vi fått till 
i Stockholmsregionen. rädd-
ningstjänst, polis, SoS, sjukvår-
den,  trafikaktörer, kommunerna 
med flera möts ofta. Vi länssty-
relser har tvärregional samver-
kan. jag saknar inget nytt sys-
tem. Vi har anpassat oss till den 
situation som råder och efter 
geografiska ansvarsområden.

– I Västmanland verkar det ha 
fungerat väldigt bra.  Samarbe-
tet måste organiseras, förbere-
das så det fungerar i vardagen. Vi 
har avtal med flera organisatio-
ner, men det viktigaste är nog att 
de deltar i övningar och blir en 
naturlig del av arbetet.

– Min reflektion är: vilken grund-
förmåga ska man ha i kommu-
nerna?  Är det rimligt att stäl-
la de krav som finns i lagen om 
skydd mot olyckor när något 
sånt här händer? Är det realis-
tiskt att små kommuner ska ha 
krav att upprätthålla samma för-
måga som stora kommuner? 
Man kanske bör se över reglera-
de samverkansavtal, eller någon 
form av nationell pool för stöd 
vid stora händelser.

– jag vill att det sker nationell 
samordning, att det är en ingång 
till de frivilliga resurserna och att 
MSB har samordningsansvar för 
uppgiften. Det har med effektivt 
resursutnyttjande att göra.

– Man bör planera för stora 
olyckor tillsammans. Hur man 
gör det kan lösas på olika sätt. 
Stora skogsbränder och över-
svämningar kräver stora resur-
ser, både personellt och materi-
ellt, och behöver vara något man 
planerar tillsammans.

– Ett sätt är att samla dem un-
der en huvudman för att förenkla 
personalplanering och samver-
kan under det tidspressade inle-
dande stabsskedet. Huvudman-
nen ska i så fall ha kunskap om 
de frivilligas förmågor.

thomas Sjödin
sakkunnig krishantering
länsstyrelsen Stockholm

lars Jonsson
beredskapsdirektör
länsstyrelsen Sörmland

nYtt oM naMn

�� Svante Borg, 56, är ny förbundsdirektör för Stor-
stockholms brandförsvar efter göran gunnarsson som 
gått i pension. Borg avgick i januari från tjänsten som 
direktör vid försäkringskassan. Han var tidigare överste 
i försvarsmakten och chef för Livgardet.

�� Lars Anderman blir 1 december ny vd för skorstens-
fejarmästarförbundet, och slutar därmed som rädd-
ningschef i Norrtälje. 

�� Peter Dubrefjord  lämnar räddningstjänsten gisla-
ved-gnosjö och blir räddningschef i osby.

�� regeringen har gett Helena Lindberg och Nils 
Svartz tre års förlängt förordnande (2015-2017) som 
generaldirektör respektiver överdirektör för MSB.

�� Kjell Wahlbeck slutar som chef för avdelningen för 
utveckling och beredskap vid MSB och arbetar i stället 
under myndighetsledningen. Ny chef blir Cecilia Loo-
ström som tidigare var i biträdande och ny biträdande 
chef blir Jan Wisén.

��Mats Berglund är ny chef för räddningstjänstenhe-
ten vid MSB. Berglund var tidigare räddningschef i Väs-
tra Blekinge. Ny chef i Västra Blekinge är Kenneth Jen-
sen.

�� Pertti Nordman, slutar som avdelningschef på MSB  
och börjar på riksrevisionen.

��Niklas Andrén är ny enhetschef för samverkan och 
ledning på MSB och Jerker Nilsson ny enhetschef för 
samverkansutbildning vid MSB revinge. Båda har varit 
tillförordnade på posterna.

��Mona Edvall Wiklund är ny enhetschef för grund- 
och vidareutbildning vid MSB Sandö.

�� Anders Axelsson är ny tillförordnad enhetschef för 
utbildningssamordning vid MSB.

�� Som en del i hotellkedjan Scan-
dics tillgänglighetsstandard har 
alla gäster med hörselnedsättning 
möjlighet att låna en väckarklocka 
med tillhörande vibrator att lägga 
under kudden. 

Klockan är försedd med en mik-
rofon som reagerar vid ljud över 70 
decibel, och utrustningen går inte 
att stänga av om den startats av det 
starka ljudet.

Idén till det vibrerande brand-
larmet kom fram i det arbete Scan-
dic gjort för att förbättra tillgäng-
ligheten för funktionsnedsatta. 

En medarbetare ställde frågan: 
”hur ska min mamma med hörsel-
nedsättning vakna på hotellrum-
met?”

– Vi letade på marknaden men 
hittade inget som fungerade för 
oss, berättar hotellkedjans han-
dikappambassadör Magnus 
Berglund. 

I samarbete med företaget Bo 
Edin AB, som mestadels utvecklar 
hörslingeförstärkare, utvecklade 
man en egen lösning som nu finns 
på alla Scandics hotell i Europa, 
och snart också de som tillhört Ri-

ca-kedjan som man nyligen köpt, 
bedömer Magnus Berglund. 

– Vi försöker att jobba på de 
andra men det är svårare, säger  
Christer Lundström som är sälja-
re på Bo Edin AB. Det finns andra 

alternativ men det handlar också 
om ambitionsnivån när det gäller 
brandskyddet för hörselskadade. 

JOHAN WANGSTRÖM

Vibrerande kudde för tryggare sömn

Det vibrerande larmet är kopplad till den mikrofonförsedda klockan. 
 Foto: AnnA HåLLAMS
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�� Larmet kom 13:31 torsda-
gen 31 juli. Deltidsstyrkorna 
i Virsbo och Surahammar var 
först på plats. Initialt skedde 
en fördröjning på omkring 15-
20 minuter eftersom koordi-
naterna för larmet ledde rädd-
ningstjänsten till fel skogsbil-
väg. Man tvingades åka runt 
och möta branden på andra si-
dan hygget. Då hade elden nått 
ett risupplag med en våldsam 
brandutveckling som följd.

Skogsbrandflyget  uppskatta-
de omfattningen till 400 meter 
gånger 1,5 kilometer.

– Vi försökte utnyttja natur-
liga begränsningslinjer som 
skogsbilvägar och det gick bra 
på södra sidan. Där gick det att 
strypa av ner mot Öjesjön. Mitt 
för sjön fick det brinna ner till 
sjön. Nordväst om sjön var det 
svårtillgängligt och där var det 
problem, berättar insatsleda-
ren Jan Lindberg, Sala-Heby 
räddningstjänst.

Han tog över från Mälar-
dalens räddningstjänst vid 
17:30-tiden sedan branden 
passerat gränsen till Sala kom-
mun. När Jan Lindberg blev av-
löst på fredag förmiddag tyckte 
han att de hade ett hyfsat grepp 
om branden.

– Det var åt ett håll som det 
inte var under kontroll, men 
vi upplevde det inte som något 
jättebesvärligt.

Förutom de extra  markresur-
serna som extrastyrkor, led-
ningsbil, tankbil och MSBs 
skogsbrandsresurser var första 
helikoptern på plats på torsdag 
kväll, under fredagen tre till 
och på lördag ytterligare fyra 
helikoptrar.

På fredag förmiddag ringde 
Tomas Aronsson från Sits, ett 
företag specialiserat på natur-
vårdsbränningar och skogs-
brandssläckning, och erbjöd 
sin hjälp. Sala tackade ja och 
natten till lördag började en 
skogsbrandsstyrka på 28 man 
från olika delar av landet an-
lända.

Skyddsavbränningar är ett av 
de effektivaste sätten att släcka 
skogsbränder.

– En så här stor brand är näs-
tan omöjlig att släcka med en-
bart vatten. Man måste få bort 
bränslet framför brandfronten, 
säger Tomas Aronsson.

De började med skyddsav-
bränning på lördag kväll och 
natten mot söndagen. Men 
den här gången hjälpte inte ens 
skyddsavbränningar.

– Den brandfront vi mötte 
på lördag och söndag släckte vi 
ner. Men i och med att branden 
var så stor gick den vid sidan av. 
Det fanns ingen möjlighet att 
täcka hela brandfronten, säger 
Tomas Aronsson.

även om branden  inte var un-
der kontroll var räddnings-
tjänsten fortfarande på sön-
dagen försiktigt positiv. Men 
branden gick inte att hejda.

– De kända naturliga be-
gränsningslinjerna som man 
lärt sig: sjöar och vattendrag, 
lövskogsbälten, sankmarker 
– det for förbi alltihop. Vi ha-
de släckt skogsbränder under 
brandrisk 5E i Heby kommun 
under hela juli och hanterat 
dem som man gör vid 5E, men 
har inte varit i närheten av det 
här, säger Göran Cederholm, 
räddningschef Sala-Heby.

Vissa räddningstjänster har 
utrustning för att mäta luftfuk-
tighet och är utbildade för att 
tolka komplexa brandindex, 
men det hade inte släckt skogs-
branden enligt Göran Ceder-
holm.

– Skillnaden som jag kan se 
är att om man sett kombinatio-
nen luftfuktighet, temperatur, 
vindriktning, topografi, hur 
mycket bränsle det finns; och 
förstått att det kommer att bli 
en brandspridning som inte är 
av denna världen – kanske ha-
de man då kunnat få mer tid på 
sig att utrymma Västervåla och 
Engelsberg.

Vid en brandspridning  av den 
här karaktären funkar inte 
räddningstjänstens traditio-
nella metoder.

– Då är det skyddsavbrän-
ningar som gäller. Det gör in-
te vi och var får vi snabbt tag 
på folk som sysslar med natur-

vårdsbränningar? Kanske det 
skulle finns på en riksresurs-
lista.

Mindre räddningstjänster 
omöjligen kan ha spetskompe-
tens på allt.

– Räddningstjänsten ska kla-
ra allt från hissar som stannat 
till komplicerade trafikolyckor 
och kemolyckor. Välter det en 
kemvagn på spåret här ute då 
ringer vi Köping där de har en 
kemresurs. Men vart vänder vi 
oss vid en stor skogsbrand?

i de nordiska  grannländerna 
har man redan eller är på väg 
att slå samman till stora rädd-
ningstjänstregioner. Sala-He-
by är en liten räddningstjänst 
och två gånger har det utretts 
ett samgående med Mälarda-
len men man har inte sett någ-
ra avgörande vinster.

– Vi har avtal med Uppsa-
la, Enköping och Västerås att 
vi hjälper varann. Även om vi 

skulle förfina vårt samarbete 
i området är vi ändå inte stora 
nog för en sån här skogsbrand, 
säger Göran Cederholm.

Skogsbranden i Västmanland en knapp timme gammal. Rekordtorrt och ”brandbenägen” terräng 
fick branden att växa timme för timme. Fyra och ett halvt dygn senare var 14 000 hektar skogsmark 
ödelagd i det som blev den största skogsbranden i modern tid. Skadorna beräknas till närmare en 
miljard kronor. Foto: räddningStjänStEn

Skogsbrandens väg m ot förödelse
sala • Hur kunde branden bli så stor? Många 
frågar sig vad som kunde gjorts annorlunda för att 
förhindra katastrofen. Inte minst de räddnings-
tjänster som genomförde de första insatserna.

Göran Cederholm och Jan Lind-
berg, räddningstjänsten Sala -
-Heby.

Riksresurs
”Välter det en kem-
vagn på spåret här ute 
då ringer vi Köping där 
de har en kemresurs. 
Men vart vänder vi 
oss vid en stor skogs-
brand?”
Göran Cederholm, Sala-Heby
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Reagerar på 
missvisande 
mediebild
I medierapporteringen 
från skogsbranden kom 
mycket att handla om den 
nya insatsledningen som 
berömdes.

Samtidigt – om inte di-
rekt så indirekt – att det 
mesta gick snett under den 
tidigare insatsledningen.

�� – I media har det getts in-
trycket av att länsstyrelsen 
gick in och sa att här händer 
ingenting, det har vi reagerat 
på, säger Åke Broman, rädd-
ningschef för Mälardalens 
räddningstjänst i Västerås.

Längst gick tidningen Chef 
som skrev:

”Skogsbranden höll på att 
bli ett av Sveriges största le-
darskapsfiaskon och — fram-
för allt — en nationell kata-
strof. Men efter ett historiskt 
beslut tog Sveriges mest er-
farna katastrofsamordnare 
över allt.”

– Man höjer en chef till sky-
arna, men med en rubrik som 
katastrofalt ledarskap sänker 
man samtidigt många. Det är 
klart man kan ha synpunkter 
på insatsen, men när man är 
mitt uppe i det kanske man 
har en annan bild, säger Åke 
Broman.

ledarskapet cirkulerade  in-
ledningsvis mellan Sala och 
Mälardalen. Semestertider 
och underbemanning pres-
sade organisationerna till det 
yttersta. Efter några dagar lå-
nade man in räddningsledare 
från Stockholm. Till slut gick 
det inte längre.

– På måndagen när det 
stuckit sa jag till Göran att vi 
måste ta kontakt med Mats i 
Avesta också. Mitt förslag var 
dessutom att länsstyrelsen 
tar över. Vi bara jagade resur-
ser, säger Åke Broman.

på måndagskvällen  ringde 
Lars-Göran Uddholm och er-
bjöd sig att ställa upp.

– Jag blev självklart glad 
och rekommenderade läns-
styrelsen att utse honom till 
räddningsledare. Han var för-
utom kompetent även neu-
tral. Branden omfattade fyra 
kommuner och resurserna 
måste samordnas. Han hade 
med sig sina förtrogna med-

arbetare som 
gjorde ett jät-
tejobb.

Branden 
startade i Su-
rahammars 
kommun 
men gick 
snabbt över 
till Sala kom-

mun. Även om samverkan 
fungerade ganska bra drevs 
släckningsarbetet efter över-
lämnandet i praktiken som 
två insatser.

– Jag säger inte att det ha-
de stoppat branden, men tror 
det hade varit bättre med en 
gemensam ledning.

det var ett antal saker  som 
inte fungerade senare under 
insatsen, bland annat sam-
bandsplaner och kommuni-
kation.

– Till och med när vi är 
framme vid 8 augusti påtalar 
den operative chefen att led-
ningens order går inte ut till 
de markresurser som finns. 
Kunde fungerande Rakel ha 
förbättrat det? Det kändes in-
te bra att insatsledaren fick 
ta bilen in till Ramnäs för att 
sedan åka tillbaka och delge 
grupperna informationen.

liksom flera efterlyser  Åke 
Broman nationella stabsstyr-
kor.

– Det är inte rimligt att en 
länsstyrelse ska kunna han-
tera de här sakerna, de saknar 
resurser och kompetens. Vi 
har olycksscenarier som inte 
hänt än i Sverige men som kan 
hända och lokalt kan vi omöj-
ligt vara förberedda på allting, 
det finns ingen som vill betala 
för en beredskap och kunskap 
som täcker allting. Här måste 
det tas ett samlat grepp på na-
tionell nivå.

Han önskar sig också ökad 
gemenskap i länet.

– Förhoppningsvis får vi 
också nya regler för skogsma-
skiner. Du får inte grilla, är det 
då rimligt att köra med ma-
skin som sprutar gnistor när 
det är fnösktorrt, frågar sig 
Åke Broman.

TEXT OM SKOGSBRANDEN
GuNNO ivANSSON 

Skogsbrandens väg m ot förödelse

Åke Broman

Fakta
�� Skogsbranden i Västmanland 

är den ojämförligt största i mo-
dern tid. totalt ödelades cirka 
14000 hektar skogsmark, skade-
kostnaderna beräknas till cirka 1 
miljard kronor.

Den omfattade fyra kommu-
ner: Surahammar, Sala, Norberg 
och Skinnskatteberg.

Branden startade torsdag 31 
juli, troligen orsakad av en skogs-
maskin som arbetade i de torra 
markerna.  Måndag 4 augusti 
växte den enormt i omfattning. 
En vecka senare, 11 augusti, be-
dömdes branden under kontroll. 
räddningsinsatsen avslutades 11 
september.

En person omkom i branden 
och en skadades svårt.

 Insatsen omfattade över 1500 
människor och i ledningen har 
det funnits runt 80 personer.
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�� Länsstyrelsen leder inte 
det operativa arbetet men för 
en så liten enhet i semesterti-
der innebar övertagandet en 
enorm utmaning. Länsstyrel-
sen drogs in i händelseförlop-
pet vid 18:30-tiden på torsda-
gen när tjänsteman i bered-
skap, Tib, blev larmad.  Tib tog 
kontakt med det inre befälet på 
Mälardalens räddningstjänst. 
Bedömningen var att bara skog 
brann och inga andra värden 
hotades. 

– På fredagen hade Tib fort-
löpande kontakt med MBR och 
Sala räddningstjänst som då 
tagit över räddningsledarska-
pet. Även om branden inte var 
under kontroll hade man ing-
et behov av hjälp. Man hade 
fått dit helikoptrar och MSBs 
skogsbrandsresurser. På lörda-
gen hade man fortfarande inget 
behov av stöd, möjligtvis fanns 
ett informationsproblem, säger 
Ingela Regnell.

på lördagen kände  länsstyrel-
sen att det höll på att bli stort 
och diskuterade att samman-
kalla länets samverkansgrupp 
U-Sam, men avvaktade efter-
som räddningstjänsten ansåg 
sig kunna hantera branden.

På söndagsförmiddagen  var 
beskedet från räddningsled-
ningen i Sala att det gick bätt-
re och bättre. Men under efter-
middagen försämrades läget 
och även räddningsledningen 
ansåg att U-Sam skulle sam-
mankallas.

– U-Sam höll första mötet kl 
19 på söndagen och då var lä-
get kritiskt. Räddningsledaren 
berättade att branden passerat 
de begränsningslinjer man för-
sökt hålla och det förbereddes 
evakuering av flera orter.

På söndagskvällen började 
länsstyrelsen fundera på om 
man skulle ta över.

– Vi har diskuterat med 
räddningstjänster i vilket läge 
vi skulle kunna ta över och där 
har skogsbrand kommit upp 

som ett scenario, men då har 
förutsättningen varit att man 
varit tröttkörd osv. Räddnings-
tjänsterna har ansett att om vi 
tar över så måste vi tillföra nå-
got som de inte har. Vi kände 
att det var inte ett sånt läge. Det 
var en insats, en räddningsleda-
re. De tyckte själva att de hade 
resurser som de behövde. Det 
hade kunnat vara ett skäl om de 
varit två och inte kunnat sam-
ordna sig.

på måndagen beslöt  Inge-
la Regnell att bilda en stab 
på länsstyrelsen. Under en 
U-Sam-konferens på måndag 
förmiddag fick man veta att vä-
derförutsättningarna var säm-
sta tänkbara.

– Det var under 30 procents 
luftfuktighet, 33 grader varmt 
och 15 sekundmeter i byarna. 
Då var det riktigt allvarligt.

Vid 21-tiden på kvällen hörde 
räddningsledningen av sig och 
ville att länsstyrelsen skulle ta 
över på tisdag morgon. Man fö-
reslog också Lars-Göran Udd-
holm, räddningschef i Söder-
törn, som räddningsledare.

– Landshövding Ingemar 
Skogö var noga med att över-
tagandet skedde i samförstånd 
med räddningsledningen.

efter att ha kontaktat  MSB för 
juridisk hjälp och förslag till 
beslut skedde övertagandet 
formellt klockan 10:15 på tis-
dag förmiddag.

I den nya organisationen fick 
länsstyrelsen ansvar för infor-
mationen och att bygga upp en 
planeringsfunktion.

– Man ska komma ihåg att vi 
är en liten organisation och att 
det här skedde i semestertider.

På tisdagen hade länsstyrel-
sen ett tiotal personer i Ram-
näs samtidigt som man hade st-
aben i Västerås. Enligt plan ska 
två personer ska dela på stab-
schefsrollen i krisorganisatio-
nen.

– Vi har tänkt att två stab-

schefer  räcker till men det gör 
det inte i en sån här situation. 
Den ena stabschefen var på 
Mallorca på semester och jag 
var uppe i Ramnäs från tisdag . 
Redan då tog vi hjälp från läns-
styrelsen i Stockholm på stabs-
chefsposten.

Informationsbehovet var 
närmast omättligt. Redan på 
måndagen gick en vädjan till 
länets kommuner, landsting 
och andra via U-Sam om hjälp 
med informatörer till staben i 
Ramnäs.

– Vi gick ut överallt, på Face-
book och i våra respektive nät-
verk och efterfrågade hjälp. Jag 
begärde nationell samverkans-
konferens för att säga att vi be-
höver stabschefer, Gis-folk och 

informatörer så vi kunde be-
manna staben. Vi fick hjälp från 
hela myndighetssverige.

till slut skulle  informations-
funktion bestå av omkring 30 
personer. Länsstyrelsens webb 
gick ner vid ett tillfälle och flyt-
tade då över till krisinforma-
tion.se.

En genomsnittlig dag är be-
söksantalet på länsstyrelsens 

webbplats cirka 400 besökare. 
På tisdagen hade man 222 000 
unika besökare. Antal besöka-
re och följare på Facebook öka-
de också lavinartat 

– Den 2 augusti hade vi 152 
som gillade länsstyrelsens Fa-
cebook-sida. Ökningen drog 
iväg som mest mellan den 4 och 
11 augusti och därefter har vi 
legat ganska konstant på runt 
13300. Vårt mest visade inlägg 
nådde 515 072 personer, säger 
Åsa Erikols, informatör.

 Webb och Facebook uppda-
terades kontinuerligt.

– Under de första dygnen satt 
två personer och bara följde Fa-
cebook, bemötte inlägg och la 
ut validerad information.  So-
ciala medier har varit en jätte-

västerås • Länsstyrelsen i Västmanland hade 
aldrig tidigare gått upp i krishanteringsorganisa-
tion. Då  – mitt i semestern – låg plötsligt Sveriges 
största skogsbrand i modern tid i händerna på 
beredskapsdirektör Ingela Regnell och hennes 
tre medarbetare på funktionen för samhällsskydd 
och beredskap.

Länsstyrelsen i Västmanland hade aldrig tidigare gått upp i krishanteringsorganisation när beredskaps-                             direktör Ingela Regnell och hennes medarbetare fick ta över ansvaret för en enorm skogsbrandsinsats. 
Här tillsammans med Anders Gustafsson, Westinghouse, efter en stabsgenomgång i Ramnäs. Foto: gunno ivAnSSon

”Var inte rädd för att dra på från början”

Sociala medier
”Vårt mest visade  
Facebook-inlägg nåd-
de 515 072 personer”
Åsa Erikols, informatör länsstyrelsen 
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viktig informationskanal  även 
i efterskedet. 

Ett annat viktigt beslut som 
togs tidigt var att var att  all in-
formation  i annan media skulle 
gå ut i P4 Västmanland.

Skogsbranden har gett  många 
erfarenheter och lärdomar.

– Vi har lärt oss fantastiskt 
mycket. Samordning är svårt, 
nyckeln till framgång är sam-
verkansstaben där alla sitter 
gemensamt annars blir det 
svårt med informationsdel-
ning. Vi hade staben i länssty-
relsens lokaler  fram  till på ons-
dag kväll, då kände vi att vi inte 
kunde sitta kvar. Det var  bättre 
att flytta upp till Ramnäs  med 
närheten till beslutsfattande 

och information .
Våga ta höjd direkt.
– Dra in så mycket folk som 

möjligt från början är väl led-
ordet. Man ska inte vara rädd 
för att dra på och vi var nog li-
te för rädda i början för att kalla 
in personal från semestrar . Det 
gjorde att vi  aldrig hann ta ste-
get tillbaka och fundera stra-
tegiskt, vad är nästa steg? Alla 
hamnade i saker som ska gö-
ras nu.

För länsstyrelsen  fortsätter 
insatsen även när branden är 
släckt. Man har bildat en spe-
ciell krishanteringsenhet som 
bland annat hanterar frågor 
om överlämnandet av ansva-
ret för eftersläckning till mar-

kägarna,  ersättningsfrågor 
kopplat till branden, stöd till 
drabbade, stöd till kommuner-
na och räddningstjänsterna 
samt inte minst kommunika-
tion och information.  

åke Jacobsson, tidigare 
räddningschef i och stadsdi-
rektör i Göteborg, leder en-
heten. Den består av  cirka 20 
handplockade personer som 
anställts fram till årsskiftet. 
Enheten finansieras av de ex-
tra 50 miljoner kronor som re-
geringen riktade till länsstyrel-
sen efter branden. Pengarna 
går också till skogsbrandsflyget 
som  flyger två gånger om dagen  
över området för att upptäcka  
uppflammande bränder. 

Länsstyrelsen i Västmanland hade aldrig tidigare gått upp i krishanteringsorganisation när beredskaps-                             direktör Ingela Regnell och hennes medarbetare fick ta över ansvaret för en enorm skogsbrandsinsats. 
Här tillsammans med Anders Gustafsson, Westinghouse, efter en stabsgenomgång i Ramnäs. Foto: gunno ivAnSSon

”Var inte rädd för att dra på från början” Viktigt att 
vara på plats 
i Ramnäs
– Man fick upp ögonen för 
vad samhället kan göra. 
Vilka resurser det finns, 
hemvärnet, militären och 
utan FRG vete tusan hur 
det fungerat. Lärorikt, sä-
ger Agneta Kumlin, närpo-
lischef i Sala.

�� Polisen hade ansvaret för 
evakueringar och sköta av-
spärrningen av området. Ag-
neta Kumlin kom till Ramnäs 
på tisdagen, samma dag som 
länsstyrelsen tog över. Polis-
ledningen beslöt inlednings-
vis att deras stab skulle finnas 
i Västerås och inte i Ramnäs. 
En stor miss enligt Agneta 
Kumlin.

– Det blev problem med 
kommunikationen och jag 
blev ett mellanled mellan 
räddningsledningen och sta-
ben i Västerås som tyckte att 
räddningsledaren inte hörde 
av sig.

Samma sak med kommu-
nerna som inledningsvis av-
vaktade.

– Det blev väldigt rörigt. 
Man förstod inte hur viktigt 
det är att vara på plats förrän 
man var där, då löste sig frågor 
enkelt. Det blev en väldigt bra 
samverkansform, säger Agne-
ta Kumlin.

det tog ett tag  innan organi-
sationen satte sig och ibland 
krävs formalia.

– I början fick vi inte de be-
sked som behövdes. Man lar-
made inte polisen så vi kun-
de hålla undan folk för att de 
skulle kunna jobba. När det 
beslutades om utrymning vil-

le jag se ett underskrivet be-
slut och en kartbild över om-
rådet som skulle evakueras, 
men det fanns inte. Beslutet 
har stor betydelse för ersätt-
ningen.

Under hela första  veckan 
följde landshövding Inge-
mar Skogö insatsen på plats i 
Ramnäs.

– Det var bra. Det märktes 
att det fanns frågeställning-
ar där han hade kontakterna 
och nätverken. Att han stod 
bakom besluten gav tyngd åt 
organisationen.

Med så många myndighe-
ter och organisationer samla-
de på en plats skapas kontak-
tytor och nätverk.

– Vi hade en otrolig hjälp av 
militären som hade praktis-
ka lösningar på allt. Frivilliga 
var helt fantastiska. Och Tra-
fikverket. Jag har aldrig för-
stått att man kan ha så mycket 
nytta av Trafikverket, det blev 
ett uppvaknande.

– Men största lärdomen  är 
hur svårt det är att få veta hur 
många som bor i ett område. 
Vi fick listor från skattever-
ket, lantmäteriet, renhåll-
ningen och SOS Alarm, men 
en månad efteråt arbetar vi 
fortfarande med listorna.

– Samhället kommer att 
ha nytta av de lärdomar al-
la delaktiga har gjort. Det går 
att få till en jättebra verksam-
het om vi samverkar. Händer 
det igen är det av stor vikt att 
komma igång med samver-
kan i mycket tidigt skede, sä-
ger Agneta Kumlin.

Agneta Kumlin, närpolischef i Sala. Foto: gunno ivAnSSon
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Extremt torrt och varmt
��Brandriskskalan 1-5E är inget för räddningstjänsten

Från och med söndagen ha-
de insatsledningen stöd av 
skogsbrandsexpertis som 
bidrog med prognoser för 
hur branden kan förväntas 
bete sig de närmaste tim-
marna.

Så som branden betedde 
sig på måndagen fanns ing-
et att göra.

�� – Det finns inga plan i värl-
den som släcker den brand som 
drog på måndagen, det hade 
kunnat vara hundra flygplan, 
säger Annie Johansson, skogs-
brandsexpert.

hon har utbildat sig  på skogs-
brandsbekämpning i Kanada 
och när skogsbranden i Väst-
manland eskalerade hörde hon 
av sig till räddningsledningen 
sent på lördagskvällen 2 augus-
ti och erbjöd sitt stöd. Ledning-
en tackade ja och på söndag 
morgon var hon på plats i Sala.

– Min roll var att beskriva 
brandens beteende som under-
lag för släckningsarbetet, men 
framför allt vad vi kan förvänta 
oss. Jag talade om på morgonen 
att det här förväntar jag mig att 

branden gör på förmiddagen, 
det här under eftermiddagen 
och det här är mitt skräcksce-
nario för eftermiddagen.

I det arbetet tittade hon på 
tre faktorer: väder, topografi 
och bränsle.

– Vädervärdena var extrema, 
lång torka och extremt låg luft-
fuktighet och höga temperatu-
rer. Topografin är ganska platt 
med ett småböljande landskap. 
Marken är väldränerad, tunna 
humusskikt vilket gör att det är 
ganska mycket lav. Det är ing-
en tung granskog utan ganska 
mycket öppen tallskog så det 
var ett lätt, flyktigt bränsle som 
gynnat branden.

kulmen på skogsbranden  in-
träffade på måndagseftermid-
dagen 4 augusti, från omkring 
12:30 till den var över någon 
gång 18-20 på kvällen. Det var 
under det här ”draget” som en 
person omkom och en annan 
skadades svårt. Flera faktorer 
bidrog till att branden avtog 
under kvällen.

– En av de viktigaste är att 
det är en ganska kraftig utförs-
backe mot sjön Snyten, lutning-

en är nordlig 
vilket betyder 
att det är min-
dre solljus och 
markbränslet 
är lite fuktiga-
re. Ofta är det 
lite andra typer 
av växtlighet i 
nordsluttning-

ar vilket också dämpar sprid-
ningen. Plus att det var den ti-
den på dygnet när luftfuktighe-
ten ökar några procent vilket 
gjorde att branden inte nådde 
de kritiska tröskelvärdena för 
att kliva upp i kronorna.

Med lite annorlunda förut-
sättningar kunde branden fort-
satt.

– Den hoppade 1,8 kilometer 
över sjön Snyten men då kunde 
man koncentrera insatsen till 
det området och där var styr-
korna på marken, som verkli-
gen släcker alla glödbränder, 
avgörande för att undvika fort-
satt spridning.

hon är glad att hon  de kritis-
ka dagarna söndag och mån-
dag fick en roll att ta fram be-
slutsunderlag i form av brand-

spridningsprognoser. Att 
dessa prognoser, som beskri-
ver brandbeteendet framåt i 
tiden, fanns med som en av de 
viktigaste punkterna på varje 
stabsmöte.

– Det är först när man vet var 
branden tar vägen och hur den 
kommer att bete sig som det går 
att göra bedömningar om släck-
ningstaktik. Kan man förutspå 
sådana spridningar som un-
der måndagen ska fokus vara 
personalens säkerhet och inte 
släckningen.

annie Johansson  är enormt 
imponerad över ledningsstruk-
turen Hur snabbt det byggdes 
upp en organisation som växte 
där alla hade sin roll och säger 
att hon själv lärde sig mycket 
under insatsen.

– Det var stora avgörande be-
slut som togs, men kunskap om 
skogsbrandsbeteende finns det 
behov av. Vid varje skogsbrand 
kan man med hjälp av brand-
riskprognoser se hur stora ris-
kerna är för extrema sprid-
ningar. Om man ser och förstår 
dessa risker kan man känna 
sig tryggare att våga gå på med 
större resurser redan dag ett.

Räddningstjänsten måste  bli 
bättre på att tolka brandriskin-
dexen.

– Man kan veta väldigt myck-
et i förväg om man använder sig 
av det kanadensiska systemet, 
Fire Weather Index, som finns 
tillgängligt för alla räddnings-
tjänster, men det är väldigt få 
som sätter sig in i vad index-
en betyder. Någonstans på vä-
gen har det gjorts en förenkling 
med en skala 1-5E för att det ska 
vara lättanvänt. Branden i Sala 
visar vad denna ”förenkling” 
får för konsekvenser. 1 till 5E 
är till för allmänheten men ing-
et som bör användas av någon 
som leder en insats på en skogs-
brand, säger Annie Johansson.

Det skogsbrandsdrabbade området har tunna humusskikt och på många ställen är de helt bortbrända. Lättmetallfälgarna på den övergivna bilen smälte och rann bort av 
den enorma hetta som branden utvecklade. Foto: PEtEr tHELin

Annie  
Johansson

Lönlöst
”Det finns inga plan 
i världen som släcker 
den brand som drog på 
måndagen”
Annie Johansson, skogsbrandsexpert 
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Behövs nationell 
ledningsresurs
– Jag tycker att det skulle 
finnas ett nationellt stöd 
för ledning som kan avro-
pas. Det är orimligt att var-
je kommun ska bygga upp 
en ledningskapacitet för att 
kunna hantera något liknan-
de det här.

��Ansvaret för att samordna 
en nationell resurs med kom-
petent ledningspersonal från 
svenska räddningstjänster bör 
ligga hos MSB. Det anser An-
ders Edstam, Södertörn, chef 
för insatsledningen av skogs-
branden sedan länsstyrelsen 
tagit över.

– Man måste ha respekt för 
att det som inträffade på mån-
dagen är av en svårighetsgrad 
av ofattbara mått. Resurs-
mässigt växte insatsen till den 
dubbla under tisdagen och jag 
betvivlar att ens med de resur-
serna hade man kunna gjort nå-
got åt det som hände på mån-
dagen.

Väderomslag  från den extre-
ma situationen på måndag-
en var en grundförutsättning 
för att ha en chans att hantera 
branden.

– När man är pressad hinner 
man inte planera så långt fram-
åt. Det tror jag vi lyckades till-
föra när vi kom hit med lite mer 
ledningspersonal. Vi kunde få 
ett utifrånperspektiv och ome-
delbart se att vi måste planera 
på längre sikt.

Den ”gamla” organisationen 

matchade inte den extrema si-
tuation man befann sig i.

– Det var en omöjlig uppgift 
för dem att lösa med de resur-
ser som fanns, både avseende 
ledning och i skogen. Vår för-
sta åtgärd var att skaffa till-
räckliga resurser för att ge oss 
handlingsutrymme att göra 
något överhuvudtaget och byg-
ga en ledningsorganisation som 
motsvarade det. Det tog en tid, 
det blev märkbart bättre på tis-
dag eftermiddag, men det tog 
ytterliga något dygn innan det 
flöt på.

ledningsstrukturen  blev un-
gefär som vanligt men det ko-
lossala formatet gjorde att man 
fick stoppa in fler ledningsni-
våer än normalt. En sån ny roll 
fick Anders Edstam som blev 
en sammanhållande länk mel-
lan räddningsledaren och led-
ningsrummet.

Han tycker det är fantastiskt 
att alla kunnat inlemma sig i ett 
nydesignat system som ingen 
sett.

– Det har inte fungerat per-
fekt. Många har kommit hit och 
utfört sitt livs svåraste uppdrag. 
Varje sektor här var i sig Sveri-
ges största skogsbrand. Vissa 
har löst det helt fantastiskt.

Han tycker samordning och 
samverkan fungerat bra.

– Alla organisationer har va-
rit följsamma in i den nya struk-
turen vi i satte. I början känner 
man inte varann, har aldrig 
setts förut och hoppar in i en ny 

struktur. Men med tiden blir 
det helt naturligt att samarbeta 
med flygkoordinatorerna, För-
svarsmakten och de internatio-
nella flygarna som alla kommer 
med sina erfarenheter och sina 
resurser.

Inledningsvis vände man 
sig till räddningscentralerna i 
Stockholms län, Södertörn och 
Storstockholm för att kalla in 
folk.

– Vi ställde krav på vilken typ 
av människor vi ville ha och ar-
betsgivarna har skickat väldigt 
kompetenta människor. Men 
det är klart att man ibland har 
funderat. Vi ställs inför faktum, 
det kommer någon i dörren och 
säger jag ska lösa av och bli sek-
torchef och vi har ingen aning 
om vem den här personen är.

anders edstam är nöjd  med 
det arbete den nya ledningen 
genomförde.

– Jag tycker vi har gjort ett 
bra jobb. Vi hittade kontinui-
tet där vi inte hunnit lägga oss 
i detaljbeslut, men sett till att vi 
hållit oss till strategin. Det tror 
jag är viktigt för den här insat-
sen var så komplex. Vi märkte 
när vi bytte våra operativa che-
fer att det tog 3-4 timmar att 
sätta sig in i vad det är som sker. 
Främmande geografi, utbred-
ning som är så vansinnigt stor 
att man inte kan greppa det och 
en ledningsstruktur som är ny. 
Det tog tid innan man fick ef-
fekt av människorna som kom 
in.

MSB bör samordna en nationell resurs bestående av kompetent ledningspersonal från svenska rädd-
ningstjänster. Det anser Anders Edstam, Södertörn, chef för insatsledningen sedan länsstyrelsen ta-
git över ansvaret för insatsen. Foto: gunno ivAnSSon

Chefen ska 
inte peta i 
detaljer
I Ramnäs skapades en gi-
gantisk organisation, san-
nolikt den största någon-
sin inom svensk räddnings-
tjänst.

�� – Ledarskapet här hand-
lade om att inrikta alla sam-
verkansparter åt ett håll – 
inte om att vara bäst på att 
veta hur man släcker bran-
den. Här tror jag svensk rädd-
ningstjänst måste tänka om.

Det säger Patrik Åhn-
berg, stabschef i Ramnäs och 
till vardags säkerhetschef i 
Stockholms stad. Han har ti-
digare jobbat inom Söder-
törns räddningstjänst och 
när hans förre chef Lars-Gö-
ran Uddholm vid 10-tiden på 
förmiddagen tisdagen 5 au-
gusti kallade tvekade han inte.

– Det var ett spännan-
de uppdrag. Jag har jobbat 
mycket med Lars-Göran så 
för min del var betänketi-
den två sekunder och jag var i 
Ramnäs strax efter lunch.

han fick veta  att han skul-
le leda staben och organisera 
stabsarbetet.

– De första timmarna för-
sökte jag bilda mig en upp-
fattning: vad är redan igång? 
”Uddas” hade en idé om vad 
han trodde behövdes och uti-
från det började jag bygga sta-
ben, titta på flöden och så vi-
dare. Vi byggde om en hel del, 
flyttade funktioner som be-
hövde ha kontakt. Exempelvis 
insats och information måste 
sitta bredvid varandra.

det gällde att snabbt  få igång 
funktionerna och stabsmö-
ten. Dessutom ta hand om 
“allt det andra” som måste 
in i den samverkansstab som 
byggdes.

– Initialt fokuserar man på 
branden och sedan tror jag 
det kan vara svårt att växla 
över. Något man inte får un-

derskatta är samhällsper-
spektivet, allt annat som be-
hövde fungera som kommu-
ner, planering för evakue-
ring, in med försäkringsbolag 
och en sak som jag såg till att 
tidigt få in var restvärdesorga-
nisationen.

Det Lars-Göran Uddholm 
enligt Patrik Åhnberg tog med 
sig var ett tydlig ledarskap.

– Han valde att vara den 
som talade mycket i media. 
Det gjorde att han gav hela in-
satsen ett ansikte och indirekt 
ett tydligt ledarskap. Att man 
håller i hela tiden gör att man 
behöver inte lämna över. Det 
kommer inte in nya besluts-
fattare och nya inriktningar.

Räddningsledaren  ska inte 
peta i detaljer.

– Som jag ser det har det 
traditionellt sett varit så in-
om svensk räddningstjänst. 
Räddningsledaren ska stå där 
ute, veta bäst och peka. Men 
det handlar om förmågan att 
driva en väldigt stor verksam-
het där man själv inte har rå-
dighet över alla parter.

Vid stabsarbetet och 
stabsgenomgångarna klara-
des det ut vilka som skulle 
sköta vad.

– Sen fick de sköta det själ-
va där ute så att det inte blev 
flask halsar i systemet när allt 
ska passera genom en stack-
ars räddningsledare.

det finns mycket att lära  av 
den stora skogsbranden i 
Ramnäs. Men det är ändå en 
sak han särskilt vill slå ett slag 
för.

– Det är Lars-Göran Udd-
holms idé att man utser nå-
gon som är den yttersta be-
slutsfattaren och är igång he-
la tiden. Men denne kan sova, 
behöver inte vara vaken eller 
fysiskt närvarande hela tiden, 
säger Patrik Åhnberg.

Inte kunna allt
”Inom svensk räddningstjänst 
har det varit så att räddnings-
ledaren ska stå där ute, veta bäst 
och peka”
Patrik Åhnberg, stabschef i Ramnäs 
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��När Lars-Göran Uddholm tillfrågades om 
att leda insatsen vid skogsbranden i Västman-
land ställde han som villkor att han skulle vara 
räddningsledare under den tid insatsen på-
gick. Kontinuiteten är viktig.

– Det mest kritiska dygnet var måndagen. 
Från 21:30 på söndag kväll till 07:00 på tisdag 
var fem olika räddningsledare i tjänst. Hur stor 
kan kontinuiteten ha varit? säger Lars-Göran 
Uddholm.

– Jag har lagt inriktningar som de andra fått 
stämma av med. Jobbar man på det sättet or-
kar man, jag har hållit på i över en månad.

lars-göran Uddholm sade ja  på måndagen 
4 augusti och var i Ramnäs halv sju på tisdag 
morgon. Strax efter kl 10 undertecknades be-
slutet och han var formellt räddningsledare. 
Med sig hade han bland andra Anders Edstam 
från Södertörn och Tomas Strandman från 
Stockholm. Blivande stabschefen Patrik Åhn-
berg, Stockholm, anslöt några timmar senare.

– Både Anders och Patrik har varit väldigt 
delaktiga i programmet för samverkan och ut-
vecklingen i Stockholm som kopplar lite till 
projektet Ledning och samverkan (Los) och 
tanken att se hela den kommunala bilden. Man 
måste se helheten och jag ville ha folk som kla-
rar det.

i den grupp han samlade  ingick polisen, kom-
munföreträdare, personer från länsstyrelsen 
och militära företrädare. På en white board 
kastades det upp allt som behöver hanteras i 
en sån händelse, från själva brandsläckning-
en till utrymning. Resultatet blev en organi-
sation bestående av grundfunktionerna: led-
ning, information, evakuering/planering, lo-
gistik. Funktionscheferna som utsågs fick väl-
digt fria tyglar att bygga upp sina respektive 
funktioner utifrån arbetsuppgiften.

– Det fungerade bra, det blev en dynamisk 
organisation som såg olika ut nästan varje 
stabsorientering efterhand som nya behov 
behövdes tas omhand. Det hade många likhe-
ter med det vi gjorde i Thailand där vi också 
byggde upp organisationen utifrån det vi skul-
le hantera.

Samordningen är det som fungerat bäst.
– Jag har inte fokuserat någonting på den 

direkta brandsläckningen, det har andra fått 
hantera, utan haft fokus på att hålla ihop in-
satsen och vara tydlig. Sedan blev det så att jag 
valde att stå i media och det tog nästan all tid de 
två första dagarna.

han gjorde klart att han kommer  att sova och 
ha folk som ersätter honom, men att han vill 
bli väckt om det blir ändrade inriktningar.

– Vid en sån händelse måste man ha konti-
nuitet. Då är det inte jourscheman som gäller 
utan då får man bygga upp för att hantera hän-
delsen.

Lars-Göran Uddholm vill inte kritisera nå-
gon, säger att han kanske hade gjort exakt li-
kadant om han kommit in i ett tidigare skede.

– Branden var stor och det var torrt men 
den var inte gigantisk på torsdagen – och inte 
på fredag och lördag heller. Den fördubblade 
sin yta på fyra timmar på måndag eftermiddag. 
Lastbilskillen såg inget hot när han åkte in för 
att lasta timmer. Det var ingen som upplevde 
att det fanns något hot. Allt gick fruktansvärt 
fort, det var spridningshastigheter på tre kilo-
meter per timme.

Men enligt Lars-Göran Uddholm måste 
räddningstjänsten våga stå upp för det som är 
gjort och se att det här blev inte bra.

– Vi måste dra på, det var alldeles för lite 
resurser på plats. Det var ju känt hur vädret 
skulle bli och vi måste lära oss förstå att när vi 
går mot en sån extrem vädersituation som på 
måndagen, så måste vi begripa att har vi inte 
branden under kontroll på söndagen så är det 
kört. Om vi förstått det här på söndagen kun-
de man tömt området och sett till att ingen tog 
sig in. Det är en ganska bitter läxa tycker jag – 
att vi inte förmått att tolka de fakta och signa-
ler som fanns och omsätta dem i en praktisk 
handling.

informationen kring utrymningen  blev inte 
bra och det klagades på att var svårt att få kon-
takt med räddningsledningen.

– Vi borde haft en mycket bredare och enk-
lare väg in. Man måste hantera information 
som kommer in. Vi fokuserar mycket på att ge 
information men inte lika bra på att ta emot. 
Informationsnumret 113 13 räckte inte till. Jag 
pratade mycket med lokalradion och vi för-

– Svensk räddningstjänst tror man ska jobba max sex timmar 
som räddningsledare och sen bli avlöst för det finns ingen som 
orkar mer. Men då har man inte förstått vad det handlar om.

När länsstyrelsen övertog ansvaret för insatsen vid skogsbranden i Västman-              land tog Lars-Göran Uddholm och hans samtrimmade team över den operativa ledningen. Flera anser nu att Sverige bör ha en nationell ledningsresurs av det här slaget för att 
kunna kallas in vid mycket stora insatser. Foto: PontuS LundAHL/tt

Med fokus  
på tydligt 
ledarskap 

Erfarenhet
”Det är en gan-
ska bitter läxa 
tycker jag – att 
vi inte förmått 
tolka de  fakta 
och signaler 
som fanns”
 

medlade mycket information ut via P4, men de 
satt på mycket information som inte förmed-
lades till oss. Många frågor besvarades på Fa-
cebook, men man når inte alla den vägen.

när branden går från att vara  en pågående 
brand, en räddningstjänstangelägenhet, till 
att bli något som involverar hela samhället, då 
får samordningsansvaret en helt ny dimensi-
on.

– I det läget handlar det inte längre om att 
släcka en brand och sköta något annat vid si-
dan av, utan då handlar det om att sköta något 
annat och släcka en brand vid sidan av. Rädd-
ningsledaren måste ta ansvar för hela samhäl-
lets behov och samordning.

– Då får man kliva ur sitt rör och upp på näs-
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När länsstyrelsen övertog ansvaret för insatsen vid skogsbranden i Västman-              land tog Lars-Göran Uddholm och hans samtrimmade team över den operativa ledningen. Flera anser nu att Sverige bör ha en nationell ledningsresurs av det här slaget för att 
kunna kallas in vid mycket stora insatser. Foto: PontuS LundAHL/tt

Uppskattad
”Tydligen har 
jag lyckats  
förmedla en  
trygghet”
 

ta nivå och det är det jag hoppas att Los-pro-
jektet ska kunna ge en bild av hur viktigt det är. 
Erfarenheterna borde föras in i Los direkt. Jag 
tycker vi borde ha en mall för hur vi hanterar 
kriser som är känd och övad hos alla aktörer.

Under skogsbranden höjdes röster för att 
Sverige borde satsa på vattenskopande flyg-
plan som nu rekvirerades från Italien och 
Frankrike.

– Nej, det tycker jag inte, men det ska gå 
snabbare att tänka tanken att sätta in dem. De 
italienska planen har tio timmars flygtid och 
måste tanka så det blir en övernattning på vä-
gen. Piloterna är proffs, flyger planen hela ti-
den. I Sverige eller Norden skulle de sällan an-
vändas, piloterna skulle aldrig få den rutin och 
erfarenhet som krävs.

– Det är nog tyvärr så att det som hände på 
måndagen hade inga flygplan och helikoptrar i 
världen kunnat hindra. Då var det kört, de kan-
ske kunde gjort en avgörande skillnad innan 
måndagsdygnet.

insatsen har omfattat över 1500  människor 
och i ledningen har det funnits runt 80 perso-
ner. Lars-Göran Uddholm har hyllats för sät-
tet att leda.

– Jag har mött otroligt mycket tacksamhet, 
har aldrig varit med om maken. Tackfesten 
i Engelsberg var helt otrolig, alla ville tacka. 
Tydligen har jag lyckats förmedla en trygghet. 
Många har sagt att sen du kom in visste vi vad 
som gällde, säger Lars-Göran Uddholm.

När regnet äntligen kom kunde Lars-Göran 
Uddholm inte låta bli att prisa skyn med en li-
ten regndans. Foto: tt BiLd
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FRG viktigt stöd
Frivilliga blev en viktig re-
surs under skogsbranden. 
Med FRG Västmanland som 
samordnande engagerades 
frivilliga resursgrupper från 
hela Mellansverige.

��När FRG Västmanland inte 
räckte till gick larmet först till 
FRG Dalarna.

– På måndag kväll 4 augus-
ti ringde Kristoffer Forsberg, 
FRG Västmanland, och vil-
le att jag skulle infinna mig på 
ledningscentralen i Ramnäs 
klockan sju på tisdag morgon, 
berättar Jannike Wåhlberg, 
verksamhetsledare för FRG 
Dalarna.

Uppgiften hon fick var att 
samordna FRG Dalarnas arbe-
te i Ramnäs.

– Jag åkte dit i tron att det var 
det jag skulle göra, men när jag 
steg över tröskeln där klockan 
sju var det ungefär som att su-
gas in i en centrifug. Man snur-
rade runt i ett hysteriskt tempo 
fram till midnatt, då tumlade 
man ut, sov några timmar och 
sen in igen.

hon fick genast veta  vad FRG 
Dalarna behövde hjälpa till 
med och började med larma ut 
södra delen av länet, Smedje-
backen och Avesta.

– Men det tillkom snabbt fler 
uppgifter plus att en del skul-

le bemannas dygnet runt så 
jag larmade längre och läng-
re norrut och till slut hade jag 
täckt in hela Dalarnas FRG. 
Vi höll ställningarna ett antal 
dygn men sedan blev jag tvung-
en att gå utanför och då blev det 
Sörmland och Stockholm. Från 
14 augusti tog Värmland och 
Örebro över ledningen.

När det blev tal om att evaku-
era hela Norberg ville man ha 
FRG som en resurs som snabbt 
skulle kunna vara på plats i 
Västerås för att registrera och 
ta hand om alla evakuerade 
människor.

– Då lade jag FRG Västra Gö-
taland i beredskap för att ome-
delbart kunna rycka in.

de frivilliga fick en mängd  ar-
betsuppgifter.

– Jag fick stabschefens upp-
gift att upprätta en stabsexpe-
dition dit alla i ledningscen-
tralen kunde vända sig med 
frågor och önskemål. Vi blev 
en problemlösarfunktion. Det 
var stort och smått och det ba-
ra vräktes över oss. Nästan allt 
gick att lösa vilket gjorde att vi 
fick ännu mer att göra. Det kän-
des jättepositivt, säger Jannike 
Wåhlberg.

FRG Västmanland skötte he-
la tiden transporter av mat och 
dryck till brandmän i området. 
De drev också den stora frivil-

ligcentralen i Västerfärnebo 
dit alla som ville hjälpa till kun-
de höra av sig.

Jannike Wåhlberg  slogs av vil-
ken fantastisk varm och god 
stämning som rådde hela tiden 
trots den fruktansvärda krisen.

– Alla dessa mängder med 
människor som vill hjälpa till 
och som skänker saker. Invå-
narna i Ramnäs bakade bröd 
till oss i ledningscentralen och 
Kättinghallen var och varan-
nan dag. Hjälpsamheten och 
godheten har verkligen genom-
syrat det hela.

Hon är oerhört imponerad 
över ledarskapet och organisa-
tionen.

– På stabsgenomgångarna re-
dogjorde alla snabbt och tydligt 
för sina ansvarsområden. Min 
bild är att det var helt suveränt 
organiserat.

hon gläds också över  den upp-
skattning FRG fick.

– Det var så roligt att få hö-
ra: vi hade ingen aning om vad 
FRG gör men nu vet vi och ni 
är helt fantastiska. Hoppas 
det ger avtryck ute i landet. De 
kommuner som efter det här 
inte förstår att de behöver FRG 
stoppar huvudet i sanden, säger 
Jannike Wåhlberg.

Information 
kräver stora 
resurser
Information och kommu-
nikation kräver mycket 
mer resurser än man kan 
föreställa sig. Det är en 
av många lärdomar Sa-
la kommun dragit efter 
skogsbranden.

��Under söndagen öppna-
de Sala kommun växeln och 
kallade in Posom-gruppen 
vars uppgift inledningsvis 
blev att svara på samtal från 
oroliga människor. På hem-
sidan hade man gått ut med 
ett nummer som kunde ring-
as. Både länsstyrelsen och an-
dra kommuner hänvisade till 
Sala kommuns webbsida och 
växeln blev nerringd.

– Vi hade sex linjer öpp-
na mot normalt 1-2 och än-
då uppstod det väntetider på 
upp mot 30 minuter. Det var 
fruktansvärt frustrerande för 
de som bemannade telefon-
linjerna, men jag är stolt över 
att vi klarade det uppdraget så 
bra som vi gjorde, säger kom-
munchef Jenny Nolhage.

besökarantalet  på hemsidan 
sköt i höjden.

– En normal dag har vi kan-
ske 2 000 besökare. När det 
var som mest, tisdagen 5 au-
gusti, hade vi 77 000 besöka-
re. Då var vi glada att tekni-
ken höll.

Information och kommu-
nikation kräver mycket mer 
resurser än man kan förestäl-
la sig.

– Det gäller inte bara ex-
ternt till medborgarna utan 
också internt eftersom vi blev 
så många myndigheter som 
skulle samverka. Sociala me-
dier gör att det går så otroligt 
mycket snabbare, både saklig 
information och desinforma-
tion sprids oerhört snabbt.

det som hände i sociala  me-
dier tar hon upp som en viktig 
lärdom.

– När myndigheter pra-
tar samverkan med frivilliga 
handlar det om FRG, Röda 
korset och andra organisatio-
ner. Det är ganska enkelt, men 
när det plötslig finns en Face-
book-grupp som börjat samla 
in förnödenheter – frivilliga 
som inte på något sätt är or-
ganiserade – blir det svårt att 
hantera.

Här behöver kommuner 
och myndigheter förbereda 
sig för att använda och styra 
initiativen till det de behövs, 
enligt Jenny Nolhage.

– När vi började evakuera 
kanske någon lade ut: Tänk 
på barnen, samla in leksaker. 
Och så kommer det lastbilar 
med leksaker. Det blir såna 
mängder. Det gick något ryk-
te att det behövdes sängar åt 
alla brandmän och då kom-
mer Ikea med en leverans 
sängar. Vi måste vara beredda 
och ha personal som kan mö-
ta det här.

Svårigheten  att kanalise-
ra alla frivilligkrafter skapar 
också frustration.

– Vi märkte att om folk in-
te får hjälpa till blir de frus-
trerade. De hör saker som inte 
fungerar, att man missat mat-
utskick till släckningsarbetet 
och blir förbannade för att de-
ras erbjudande om hjälp inte 
tas emot.

Få hade föreställt sig  att en 
skogsbrand skulle få så stor 
samhällelig påverkan.

– När man här i Sala gjor-
de risk- och sårbarhetsanalys 
för den förra mandatperioden 
diskuterade man skogsbrand 
och kom fram till att det in-
te kan få såna konsekvenser. 
Katastroferna tenderar att bli 
såna vi inte har förberett oss 
på. Man drar lärdomar från 
det man varit med om och då 
står man ändå oförberedd när 
något nytt inträffar.

Frivilliga
”Vi märkte att om folk inte får 
hjälpa till blir de frustrerade”
Jenny Nolhage, kommunchef Sala

– Vi blev en problemlösarfunktion. Det var stor och smått. Nästan allt gick att lösa vilket gjorde att 
vi fick ännu mer att göra.  Det kändes jättepositivt, säger Jannike Wåhlberg, verksamhetsledare för 
FRG Dalarna. Foto: Frg
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– Det var fantastiskt med 
allt frivilligarbete, al-
la myndigheter och kom-
muner. Ett väl fungerande 
stabsarbete och samver-
kan, det tror jag hela kris-
beredskapssverige kommer 
att dra viktiga lärdomar av.

��Det säger MSBs generaldi-
rektör Helena Lindberg om 
insatsen vid skogsbranden i 
Västmanland. Hon konstate-
rar att det var en mycket stor 
insats och att det räddningsar-
bete som byggdes upp i Ram-
näs var unikt.

– Man kan se att samord-
ningen är nyckeln och vikten 
av att fungerande rutiner, att 
man känner varandra och har 
en lägesbild som är gemensam.

MSB var en av många aktö-
rer som bidrog.

– I vårt uppdrag ingår att 
stödja på olika sätt. Väldigt 

konkret är de olika förstärk-
ningsresurser vi har. Det är 
glädjande att se att våra skogs-
brandsdepåer som vi nyss mo-
derniserat kom till stor nytta. 
Vi använde sju av 14 och det 
känns skönt att konstatera att 
vi tagit höjd och skulle klarat 
ytterligare en brand. Vi tömde 
inte förstärkningsresurserna.

helena lindberg  framhåller 
resursmäklarrollen.

– Vi ska ha god överblick var 
det finns resurser och kun-
na koppla ihop räddningsled-
ningen och resursägaren. Det 
gäller allt från bandvagnar till 
de vattenbombande flygpla-
nen och norska helikoptrar.

70-tal MSB-anställda 
gav stöd vid insatsen
Skogsbranden satte även 
MSB på prov. Totalt var ett 
70-tal anställda engage-
rade någon gång under in-
satsen.
�� – Vi har väldigt många kom-

petenser på myndigheten. 
Och när vi går upp i särskild 
organisation, då blir vi starka, 
säger Mikael Tofvesson, chef 
för omvärlds- och beredskap-
senheten.

Tisdag 5 augusti, samma dag 
som länsstyrelsen tog över in-
satsen, gick MSB upp i särskild 
organisation. All personal i be-
redskap berördes omgående. 
Tib (tjänsteman i beredskap) 
kallade därutöver in annan 
personal som ansågs behövas. 
Dessa släppte helt sina vanli-
ga uppgifter och jobbade bara 
med den aktuella insatsen.

– Det är något man får vara 
beredd på som anställd i MSB. 
Vi jobbar operativt i vardagen 
och går upp i särskilt organisa-
tion ganska ofta. Men aldrig ti-
digare i den här omfattningen, 
säger Tofvesson och tillägger:

– Många är vana att bli invol-
verade, men det var också ny 
personal som kom in i arbetet 
som jurister, Gis-kompetens 
och beslutsstöd. Det var roligt 

att se hängivenheten. En del 
bröt semestern, andra ställde 
helt om arbetet. Samtidigt ska 
vi komma ihåg att det fanns de 
som jobbade hårdare än vi, de 
som jobbade direkt med bran-
den.

Tofvesson, som var operativ 
chef, konstaterar att det blev 
en rivstart och i början var det 
svårt att få en bild av vad som 
hände på plats och därmed 
också svårt att ringa in vilket 
stöd som behövdes.

– Men ganska snart kunde vi 
se en stor bredd av behov, och 

då blev många berörda.
En rad olika kompetenser 

skickades till Ramnäs för att 
ge stöd på plats.
vad har MSB lärt sig?

– Massor. Nästa extrema 
händelse kommer säkert in-
te att se likadan ut. Men vi be-
höver utbilda mer personal för 
jobb i särskild organisation för 
att klara en kris dygnet runt i 
månader.
vad kan bli bättre?

– Även om personalen job-
bat hårt och MSB levere-
rat mycket så finns det saker 

som kan bli bättre. Bland an-
nat samverkan och relationen 
med de som jobbar direkt i in-
satsen. Vi måste komma dju-
pare in i de organisationer 
som behöver stöd, ha folk på 
plats så att vi snabbt kan stötta 
räddningsledare och andra be-
slutsfattare vid kriser.

MSbs direkta stöd  till insat-
sen innehöll bland annat:

•Sakkunskap som expert-
stöd inom räddningstjänst, be-
slutsstöd, samordning, juridik, 
Gis, teknik, kommunikation.

•Gis-stöd, bland annat i 
form av kartor och satellitbil-
der.

•Krisinformation.se avlas-
tade länsstyrelsens och kom-
munernas hårt belastade hem-
sidor genom att bistå med en 
reservsida för information.

•Mycket material. Bland 
annat sju skogsbrandsdepåer, 
mer släckmateriel separat, en 
mobil basstation för Rakel och 
63 Rakelmobil, datorer.

•Resurser förmedlades: 
storskalig släckutrustning, 
bandvagnar, reservkraftverk, 
vattenbombningsplan och 
mycket mer.

Utvecklade 
system för 
inventering  
i fält
Under skogsbranden sattes 
ett system upp för invente-
ring av utplacerade resur-
ser. Funktionen kom även 
att användas vid översväm-
ningarna i Halland.

��Tjänsten är ett samarbe-
te mellan MSB, länsstyrelsens 
IT-funktion, Lantmäteriet och 
det amerikanska kartföreta-
get Esri. Systemet bygger på en 
applikation för fältinventering 
som kan installeras på surfplat-
tor eller smartphones.

– Man kan ha en karta lokalt 
i surfplattan där man kan läg-
ga in farbara vägar, var brands-
langar, vattenpumpar, conta-
inrar och andra resurser finns. 
Kopplar man upp sig mot inter-
net uppdateras informationen 
och kan ses av andra använda-
re i till exempel en stab. Är man 
uppkopplad mot internet un-
der arbetet sker uppdateringen 
i realtid, säger Magnus Levein, 
MSB.

Systemet användes även  un-
der översvämningarna i Hal-
land någon vecka senare. Kom-
munen ville bland annat få en 
överblick av var det byggdes 
vallar.

– Genom GPS-positionering 
kunde jag gå på vallarna med-
an systemet automatiskt ritade 
var jag gick. Det är ännu på ex-
perimentstadiet, men vi hopp-
as kunna bygga upp en per-
manent förmåga för att kunna 
stötta vid liknande händelser 
i framtiden, berättar Magnus 
Levein.

Systemet för fältinventering 
togs fram under skogsbranden 
i Västmanland och kom till an-
vändning någon vecka senare 
vid översvämningarna i Hal-
land. Foto: tinA nordLund

Ett antal MSB-anställda bidrog på plats i Ramnäs med stöd till 
insatsledningen. Foto: joHAn EkLund

Helena Lindberg är glad att MSB kunnat stötta med bland annat 
skogsbrandsdepåer och reservwebbplats på krisinformation.se 
när myndigheters och kommuners webbsidor gick ner. 
 Foto: joHAn EkLund

Alla kommer att dra lärdomar

MeR oM SkogSbRanden på WWW.tJUgoFYRa7.Se 
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�� Bart Materne är omgärdad av teknik. Sto-
ra bildskärmar flimrar, globala informations-
system varnar för annalkande katastrofer el-
ler händelser.

Han visar runt, en smula stolt. Från en mer 
pliktskyldig beredskap har EU numera resur-
ser att agera snabbt.

– Vi har tre operativa rum och kan hante-
ra tre insatser samtidigt. Problemet är att vi 
behöver mer personal, den är trots allt vikti-
gast. Utan personal blir vi Media Markt, bara 
en massa teknik, säger Bart Materne som har 
ett stort ansvar för ERCC.

Vi befinner oss i det som är Echos operativa 
nav. Sedan förra året är ERCC (samordnings-
central för akuta insatser) bemannad dygnet 
runt. I anslutning till själva övervakningsrum-
met finns en rad stabsrum och möteslokaler 
som kan länkas med varandra i ljud och bild.

– Vi har gått från jour till att vara på plats. In-
satser kan startas mycket snabbare. Och det är 
faktiskt så att 50 procent av larmen sker mel-
lan midnatt och åtta på morgonen. Det är inte 
natt i varken Chile eller Filippinerna då, säger 
Materne.

Vid en kris utökas styrkan dagtid  med två per-
soner från kontoret. Nattetid finns två perso-
ner. Det klarar en kris initialt. I perioder för-
stärks ERCC med experter. 

I drygt två månader, fram till mitten av sep-
tember, har två skogsbrandsexperter funnits 
på plats i samordningscentralen som ren be-
redskap. 

En rad informationssystem finns som stöd, 
bland annat GDACS (Global Disaster Alert 
and Coordination System) där FN och EU ut-
byter information och koordinerar så att re-
surser fördelas rätt. 

Ett satellitprogram, kallat Copernicus, har 
flera satelliter som kan fotografera och leve-
rera överblicksbilder av olycksområden inom 
en timme.

– Alla länder, även Sverige, kan beställa bil-
der för stöd. Men den är centralt placerad. 
Närmare polerna blir bilderna snävare.

ERCC ska vara medlemsländernas nav för 
internationella insatser eller rent bistånd ge-
nom EU och har en kontaktyta i varje land. I 
Sverige är det MSB. ERCCs föregångare var i 
huvudsak byggd för insatser inom EU, men 
man märkte ganska snabbt att merparten av 
insatserna är globala och har därmed ändrat 
fokus till hela världen

– ERCC är tänkt som en katalysator för sy-
nergier. Härifrån kommer inga kommandon. 
Det handlar om samordning, att stödja både 
mottagare och de som ger stöd, säger svenske 
Arya Honarmand som periodvis jobbar i sam-
ordningscentralen. Förutom en mindre pool 
av resurser som håller på att byggas så har man 
nästan inga egna resurser.

Övervakningsarbetet förmedlas  kontinu-
erligt för att hålla länderna medvetna om 
vad som händer. Det finns möjlighet att vara 
förberedd redan innan det händer. Som när 
Haiyan var på väg mot Filippinernas östkust.

– Vi hade information fem dagar innan, vis-
ste när det skulle hända och grovt sett omfatt-
ningen. Allt fanns på våra skärmar. Vi hade be-
sökare från Storbritannien de dagarna. De lar-
made hemmaplan som skickade iväg fyra plan 
med hjälp innan stormen kom. De har aldrig 
förr varit på plats så tidigt, säger Bart Materne.

Echo kunde också internt agera i förväg. 
Några ur den humanitära personalen statio-
nerad i Bangkok skickades till Filippinerna.

– När stormen drog fram försvann infra-
strukturen, vi hann dit innan dess.

De flesta svåra katastrofer inträffar utanför 
Europa. Men en av ERCCs huvuduppgifter är 
givetvis att underlätta för medlemsländerna 
att frivilligt stötta varandra, som vid skogs-
branden i Västmanland. ERCC förmedlar 
kontakt mellan rop om hjälp och erbjudande 
att hjälpa. Vid transporter står EU för 55 pro-
cent av kostnaden.

–Vi är som en försäkring. Länderna betalar 
för oss och får tillbaka när något händer.
��Har förfrågningarna ökat sedan beredska-

pen höjdes?
– Ja, vi är mer kända och därför mer kontak-

tade. Och den nya EU-lagstiftningen innebär 
att vi inte längre behöver en förfrågan från län-
der utanför EU, det räcker att FN kan bekräf-
ta behovet. 

– Samtidigt är vi bara förmedlande. De re-
surser eller materiel som skickas i väg är med-
lemsländernas. Sverige är ett av de länder som 
är snabbast att skicka styrkor eller experter. 

eUs humanitära hjälp och civilskyddet  sam-
manfördes i ett direktorat för fyra år sedan. 
ERCC har även blivit ett verktyg för att kny-
ta de två verksamheterna närmare varandra.

Sofie Henell och Alessia Maria Corsini, som 
arbetar på en av biståndsavdelningarna, berät-

tar hur ett monteringsfärdigt sjukhus donera-
des till Jordanien genom civilskyddsmekanis-
men i koordination med biståndsavdelningen.

– ERCC underlättade donationen och vi på 
biståndsavdelningen för nödhjälp såg till att 
säkra en professionell och långsiktig samar-
betspartner, vilket blev finska Röda korset. 
Echo stod även för sjukhusets driftskostnader 
det första året, säger Alessia Maria Corsini.

eUs humanitära hjälp handlar  bland annat 
om att ge ekonomiskt stöd som förmedlas via 
humanitära organisationer, exempelvis FN. 
EUs och FNs samarbete i olyckor och kata-
strofer har utvecklats till det bättre med åren. 

– Tidigare när bedömningsstyrkor skick-
ades till katastrofområden kunde det bli lite 
tävlan om vem som hann först. Nu ser alla till 
nyttan, och principen är att inom EU är EU le-
dande, i övriga världen FN, säger Arya Honar-
mand.

Höjd beredskap – ERCC på plats dygnet runt
BrYssel· EUs beredskap har fått resurser att agera snabbt. Numera 
finns bemanning dygnet runt. Ambitionen är vara att medlemsländernas 
nav för internationella insatser och bistånd.

Personalbrist
”Vi behöver 
mer personal, 
den är trots allt 
viktigast. Utan 
personal blir vi 
Media Markt, 
bara en massa 
teknik.”
Bart Materne, ERCC

Bart Materne är nöjd över de resurser EUs samordningscentral, ERCC, fått och           att det finns bemanning dygnet runt. ERCC kan hantera tre insatser samtidigt. Foto: PEr LArSSon
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Han anser att Sverige har stor del i att orga-
nisationerna fann varandra.

– Sverige tryckte på för att få bort dubbelar-
betet, främst genom Kjell Larsson &co i Rädd-
ningsverket och senare MSB. Genombrottet 
kom vid en övning i Sverige 2009 där EU och 
FN tvingades samarbeta. Den övningen är 
grunden för att EU och FN samarbetar och det 
kan Sverige slå sig för bröstet för.

giovanni de Siervo , som jobbar med partner-
skap, minns hur EU och FN hade koordine-
ringscentraler bredvid varandra efter jord-
bävningen i Bam, Iran, 2003.

– Det var en del missförstånd och efter det 
pratade man inte med varandra under en pe-
riod. Men efter en tid utvecklades bra samar-
bete. Idag gör EUCP och Undac, organisation-
ernas koordinerings- och bedömningsstyrkor, 
en del tillsammans. Och vi samarbetar kring 
att utveckla ramverk och riktlinjer, säger han.

En del av de som finns i personalpooler re-
do för insatser är utbildade av både FN och EU. 
�� Det går inte att slå samman delar av verk-

samheten?
– Det finns en del som skiljer, exempelvis 

lagligt skydd av personal, försäkringar med 
mera. Det går inte lagligt att representera bå-
da samtidigt. Däremot kan vi formalisera vad 
vi kan göra tillsammans, i dag har vi bara ett in-
formellt avtal. Just nu håller vi på att utveckla 
mer formella ramar för samarbete, säger Gi-
ovanni De Siervo.
�� Skulle man kunna enas om gemensam ut-

bildning av insatspersonal för att underlätta 
samarbetet?

– Jag säger inte emot, det skulle kanske spa-
ra pengar. Men än så länge är det svårt att ge-
nomföra. Vi har redan börjat utbyta platser i 
varandras övningar.

PER LARSSON

Fakta 

Echo
�� Eu general Di-

rectorate for Huma-
nitarian aid and Ci-
vilprotection, Echo, 
(Eus generaldirek-
torat för humanitärt 
bistånd och civil-
skydd) är ett direk-
torat under Eu-kom-
missionen.
�� Bildades 1992  hu-

manitärt bistånd 
som uppgift. Sedan 
2010 omfattar Echo 
även civilskydd. Syf-
tet med samman-
slagningen att ef-
fektivare koordinera 
insatser och bistånd 
både i och utanför 
Europa.
�� förutom Eus 28 

medlemsländer 
medverkar även Is-
land och Norge i ci-
vilskyddsarbetet.
�� Biståndsbudgeten 

1,3 miljarder euro om 
året (cirka 12 miljar-
der kronor), under 1 
procent av Eus to-
tala budget. Bistån-
det är ren donation, 
främst via fN, och 
fördelas i stort sett 
helt utanför Eu.
�� Civilskydd har en 

budget på 180 miljo-
ner euro (1,7 miljar-
der kronor) om året.
�� Personal: 300 

på huvudkontoret i 
Bryssel, 400 på 44 
fältkontor i 38 länder. 
 
 Fakta
ERCC
�� Emergency re-

sponse Coordination 
Centre (Eus centrum 
för samordning av 
katastrofberedskap)
är Echos operativa 
hjärta. Öppnades i 
maj 2013 med syfte 
att bli snabbare och 
effektivare vid kata-
strofer och kriser.
�� Samordnar Eu-in-

satser i hela världen, 
både krisberedskap 
och rent humanitärt 
bistånd.
�� Bemanning dyg-

net runt, 365 dagar 
om året. 08-20 fyra 
personer, 20-08 två 
personer.
�� för att klara be-

manningen finns to-
talt 21 anställda. Åtta 
kontrakterade, åtta 
inhyrda från beman-
ningsföretag och 
fem sekonderade 
från medlemsländer.
�� föregångaren Mo-

nitoring Information 
Centre, MIC, (över-
vaknings- och infor-
mationscenter) hade 
två personer i tjänst 
09-17, övrig tid tele-
fonberedskap.

Höjd beredskap – ERCC på plats dygnet runt

Giovanni De Sier-
vo vill formalisera 
samarbetet med 
FN.

Sofie Henell och 
Alessia Maria Cor-
sini har fått lättare 
att koordinera kon-
takter för bistånd.

Bart Materne är nöjd över de resurser EUs samordningscentral, ERCC, fått och           att det finns bemanning dygnet runt. ERCC kan hantera tre insatser samtidigt. Foto: PEr LArSSon
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BrYssel
Sverige är bra på att öva metodiskt, men 
prioriterar inte internationellt övnings-
samarbete förrän vi måste.

Det anser Arya Honarmand, MSB, som 
är utlånad till EU-kommissionen.

�� Sverige arrangerade SweNorEx tillsam-
mans med Norge 2009. Det är den senaste 
svenskledda storövningen stöttad av EU.

– Min erfarenhet är att vi är med när vi blir 
tillsagda eller tvingade till det. Men Sverige 
prioriterar tyvärr inte egna satsningar på in-
ternationella övningar, säger Arya Honar-
mand.
�� vad beror det på?
– Jag tror att vi dels är noga att följa reger-

ingens skrivning om vad vi ska göra, vilket är 
bra. Där nämns att internationella övningar 
bör ges ökad fokus, men prioriteringen kan 
tolkas olika. Dels tror jag det finns en sorts 
rädsla. Att samarbeta med Norge och Dan-
mark tycker vi ibland är okej, men generellt 
finns en tveksamhet till mervärdet med in-
ternationella storövningar, säger Honarmand 
och fortsätter:

– Om vi vill pröva hur vi klarar av att ta emot 
hjälp, då hade vi kunnat använda vilken som 
helst av Samö-övningarna. Där finns starka 
element för internationell samverkan. Reger-
ingen säger att ta emot hjälp från andra länder 
bör vara en naturlig del i övningar.  Och de se-
naste händelserna, speciellt skogsbranden i 
Västmanland, är bra tecken på att vi behöver 
öka vår beredskap för tillfällen där internatio-
nell stöd kan behövas. Och med klimatföränd-
ringar kommer internationell samverkan bli 
allt viktigare.

Dessutom anser Arya Honarmand att Sveri-
ge har mycket att tillföra inom övningsmeto-
dik och beredskap i övrigt.

– Vissa länder i Europa är kända för bra kva-
lité på övningar och Sverige  ligger före i att 
öva metodiskt. I många länder börjar de med 
en idé som leder till planering. Och då är det 
risk att det bara blir en demonstration. Vi har 
ingångsvärden som säger att något behöver 
prövas, i stället för att någon bara tycker nå-
got. Sen följer vi hela cykeln: planerar, bygger 
koncept baserade på analyser, genomför, ut-
värderar, tar fram rekommendationer och ge-
nomför dem.

arya honarmand är anställd  vid MSBs öv-
ningsenhet men är sedan ett år tillbaka sekon-
derad till Echo i Bryssel. Uppgiften är främst 
att lägga program för större övningar som 
EU genomför, godkänna ansökningar för öv-
ningar, stödja övningarna metodiskt och be-
vaka hur väl de utförs, samt att utvärdera ge-
nomförda övningar. Han ingår också i beman-
ningen av dygnet runt-beredskapen i övervak-
ningscentralen..

Nu börjar Arya känna sig varm i kläderna, 
har satt sig in i systemet och knutit kontakter. 
Samtidigt har förvarnats att hans sekondering 
av ekonomiska skäl kan komma att avslutas. 
Arya tycker inte det är bra.

– Vi har mycket att ge till kommissionen in-
om krisberedskapsområdet. Det går att påver-
ka mycket. Och för var dag blir vi mer och mer 
en del av EU. Därför bör vi vaka över och vara 

med och påverka utvecklingen, vilken går väl-
digt snabbt. Men för att göra det måste vi ha 
långsiktig representation här i Bryssel.

Arya arbetar tillsammans med norrmannen 
Per Öyvind Semb. I november står Arya bakom 
en större fältövning där civilskyddsmekanis-
men samverkar med två andra direktorat som 
hanterar kriser.

– Inriktningen är antiterror och civilskydd 
med inslag av CBRN Övningen ingår i ett tre-
årigt projekt. Först ska förmågan stärkas i de 
tre direktoraten, sen i alla direktorat och slut-
ligen inom hela EU.

en hel del av de fullskaleövningar  som ge-
nomförs stöttas ekonomiskt av Echo. Men 
även om Arya och hans kollegor utifrån risk- 
och sårbarhetsanalyser och tidigare erfaren-
heter kan ha en tydlig uppfattning om beho-
vet så styr ändå ländernas synpunkter ganska 
mycket.

– Echo kan lämna förslag på vad som bör gö-
ras. Men medlemsländerna bestämmer ändå 
till slut, vilket är bra. Det är viktigt att länder-

na är nöjda med oss, är en grundläggande pri-
oritering för att möjliggöra ett gott samarbe-
te. Men ibland är frågan vem som egentligen 
är mottagare av övningen. De flesta övningar 
som vi samfinansierar är nationella övningar 
med internationellt inslag snarare än tvärtom.

Fullskaleövningar genomförs med minst tre 
länder. Men hur krisberedskapen fungerar om 
alla länder ska samarbeta är det ingen som rik-
tigt vet eller prövat, anser Arya Honarmand.

– Individer är övade, moduler är övade, vissa 
länder samövade. Men det är när flera moduler 
och länder ska samordnas som det blir bekym-
mer. Ingen har ansvar att prova hela systemet, 
det är lite problematiskt.
�� Behövs det? När inträffar något som kräver 

att alla länder är samövade?
– Det har funnits flera verkliga händelser 

där ett väldigt brett och stort samarbete har 
krävts. Och det finns säkert fler möjliga hän-
delser som vi inte har tänkt på. Ingen hade 
hört talas om Fukushima före katastrofen. Och 
vi ska inte glömma svarta svanar.

PER LARSSON

Vill se svenska satsningar på  övningar

Samverkan
”Om vi vill prö-
va hur vi klarar 
av att ta emot 
hjälp, då hade 
vi kunnat an-
vända vilken 
som helst av 
Samö-övning-
arna.”
Arya Honarmand
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Fakta

Utbildningar och övningar
�� Individuella utbildningar med inslag av öv-

ningar på olika nivåer. förra året utbildad-
es 1 200 personer. I huvudsak för att kunna 
skickas på insatser. finansieras helt av Eu, 
läggs ut på utförare.
��Modulövningar drillar en grupp eller styrka 

som arbetar inom samma område. Moduler-
nas förmåga prövas. finansieras helt av Eu, 
läggs ut på utförare.
�� fullskaleövningar (fSE) bedrivs årligen. 

Länderna ansöker om att få driva själva. fi-
nansieras till 85 procent av Eu, krav att minst 
två länder med utöver den som leder. Nor-
malt tre-fem övningar om året.
��Övningsbudgeten ligger på sex miljoner 

euro, har utökats med fyra miljoner. fyra mil-
joner ska användas inom medlems länderna, 
två miljoner externt för att stärka samarbetet 
med länder utanför Eu.

Vill se svenska satsningar på  övningar
BrYssel
EU har årligen 65 miljoner kronor i potten 
till förebyggande och förberedande åt-
gärder för att höja krisberedskapen.

– Tyvärr är vi i Sverige dåliga på att 
nyttja möjligheterna, säger Arya Honar-
mand, MSB, som är sekonderad på Echo.

��Echo, EU-kommissionens generaldirekto-
rat för humanitärt bistånd och civilskydd, av-
sätter varje år 7,2 miljoner euro för projekt, 
halv summan vardera till förebyggande arbete 
och förberedande av insatser. 

Huvudkravet för att få ett projekt godkänt är 
att två länder medverkar och att det avslutas 
inom två år. EU betalar ut max 75 procent i bi-
drag, eller 500 000 euro per projekt.

– Det är en bra möjlighet att få hjälp att ge-
nomföra projekt. Området är brett och budge-
ten hygglig, säger Biljana Zuber.

Under åren 2007-2013 har 40 förebyggande 
projekt genomförts. I elva av fallen har ansva-
rig organisation kommit från Italien. Sverige 
har genomfört tre projekt. Under samma tid 
har 36 förberedande projekt slutförts. Italien 
har stått för sju, Sverige för ett.

– Nästan vart tredje förslag kommer från 
Italien, därför får de också flest projekt. Ju fler 
ansökningar, desto större chans till fler god-
kända projekt, säger Biljana Zuber, som är an-
svarig för programmet.

pengar till förebyggande insatser  ges inte för 
att bygga skydd eller liknande.  Det handlar 
om att öka och sprida kunskap teoretiskt, ut-
veckla resilienta strategier, ta fram riktlinjer. 

– Förberedande insatser handlar mycket 
om kapacitet att klara katastrofen, inte bara på 
egen hand utan även hur man tar emot hjälp, 
säger Biljana Zuber.

Riskbedömning och kostnad-nytta har varit 
vanliga inriktningar för projekt på senare tid.
�� Kan det vara svårt att skilja på vad som är 

förebyggande eller förberedande?

Biljana Zuber konsta-
terar att Echo kan va-
ra ett bra stöd för att 
få förebyggande eller 
förberedande projekt 
genomförda. EU be-
talar upp till 75 pro-
cent av kostnaderna. 
Men få ansökningar 
kommer från Sverige.

Sverige dåligt på söka 
bidrag till krisberedskap

Möjlighet
”I princip alla 
kan söka. Även 
företag kan 
lämna in pro-
jektförslag.”
Biljana Zuber, Echo

– Ibland kan projekt platsa inom båda om-
rådena. Det viktigaste är att de sökande vet vad 
de själva vill uppnå och att de kan definiera var 
projektet hör hemma. Men det går inte bara 
att ha en idé, vi finansierar inte idéer. Det enk-
la rådet är att hitta en bra partner och skriva ett 
bra förslag med tydliga syften och mål.
�� vem eller vilka kan söka bidrag?
– I princip alla utom privatpersoner. Även 

företag kan lämna in projektförslag.
I början av året informerar EU-kommis-

sionen när det är dags att ansöka. Presenta-
tionen videosänds och kan följas på nätet. In-
tresserade har två månader på sig att lämna in 
ansökan.

en myndighet, kommun,  organisation eller ett 
företag i Sverige som vill ansöka om projekt-
pengar gör det direkt till EU.

– MSB är EUs kontaktmyndighet i Sverige. 
Men de som ansöker behöver bara informera 
MSB att ansökan är inskickad. MSB meddelar 
sedan till EU att man är informerad om för-
slaget. MSB bör ta ansvaret att informera att 
möjligheten att ansöka finns, något som tyvärr 
inte görs för tillfället, säger Arya Honarmand.

Han tror att en del kanske ser ett merjobb i 
att söka EU-pengar och att det blir ett hinder. 

– Kanske bör man involvera ekonomiskt an-
svariga i organisationen i arbetet. De ser nog i 
högre grad fördelarna med att ansöka.

Utöver de 7,2 miljonerna euro  har kommis-
sionen även avsatt 1 miljon vardera för projekt 
inom förebyggande och förberedande till län-
der utanför unionen. Det kan vara angräns-
ande länder eller länder som är på väg att bli 
EU-medlemmar.

Det finns även en pott för projekt som ini-
tieras av EU. Anbud begärs in från intressera-
de arrangörer. EU står för hela kostnaden och 
äger också slutresultatet.

Arya Honarmand är utlånad från MSB till 
EU. Han tycker Sverige borde satsa mer på 
internationella övningar. Foto: PEr LArSSon Förebygga katastrofer betalar sig

Förebyggande satsningar minskar 
kostnaderna för katastrofinsatser 
och återuppbyggnad med avse-
värt mer än det förebyggande ar-
betet kostar.

��Det underströk EU-kommissionä-
ren Kristalina Georgieva på en stor 
konferens i Filippinerna.

Forskning visar att en satsad kro-
na på förebyggande insatser minskar 
kostnader i samband med katastro-
fer med fyra-sju kronor. Trots det står 
investeringar i förebyggande åtgär-
der bara för fyra procent av den tota-
la budgeten för katastrofinsatser och 
riskreducering.

Kristalina Georgieva var tydlig med 
att den utsatta delen av befolkningen 
måste prioriteras både i förebyggande 
arbete och under insatser. 80 procent 

av offren i katastrofer återfinns bland 
de 20 procent av världens befolkning 
som är mest utsatta, visar global sta-
tistik.

ASEM-Konferensen (Asia-Euro-
pe Meeting) i Manilla, organiserades 
av värdlandet, EU, Japan och Schweiz 
och hade 250 deltagare.

Filippinernas president Benigno 
Aquino III betonade vikten av forsk-
ning för att öka kunskap och stärka 
motståndskraft.

ILO (Internationella arbetsorgani-
sationen) kritiserade modellen ”cash 
for work” och menade att det interna-
tionella samfundet borde ta större an-
svar för att skapa goda arbetsvillkor.

Helena Lindberg, generaldirektör 
på MSB, var inbjuden talare och be-
rättade bland annat om Sveriges stöd 
till Filippinerna och hur Sverige och 

MSB under senare år har ökat sats-
ningen på kapacitetsutveckling i ka-
tastrofdrabbade länder. 

Den arbetsgrupp Helena Lindberg 
medverkade i presenterade rekom-
mendationer för hur katastrofriskre-
ducering bör integreras i återupp-
byggnadsarbetet, bland annat att ett 
resiliens-perspektiv på återuppbygg-
nad bör finnas från första dagen i en 
humanitär insats och att stöd till lo-
kala ekonomin genom arbetstillfällen 
och riskfinansiering, bör prioriteras 
under tidig återuppbyggnad.

Helena Lindberg betonade även 
den potential hon tyckte sig kunna 
se i EUs roll som brobyggare mellan 
kortsiktiga och längre perspektiv in-
om katastrofhantering och betydel-
sen av samarbete mellan EU och FN i 
dessa frågor.

Fotnot: Här finns pro-
jekt godkända för 
2013:http://ec.euro-
pa.eu/echo/en/fun-
ding-evaluations/fi-
nancing-civil-protec-
tion-europe/selec-
ted-projects
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�� – Viljan att hjälpa är drivkraften, säger Me-
lin som ser allt fler situationer där räddnings-
tjänsten bör ta plats.

”Fippa” med förnuft. Så kan man samman-
fatta Göran Melins reaktion på den senaste ti-
dens debatt om risken för att de traditionella, 
tyngre räddningsstyrkorna skärs ner med nya 
små Fip-enheter (förstainsats person) som ali-
bi. 

– Grundidén i konceptet utgår från att man 
har en grundförmåga, en styrka, som förbätt-
ras av Fip. Om du tillför Fip men minskar styr-
kan så får du en samhällskostnad i andra än-
den, det måste man vara klar över. Fip och liten 
styrka kanske är sämre än stor styrka utan Fip.  
Men – om du inte har råd att ha kvar din styr-
ka, så är det ett bättre alternativ att skära ner 
med FIP än utan.
�� Ser du en risk för att Fip blir ett budgetal-

ternativ?
– Det där är omöjligt att säga, det kan nog 

finnas både och. Och minst lika vanligt som att 
man minskar styrkan för att man inte har råd, 
är att man inte klarar bemanningen. Där har 
Fip inneburit nya lösningar.

det är tydligt att göran Melin  är van vid att 
vända och vrida på olika alternativ. Det är en 
naturlig del av beslutsprocesserna sedan han 
och några medarbetare började samarbeta 
med dåvarande Räddningsverket och Karl-
stads universitet för att sätta siffror på oli-
ka saker och kunna väga kostnader mot sam-
hällsekonomiska vinster. 

Bakgrunden var att räddningschefen i Jön-
köping, Bengt Martinsson, övervägde en ny 
brandstation och behövde verktyg för att kun-
na prioritera. Någon ny brandstation har det 
inte blivit – ännu – men gänget i Jönköping in-
spirerades till ett nytt sätt att tänka. 

Det har mynnat ut i flera framgångsrika lös-
ningar, inte sällan utvecklade på brandstatio-
nen i Vaggeryd där Göran och kollegan Fred-
rik Björnberg stängde in sig en dag i veckan och 
spånade idéer, och där man också sjösatte sitt 
första koncept – förlarmen.

– Vi undrade varför vi hade så sega larm, 17 
sekunder bara i själva tekniken från att SOS 
tryckt på knappen till att det pep på stationen.

Lätt irriterade räknade smålänningarna ut 
vad de där sekunderna kostade med det nya 
ekonomiska ”språk” man skaffat sig.  

Leverantören av larmutrustningen satte sig 
emot i början minns Göran, ”det kommer in-
te att bli något” – men nu är förlarm standard, 
skrattar han.

 Fip-konceptet och suicidlarmen är andra 
metoder som utvecklats i gruppen liksom det 
speciella samarbete man har i bygden, Rädd-
Sam F.

Göran framhåller särskilt Sven-Erik Frödin 
på Räddningsverket som en person som varit 
viktig för hans egen utveckling.

göran Melin är en blygsam person  som gär-
na vill lyfta fram de andra som är involverade 
i det utvecklingsarbete vi pratar om. Men en-
tusiasmen, eller passionen, han tycks ha be-
hållit sedan han började som 21-årig ingenjör 
har gjort honom till en profil i bygden han va-
kar över. 

Det finns flera anekdoter. En av de bättre 
beskriver honom på utryckning till en skogs-
brand när en kvinna dyker upp vid landsvägen. 
Hon håller en påse i handen och ser ut att sig-
nalera med armarna. 

– Ja, var brinner det? frågar Göran hetsigt 
när han slitit in henne i passagerarsätet och 
satt fart igen.  

– Va, brinner det? svarar den förskräckta 
kvinnan medan bilen accelererar. Jag skulle ju 
bara gå ut med soporna.

Eller den om hur polisen fick upp intresset 
för honom som liten, den där pojken som så of-
ta befann sig misstänkt tidigt på brandplatser-
na med sin cykel.  

det fanns en naturlig förklaring.  Görans pap-
pa var brandchef i Vaggeryd söder om Jönkö-
ping och mamma skötte kommunens larmte-
lefon från hemmet med sonen som ivrig as-
sistent. Den ställföreträdande räddningsche-

fen berättar inlevelsefullt om cykelspurterna 
till brandstationen och lyckan när förmannen 
Nisse slängde upp dörren till slangjeepen och 
han fick följa med. 

Yrkesvalet var självklart, även om järnhand-
lare hägrade ett tag.

– Min drivkraft är att hjälpa människor, och 
jag ser de drabbande sammanhangen ur allt 
fler perspektiv. Suicidlarmen är ett tydligt ex-
empel, en modell utvecklad efter en besvärlig 
natt då en ung kvinna satt på ett tak i flera tim-
mar i färd med att hoppa. Det väckte väldigt 
mycket frågor. Vad ska vi göra, och vem ska ta 
hand om henne? 

Det här måste vi reda ut, konstaterades och 
Göran tog kontakt med Göteborg och Stock-
holm för att få input från dem. Vid den här ti-
den hade han också fått upp ögonen för den 
stora grupp i statistiken som avlider till följd av 
skador och där förklaringen ofta är självmord.

Melin gillar 
verkstad

Jönköping · Larm vid självmordsrisk, förlarm 
och det populära Fip-konceptet – Jönköpings ställfö-
reträdande räddningschef Göran Melin har varit med 
och snickrat ihop flera av de senaste årens innovatio-
ner inom svensk räddningstjänst.

Verkstad är viktigt. Göran Melin och hans kollegor i Jönköping har byggt många     lösningar som används runt om i landet. Foto: AnnA HåLLAMS

”Min drivkraft 
är att hjälpa 
människor, och 
jag ser de drab-
bande sam-
manhangen ur 
allt fler per-
spektiv. ”
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Fakta
namn: göran Melin
ålder: 50 år
bor: i jönköping
Familj: fru och två 
barn
gör: brandingenjör 
och ställföreträdande 
räddningschef i jönkö-
pings kommun
Fritidsintressen: 
spelar trombon och 
snickrar på hus

– Jag tänkte, vem jobbar med det här? ”Det 
är ingen olycka, det är en skada” sa någon, men 
jaha, vad är skillnaden? Det är ju den värsta 
olycka man kan drabbas av, att inte orka leva 
längre, men ingen drev frågan överhuvudta-
get.

 tillsammans med  framförallt psykiatrin i 
Jönköping skapades ett nätverk och en mo-
dell för att förhindra självmorden, och som nu 
i olika former sprider sig över landet. 

– I över hälften av fallen är vi först på plats. 
Rent ekonomiskt ger investeringen 10-25 
gånger pengarna. Sedan har du den mänskli-
ga biten, konstaterar Göran och menar att det 
är oförsvarbart att inte åka på larm om själv-
mordsrisk.

Förlarmen är ett exempel på svårigheterna 
att förändra. Att få deltidsbefäl att plötsligt åka 
ensamma på Fip-larm efter alla år i laget är ett 

annat exempel där det krävs nytänkande.  
Göran Melin har med åren hittat vägar för 

att ändra den stora organisationen, och men-
ar att det handlar om att börja i rätt ände – inte 
genom att bestämma.

– Först utbildar vi och säger ”så här kan man 
göra” – och man ska då gärna göra så själv. Se-
dan börjar folk efterfråga ”varför gör vi inte så 
här?”,  sedan kör man. Det skapar en bra delak-
tighet bland medarbetarna.

– Vi arbetar efter modellen att förändra tio 
procent varje år istället för 100 procent vart ti-
onde år, då är det mycket lättare att få med sig 
personalen.
�� i vilken utsträckning är idésprutandet ett 

sätt att försvara er mot nedskärningar?
– Visst, ska vi kunna motivera vår del av 

kommunkakan så gäller det att antingen effek-
tivisera eller ge ”mer pang för pengarna”. Och 
vi har valt den senare linjen.

Vilken är då nästa hit från Jönköping? Gö-
ran Melins svar är inte lika konkret som Fip 
och de andra tydliga koncepten.

– det kommer att handla om trygghet  och sä-
kerhet i ett bredare perspektiv än idag. Vi är 
kommunens akutorganisation med personal 
som är van att hantera kaos. Det kan vi utveck-
la mer och befinna oss väldigt nära de andra 
kommunala förvaltningarna oavsett om det 
handlar om krisstöd efter ett dödsfall, tele-
fonavbrott, klimatstörningar eller annat.

Plötsligt går larmet när vi sitter i mötesrum-
met på brandstationen. En trafikolycka i kom-
munens västra delar, åt det håll Göran bor. Det 
gnistrar till i ögonen, är det månne 9-åringen i 
slangjeepen som skymtar till.

– Nu skulle jag ju varit hemma istället, då ha-
de jag ”fippat” på den.

JOHAN WANGSTRÖM

Verkstad är viktigt. Göran Melin och hans kollegor i Jönköping har byggt många     lösningar som används runt om i landet. Foto: AnnA HåLLAMS

”Vi arbetar ef-
ter modellen 
att förändra tio 
procent varje 
år istället för 
100 procent 
vart tionde år, 
då är det myck-
et lättare att få 
med sig perso-
nalen.”

”Det är ju den 
värsta olycka 
man kan drab-
bas av, att inte 
orka leva läng-
re, men ing-
en drev frågan 
överhuvudta-
get.”
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Hitta vulkannamn i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt, lodrätt, 
diagonalt, vara skrivna från höger till vänster eller tvärtom.
Vi söker tio stycken aktiva vulkaner i världen. 2 på Island och varsin i 
Ecuador, Italien, Japan, Chile, Filippinerna. Costa Rica, Sumatra och 
Teneriffa.Anlägg-

ning

Plats där man kan öva 
konstruktionsbrand som 
ett komplement till de mer 
traditionella övningarna i 
att hantera rumsbrand.

Invigdes av general-
direktör Helena Lindberg, 
fredagen den 29 augusti 
i år.

Utbyggnaden av 
övningsfältet är ett led 
i MSB:s arbete med att 
utveckla utbildnings- och 
övningsutbudet

Anläggningen kommer 
också att användas 
inom MSB Revinges 
övningsverksamhet.

Dryck

Det är oklart varifrån 
namnet på denna dryck 
kommer. Det mest 
vedertagna lär vara från 
hindins ord för fem, pantj.

Under 1700-talet dracks 
drycken oftast varm, vilket 
är vanligt ännu i dag. I 
mitten av 1800-talet av-
njöts den mestadels kall.

Povel Ramel skrev en 
sång om en “Herr Patrik” 
som ondgör sig över att 
det inte finns någon is att 
tillgå till drycken.

Under 1800-talet dracks 
denna dryck flitigt som 
avec vilket då gav namn 
åt inglasade verandor. 
Passar till ärtsoppa.

Vatten

Disponibel vattenkraft ca 
1 420 MW, varav ungefär 
två tredjedelar har byggts 
ut. Största kraftstationen 
är Trängslet.

Vattnets väg börjar i Norge 
och Dalarna via norra 
Västmanland och Uppland/
Gästrikland. Rinner ut i 
Östersjön vid Älvkarleby.

Tidigare viktig flottled. 
Flottningens höjdpunkt 
var 1952, då ca 30 mil-
joner stockar flottades på 
detta vatten.

Kryp-
tering

Poli-
tiker

Skåde-
spelare

Hans pappa drev järn-
handel. 1981-1982 gjorde 
han sin värnplikt vid 
Älvsborgs regemente I15, 
och blev senare fänrik.

Född i Skene i Väster-
götland. Var aktiv i elev-
styrelsen både i grund-
skolan och gymnasiet.

Han har sedan använt 
skolfrågan för att profilera 
sig politiskt. Tycker även 
att Sverige ska vara med 
i Nato.

Han efterträdde Lars 
Leijonborg som Folk-
partiets ordförande 2007.

Natur-
olycka

Hette tidigare Wernström. 
Född 1955 i Stockholm. 
Genombrott i ett Lorry-
inslag: Tillfälligt avbrott, 
där han myntade...

2009 engagerade denna 
skådis sig i Ipred- och 
fildelningsdebatten där 
han i en debatt likställde 
fildelning med stöld.

Har varit med i flera TV-
serier. Bland annat i Den 
svarta cirkeln (1990) och 
Skuggornas hus (1996).

...uttrycken “Det är 
mycket nu...” och “Jag är 
skeptisk”. Var med i Let´s 
Dance 2010 där han kom 
på femte plats.

Musik-
er

För att en sådan ska 
uppstå krävs det oftast en 
sluttning, brantare än 20 
grader.

Den svåraste kända 
olyckan av detta slag 
inträffade vid Silverfallet 
nära Snasahögarna. Sex 
personer omkom.

Det krävs snö, skiktad i 
olika lager, med ett svagt/
lösare under ett starkt/
hårdare lager ovanpå.

Förutom detta krävs 
det också en utlösande 
faktor som t ex kan vara, 
rasande hängdrivor, 
snödrev eller skidåkare.

Pro-
gram-
ledare

1986-1987 jobbade hon 
tillsammans med Clas 
Yngströms Sky High, 
vilket resulterade i skivan 
“Humanizer”.

Dotter till en svensk 
kompositör och 
orkesterledare. Hon 
är filosofie doktor vid 
Linköpings universitet.

Genombrottet kom 1993 
med albumet “Rhythm 
& Blonde”. Medverkade 
även i Stjärnorna på 
slottet 2011.

Gick till final i Melodi-
festivalen 2013 med låten 
Only the Dead Fish Follow 
the Stream, som slutade 
på en femteplats.

Bygg-
nad

Hon har även lett 
radioprogram som 
Sommartoppen, Efter Tre, 
På gränsen och Klang 
& Co.

Den första julvärden i 
SVT efter Arne Weises 
trettioåriga gärning på den 
posten.

Hon var Filipstads 
ambassadör 2001 och ses 
ofta i sällskap med Carl 
Jan Granqvist.

Vattnet är en älv som ofta 
betraktas som en sorts 
sydlig gräns till Norrland.

Genom att använda 
systemet kan en 
organisation försäkra sig 
om att både ingående 
komponenter och...

...tillhörande hantering 
erbjuder ett effektivt skydd 
för de uppgifter som 
avses skyddas.

Krypteringen, som är 
nationellt godkänd, har 
skapats som ett komp-
lement för kommersiellt 
tillgängliga produkter.

Kan användas av alla 
organisationer.

Inledde sin karriär som 
ungdomsprogramledare 
för lokalradiostation med 
spridningsområde mellan 
Vänern och Vättern.

Byggdes 1805 och 
försågs med en maskin av 
fabrikatet Boulton & Watt.

Har gett upphov till ett 
uttryck som betyder 
ungefär: För väldigt länge 
sedan.

Den 31 oktober 1878 
brinner denna byggnad, 
men verksamheten 
återupptas och fortsätter 
därefter till 1906.

En svensk musikgrupp, 
ursprungligen från 
Norrköping, bär samma 
namn.

B R A K M O L D N E J O
O T O B A S E R A L A I
K E X N I L S O R K J A
M I D O N Z S L V U L K
A D R E E S K T F O L U
L E K A N T E R L L O R
A L B R A S Y N O U W T
P L A V S O J A D R E Y
P E K A R V A T P O A S
U R E E L I F E R N I D
R Å L M H A J A C A R Ö
N Y M P U S A T O N E K
A N G U A L L A T I R I
S P E D G I L X U N A X
T A I G U L A V H Q R A
I R R N D A J O U R U P
N O G N A T Ö L P E S O
K L O A S T K A M R A T
E G N S I S U P P S L O
L I A P D O L B I V U C
T R E L O N L I O S P U
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Rätt svar: 1)Kedjehus i revinge, 2) Punsch, 3) Dalälven, 4) KSu, 5) jan Björklund, 6) Stefan Sauk, 7) La-
vin,  8) Louise Hoffsten,  9) Lotta Bromé, 10) Eldkvarn
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Hitta vulkannamn i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt, lodrätt, 
diagonalt, vara skrivna från höger till vänster eller tvärtom.
Vi söker tio stycken aktiva vulkaner i världen. 2 på Island och varsin i 
Ecuador, Italien, Japan, Chile, Filippinerna. Costa Rica, Sumatra och 
Teneriffa.Anlägg-

ning

Plats där man kan öva 
konstruktionsbrand som 
ett komplement till de mer 
traditionella övningarna i 
att hantera rumsbrand.

Invigdes av general-
direktör Helena Lindberg, 
fredagen den 29 augusti 
i år.

Utbyggnaden av 
övningsfältet är ett led 
i MSB:s arbete med att 
utveckla utbildnings- och 
övningsutbudet

Anläggningen kommer 
också att användas 
inom MSB Revinges 
övningsverksamhet.

Dryck

Det är oklart varifrån 
namnet på denna dryck 
kommer. Det mest 
vedertagna lär vara från 
hindins ord för fem, pantj.

Under 1700-talet dracks 
drycken oftast varm, vilket 
är vanligt ännu i dag. I 
mitten av 1800-talet av-
njöts den mestadels kall.

Povel Ramel skrev en 
sång om en “Herr Patrik” 
som ondgör sig över att 
det inte finns någon is att 
tillgå till drycken.

Under 1800-talet dracks 
denna dryck flitigt som 
avec vilket då gav namn 
åt inglasade verandor. 
Passar till ärtsoppa.

Vatten

Disponibel vattenkraft ca 
1 420 MW, varav ungefär 
två tredjedelar har byggts 
ut. Största kraftstationen 
är Trängslet.

Vattnets väg börjar i Norge 
och Dalarna via norra 
Västmanland och Uppland/
Gästrikland. Rinner ut i 
Östersjön vid Älvkarleby.

Tidigare viktig flottled. 
Flottningens höjdpunkt 
var 1952, då ca 30 mil-
joner stockar flottades på 
detta vatten.

Kryp-
tering

Poli-
tiker

Skåde-
spelare

Hans pappa drev järn-
handel. 1981-1982 gjorde 
han sin värnplikt vid 
Älvsborgs regemente I15, 
och blev senare fänrik.

Född i Skene i Väster-
götland. Var aktiv i elev-
styrelsen både i grund-
skolan och gymnasiet.

Han har sedan använt 
skolfrågan för att profilera 
sig politiskt. Tycker även 
att Sverige ska vara med 
i Nato.

Han efterträdde Lars 
Leijonborg som Folk-
partiets ordförande 2007.

Natur-
olycka

Hette tidigare Wernström. 
Född 1955 i Stockholm. 
Genombrott i ett Lorry-
inslag: Tillfälligt avbrott, 
där han myntade...

2009 engagerade denna 
skådis sig i Ipred- och 
fildelningsdebatten där 
han i en debatt likställde 
fildelning med stöld.

Har varit med i flera TV-
serier. Bland annat i Den 
svarta cirkeln (1990) och 
Skuggornas hus (1996).

...uttrycken “Det är 
mycket nu...” och “Jag är 
skeptisk”. Var med i Let´s 
Dance 2010 där han kom 
på femte plats.

Musik-
er

För att en sådan ska 
uppstå krävs det oftast en 
sluttning, brantare än 20 
grader.

Den svåraste kända 
olyckan av detta slag 
inträffade vid Silverfallet 
nära Snasahögarna. Sex 
personer omkom.

Det krävs snö, skiktad i 
olika lager, med ett svagt/
lösare under ett starkt/
hårdare lager ovanpå.

Förutom detta krävs 
det också en utlösande 
faktor som t ex kan vara, 
rasande hängdrivor, 
snödrev eller skidåkare.

Pro-
gram-
ledare

1986-1987 jobbade hon 
tillsammans med Clas 
Yngströms Sky High, 
vilket resulterade i skivan 
“Humanizer”.

Dotter till en svensk 
kompositör och 
orkesterledare. Hon 
är filosofie doktor vid 
Linköpings universitet.

Genombrottet kom 1993 
med albumet “Rhythm 
& Blonde”. Medverkade 
även i Stjärnorna på 
slottet 2011.

Gick till final i Melodi-
festivalen 2013 med låten 
Only the Dead Fish Follow 
the Stream, som slutade 
på en femteplats.

Bygg-
nad

Hon har även lett 
radioprogram som 
Sommartoppen, Efter Tre, 
På gränsen och Klang 
& Co.

Den första julvärden i 
SVT efter Arne Weises 
trettioåriga gärning på den 
posten.

Hon var Filipstads 
ambassadör 2001 och ses 
ofta i sällskap med Carl 
Jan Granqvist.

Vattnet är en älv som ofta 
betraktas som en sorts 
sydlig gräns till Norrland.

Genom att använda 
systemet kan en 
organisation försäkra sig 
om att både ingående 
komponenter och...

...tillhörande hantering 
erbjuder ett effektivt skydd 
för de uppgifter som 
avses skyddas.

Krypteringen, som är 
nationellt godkänd, har 
skapats som ett komp-
lement för kommersiellt 
tillgängliga produkter.

Kan användas av alla 
organisationer.

Inledde sin karriär som 
ungdomsprogramledare 
för lokalradiostation med 
spridningsområde mellan 
Vänern och Vättern.

Byggdes 1805 och 
försågs med en maskin av 
fabrikatet Boulton & Watt.

Har gett upphov till ett 
uttryck som betyder 
ungefär: För väldigt länge 
sedan.

Den 31 oktober 1878 
brinner denna byggnad, 
men verksamheten 
återupptas och fortsätter 
därefter till 1906.

En svensk musikgrupp, 
ursprungligen från 
Norrköping, bär samma 
namn.

B R A K M O L D N E J O
O T O B A S E R A L A I
K E X N I L S O R K J A
M I D O N Z S L V U L K
A D R E E S K T F O L U
L E K A N T E R L L O R
A L B R A S Y N O U W T
P L A V S O J A D R E Y
P E K A R V A T P O A S
U R E E L I F E R N I D
R Å L M H A J A C A R Ö
N Y M P U S A T O N E K
A N G U A L L A T I R I
S P E D G I L X U N A X
T A I G U L A V H Q R A
I R R N D A J O U R U P
N O G N A T Ö L P E S O
K L O A S T K A M R A T
E G N S I S U P P S L O
L I A P D O L B I V U C
T R E L O N L I O S P U
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Skolornas framtid ses över
��Vissa kurser avgiftsbeläggs 2015

MSB ser över utbildnings-
verksamheten. Översynen 
ska bland annat titta på ef-
fekter av förändringar på 
MSBs verksamhetsställen i 
Revinge och Sandö. 

Redan nästa år blir det 
förändringar i Rib-utbild-
ningens lokalisering och vis-
sa kurser avgiftsbeläggs.

�� Skälen till förändringar-
na är ökade kostnader, ökade 
krav från samhället att utbild-
ningsverksamheten förnyas i 
snabbare takt samt önskemål 
från räddningstjänster om att 
mer utbildning genomförs re-
gionalt.

– Vi vill utveckla utbildnings-
verksamheten så att den ligger 
i linje med utvecklingen av de 
förmågor som behövs i sam-
hället. I arbetet vill vi vara flex-
ibla och lyhörda, men samtidigt 
måste vi hålla oss till de förut-
sättningar och det uppdrag vi 
har, säger Cecilia Looström.

Det handlar dels om generel-
la kostnadsökningar, dels om 
eftersatt behov av investering-
ar vid verksamhetsställena som 
släpat med sedan MSB bildad-
es och minskade intäkter från 
tjänsteexport.

För att möta utmaningarna  ser 
man på kort sikt över kursut-
budet 2015. Det tittas särskilt 
på Rib-utbildningen.

– Av ekonomiska skäl tving-
as vi nu att ta hem fyra Rib-ut-
bildningar till våra verksam-
hetsställen för att få en god-
tagbar beläggning och därmed 
klara ekonomin. Det är en till-
fällig, men nödvändig omväg 
för att på sikt försöka hitta en 
annan lösning, säger Cecilia 
Looström.

Efterfrågan har minskat nå-
got, man drar ner på de kurser 
som läggs ut externt från 13 till 
7. Samtidigt ökas antalet kur-
ser som läggs på Revinge och 
Sandö med fyra. 

Antalet utbildningsplatser, 
cirka 600, är oförändrat .

Enligt förordningar ska MSB 
erbjuda vissa utbildningar utan 
avgift såsom:
�� Skydd mot olyckor (SMO)
��Räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RIB)
��Räddningsledare A
�� Påbyggnadsutbildning i 
räddningstjänst för brandin-
genjörer (RUB)
��Utbildning för
– skorstensfejare och
– skorstensfejartekniker

Övriga utbildningar kan av-
giftsbeläggas enligt avgiftsför-
ordningen.

– Vi gör dock vad vi kan för att 
skapa förutsättningar för kom-
munernas framförhållning.

klart är att det 2015  inte kom-
mer att tas ut avgift för följande 
utbildningar:
��Räddningsledning B, tillsyn 

A och B

��Kärnenergikurser (RN)
��Grundkurs i samhällsskydd 
och beredskap
��Högre kurs i samhällets kris-
beredskap
��Underrättelsekurs för be-
slutsfattare inom krisled-
ning
�� Solbackakursen för högre 
befattningshavare

Samtidigt ser myndighe-
ten över verksamheten vid Re-
vinge och Sandö. Vilka möjlig-
heter och konsekvenser får det 
för utbildningsverksamheten 
om man:
1 fortsätter med två verksam-

hetsställen som nu
2 två verksamhetsställen men 

begränsad verksamhet vid 
den ena

3 bara ett verksamhetsställe

Resultatet ska bland an-
nat kunna ligga till grund för 
en större utredning om MSBs 
framtida utbildningsverksam-

het.
– Syftet 

med en ut-
redning är 
att tydliggöra 
MSBs roll för 
utbildning in-
om samhälls-
skydd och be-
redskap. Den 
ska bland an-
nat lämna förslag på övergri-
pande former för myndighet-
ens fortsatta utbildningsverk-
samhet och ange riktlinjer för 
finansieringen.

alla förändringar  behöver ske 
i dialog med såväl kommuner 
som övriga aktörer..

– Självklart vill vi ha dialog 
och synpunkter och den fort-
satta processen ska bland an-
nat tas upp på räddningstjänst-
rådets möte i höst, säger Cecilia 
Looström.

GuNNO ivANSSON

Verksamheterna vid Revinge och Sandö ses över, om det ska vara utbildning på två orter i framtiden eller ej.  Foto: joHAn EkLund

Cecilia 
Looström
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Kompetens i informations-
säkerhet måste finnas i or-
ganisationen. Det är min-
dre viktigt att den anställ-
de har den.

Det framhölls i en dis-
kussion om kompetensbe-
hov.

�� – Har vi bevis för att använ-
darutbildning leder till mins-
kade risker och högre med-
vetenhet? På riktigt? Skulle 
vi diskutera behov av läng-
re lösenord om användarut-
bildning är lösningen, sade 
Anne-Marie Eklund Löwin-
der, säkerhetschef på Stiftel-
sen för internetinfrastruktur 
som ansvarar för toppdomä-
nen .se.

Anne-Marie Eklund 
Löwinder, ansedd som en av 
landets främsta IT-säkerhets-
experter, konstaterade att det 
viktiga är att skydda det som 
är skyddsvärt, men att det in-
te finns en möjlighet att kont-
rollera allt som händer på nä-

tet och hur det händer.
– Anställda har accepte-

rat det, lever med att ignore-
ra det, är inte anställda för att 
tänka säkerhet. Och har vi nå-
gon anledning att tro att de 
vill lära sig mer? De har ju oss 
som jobbar med säkerheten.

Fia ewald , chef för enhe-
ten för systematiskt infor-
mationssäkerhetsarbete på 
MSB, refererade till den na-
tionella handlingsplanen 
från 2012 som säger att den 
mänskliga faktorn är viktig 
för att bygga informationssä-
kerhet.

– Ryggmärgsreflexen blev 
då utbildning. Men kompe-
tens behöver inte vara syno-
nymt med utbildning. Vi vill 
uppnå kunskap och att man 
vet hur man gör för att göra 
rätt. Det handlar bland annat 
om värderingar i organisatio-
nen och att skapa intelligen-
ta organisationer som stöd-
jer användaren i att göra rätt. 
Men det finns system som det 
är för enkelt att göra fel i. Ur 
arbetsgivarperspektiv är det 
oförskämt mot de anställda 
sade Fia Ewald.

Rose-Mharie åhlfeldt , lektor 
i datavetenskap på högskolan 
i Skövde, ansåg  att utbildning 
är bra i olika avseenden, men 
ingen frälsning i sig.

– Det finns jättemycket ut-
bildningar i våra organisatio-
ner, men vi vet litet om dem. 
Jag tror att vi ofta misslyckas 
med att ge rätt utbildning, sa-
de hon och fortsatte:

– Utbildning är inte det 

samma som något akade-
miskt, det kan vara samtal. 
När det gäller informations-
säkerhet får det inte vara för 
krångligt eller komma pek-
fingrar, då kan det bli kontra-
produktivt.

Åhlfeldt noterade också att 
frågan om ledningens engage-
mang ofta nämnts, och undra-
de vilken utbildning ledning-
en egentligen har i frågorna.

Fia Ewald påpekade att de 
i ledningen är kanske bäst på 
att undvika kompetenshöjan-
de åtgärder i informationssä-
kerhet, för de medverkar inte. 

– Min erfarenhet säger att 
meningsfulla samtal kring till 
exempel riskanalyser och in-
formationsklassning är det 
som ger kompetens. Det ger 
förståelse som i sin tur ger 
motivation för säkerheten. 
Jag vill se mer av det och min-
dre av utbildning om lösen-
ord, sa Fia Ewald.

PER LARSSON

Mer dialog än restriktioner. Sån 
är säkerhetskulturen på Sveri-
ges Riksbank.

– Det ska vara lätt att göra 
rätt och svårt att göra fel, säger 
informationssäkerhetsansvari-
ge Lars Andersson.

�� Sveriges Riksbank och vapen-
tillverkaren BAE Systems Bofors 
hanterar båda mycket känslig in-
formation.

Men säkerhetskulturen kan skil-
ja en del.

– Vi vill vara så transparenta som 
möjligt, pratar inte specifikt om sä-
kerhetspolitik. Det är en följd av 
den verksamhet vi har som är väl-
digt akademisk, som bygger myck-
et på diskussion och att förankra. 
De anställda ska inte märka av de 
tekniska skyddsåtgärder som vi 
jobbar med, säger Lars Andersson, 
Sveriges Riksbank.

– För mig är säkerhetskulturen 
helig. Ledningens engagemang är 
stort, chefer måste vara tydliga och 
påföljder måste vara tydliga. Vi 
har inte råd att snubbla, säger Leif 
Gren, säkerhetschef på BAE Sys-
tems Bofors.

Sveriges Riksbank  jobbar mycket 
med logganalyser, men inte för att 
avslöja gjorda fel, utan för att hitta 
svagheter i egna IT-systemet.

– Om fel görs, då går vi ut med all-
män information om vad som gäl-
ler. Om man i en akademisk värld, 
där personal är van att göra som 
man vill, säger att de inte får göra 
så; då skapar det andra problem, sä-
ger Lars Andersson och fortsätter:

– Om den anställde inte förstår, 
då är det snarare den informa-
tionssäkerhetsansvarige som ska 
sparkas än den som inte förstår.

Lars Andersson och Leif Gren är 
överens om att intern kommunika-
tion är viktigt för att man ska känna 
sig trygg med att det man gör rätt 
och att utvecklingen går åt rätt håll.

leif gren brukar  också läsa av sä-
kerhetskulturen analogt, göra 
lunchrundor på kontoret för att 
se om personalen är utloggad och 
inte lämnat papper liggande fram-
me.

– I början kunde jag ha 25 note-
ringar, nu är jag nere i 1-2. Repeti-
tion är kunskapens moder.

BAE Systems Bofors har många 
med långvarig anställning, vilket 
Leif Gren konstaterar utgör en del 
av säkerhetskulturen.

– Jag tycker det generellt läggs 
för lite kraft på rekrytering. Det 
tittas ofta för mycket på betyg och 
för lite på personen som sitter in-
för oss. Är det någon vi vill ha, är det 
någon vi kan lita på? Hos oss är vi 
flera som tittar på en tänkt anställ-
ning. Felrekrytering är kostsamt.

stoCkHolM · Konferensen var fullbokad innan 
sommaren. 530 deltagare kom till Stockholm för 
att lyssna och diskutera informationssäkerhet. 
Tjugofyra7  bevakade. 

Säkerhet på rätt ställe
��Mindre viktigt anställd har kompetens i informationssäkerhet

Finns det bevis för att användarutbildning leder till minskade risker och högre medvetenhet? undrade Anne-Marie Eklund Löwin-
der (till vänster) som diskuterade kompetensbehov tillsammans med Fia Ewald och Rose-Mharie Åhlfeldt. Foto: PEr LArSSon

– Ska vara lätt 
att göra rätt

”Skulle vi diskutera 
behov av längre lö-
senord om användar-
utbildning är lösning-
en?”
Anne-Marie Eklund Löwinder, säker-
hetschef .SE
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– Det sker små obehagliga 
steg i lagstiftningen som 
övergripande blir ett skred 
mot vår integritet.

Det sa Wilhelm Agrell, 
professor i underrättelse-
analys, på Informationssä-
kerhetskonferensen.

��Vår integritet är hotad. Men 
det är inte föremål för debatt.

Därom är Wilhelm Agrell 
och Anne Ramberg, generalse-
kreterare i advokatsamfundet, 
överens.

Agrell konstaterade att hot 
mot integriteten spökade 
många gånger under 1900-ta-
let, och att skyddet av personlig 
integritet är på klar reträtt se-
dan 11 september 2001.

– När brittiska The Guardi-
an publicerade första Snow-
den-artikeln i juni 2013 blev 
det en av de första globala de-
batterna om integritet. Plöts-
ligt rasade väggen ner och vi 
därute fick se vad som fanns 
där inne. Det gick inte att för-
neka det mest handgripliga, sä-
ger Agrell.

Mycket av det som avslöjades  
var egentligen känt, men det 
blev bortom alla rimliga tvivel 
bevisat, poängterar Agrell.

– Tidigare har vi pratat om 
innehåll i trafik. Snowden pra-
tar om metadata, den som kan 
hantera stora volymer och få ut 
något av det. Och att datajättar 
samarbetar med försvaret. Vi 
lämnar ut uppgifter till jättar 
som Google och dessa samar-
betar i sin tur med nationella 
underrättelsesystem. Vidden 
av detta är kolossal, säger Ag-
rell och fortsätter:

– Det märkliga är att frå-
gan dog ganska snabbt i Sveri-
ge. 2008 hade vi en uppslitan-
de kontrovers om FRA-lagen. 
Men det som Snowden avslöja-
de, som berör oss alla, blev det 
inte mycket debatt om.

agrell konstaterar också  att 
hotet mot individens integritet 
delvis beror på vår egen oför-
siktighet.

– Det stavas Facebook. Ing-
et annat har gjorts på så bred 
front och fått sånt genomslag 
som sociala medier. Inget har 

underlättat för stalkare som 
det. Och medan vi pratar här 
förändras tekniken. Det är oer-
hört viktigt, att det går så fort.
��Hur ska informationssäker-

heten då hänga med?
– Den kommer i efterhand. 

Den är mer en följd av infor-
mationstillämpningen och blir 
mer ett sätt att hantera olämp-
liga konsekvenser.

anne Ramberg  började sin 
historieskrivning med Magna 
Carta på 1200-talet och att det 
tog många år och två världskrig 
innan vi visste hur skulle han-
tera och värna rättigheter som 
lagar och konventioner ger oss. 
Men att utvecklingen nu går åt 
fel håll.

– Mycket legitimeras med att 
det finns ett behov. Jag ser en 
farlig utveckling, det leder till 
maktförskjutning från riksdag 
till regering. Och vidden av in-

tegritetsintrånget ökar utan att 
lagen behöver ändras, sade An-
ne Ramberg.

Hon ansåg att teknikutveck-
ling, kommersialisering och 
vinstintresse påverkar säker-
hetstänkandet.

– Transportstyrelsen och 
landstingen tjänar pengar på 
våra uppgifter. Och när det gäl-
ler hotbilder är vi beroende av 
andra länders säkerhetstjäns-
ter. Det är en uppenbar risk att 
vi prioriterar USAs önskan att 
få tillgång till information före 
den enskildes integritet.

Ramberg framhöll att skyd-
det av integriteten inte är ett 
privat intresse utan samhälle-
ligt.

– Det är inte bara intrång hos 
en person, utan hos rättssta-
ten. Där personlig integritet 
beskärs riskerar det demokra-
tiska samhället beskäras.

 PER LARSSON

Vem är det som hemsöker 
era IT-system? Nörden? Bu-
sen?

Det kan vara värre.

�� – Den grova organisera-
de brottsligheten har klivit 
in på banan. Ekonomisk vin-
ning har tagit över stort i den 
här verksamheten, säger Mar-
tin Brodin, biträdande chef för 
IT-brottssektionen hos Riks-
kriminalpolisen.

Brodin pekar på en utveck-
ling där de som tidigare stod för 
IT-brottsligheten, kanske gjor-
de intrång för att bevisa att de 
kunde det, inte bedriver brott 
längre.

– De har blivit entreprenörer 

och säljer lösningar till de som 
utför brott. I dag används in-
trång för att utöva utpressning. 
Det sker därför att det går och 
är lönsamt. Man spärrar da-
torer, kräver betalt för att den 
som utsatts ska komma åt sin 
egen information, säger Bro-
din och fortsätter:

 – Vi vill ha pengar, annars 
har du ingen data längre. Om 
man ställs inför det, hur många 

tror ni då betalar eller går till 
polisen och anmäler att man 
blivit av med känslig informa-
tion?

Brodins svar på den retoris-
ka frågan är att få vill erkänna 
misstag eller svagheter. Benä-
genheten att anmäla är helt en-
kelt begränsad.

– Brottet är också svårt att 
bevisa, risk för identifiering 
är liten. Dessutom är det ringa 
lagföring och låga straffsatser.

Men uppmaningen  är självfal-
let att anmäla.

– Polisinsatser fungerar fak-
tiskt. Fallet Logica och Skatte-
verket känner de flesta till. Så 
göm inte undan problemet, det 

gör ni inte om ni haft inbrott i 
er bostad.
�� vilka är det brottslingarna 

vill åt?
– Tjänsteleverantörer och 

andra förvaltare av massda-
ta, som att man genom Logica 
kunde komma åt Skatteverket. 
Sen ska vi inte ens diskutera 
outsourcing och molntjänster.

Angrepp sker som breda trå-
lar på nätet, men Brodin har 
också sett mer av skräddarsyd-
da angrepp, mot individ i orga-
nisation.

– Det sker när vi inte vet bätt-
re, när vi slarvar eller gör quick 
fix-lösningar. Vill man komma 
in i våra system, då gör man det.

PER LARSSON

Grov brottslighet köper lösningar för intrång
”Polisinsatser funge-
rar faktiskt. Fallet Lo-
gica och Skatteverket 
känner de flesta till.”
Martin Brodin, Rikskriminalpolisen

– Skred mot integriteten

Wilhelm Agrell konstaterar att integriteten är hotad, datajättar 
samarbetar med underrättelsesystem. Men det beror också på vår 
egen oförsiktighet. Foto: PEr LArSSon

Anne Ramberg framhöll att 
skyddet av integriteten är ett 
samhälleligt intresse.

”Det som Snowden 
avslöjade, som berör 
oss alla, blev det inte 
mycket debatt om.”
Wilhelm Agrell, professor 
 i underrättelseanalys

84 procent har policy för 
informationssäkerhet, 
medan 65 procent saknar 
kontinuitetsplan.
��Det visar en kartläggning 

som MSB gjort om hur stat-
liga myndigheter tillämpar 
föreskrifterna och i övrigt 
arbetar med informations-
säkerhet.

334 myndigheter (95 pro-
cent) svarade på enkäten. 
Den statistik som redovi-
sas bygger på svar från de 
227 myndigheter som själva 
sköter sitt informationssä-
kerhetsarbete och som sva-
rade på hela enkäten.

här är en del av siffrorna:
�� 84 procent har policy för 

informationssäkerhet.
�� 26 procent kontrollerar 

inte om policyer och riktlin-
jer följs av personalen.
�� 74 procent har informa-

tionssäkerhetschef eller 
motsvarande för att leda 
samordningen av arbetet.
�� 81 procent av de som le-

der och samordnar arbe-
tet rapporterar direkt till 
myndighetens ledning.
�� 38 procent av de som le-

der och samordnar arbe-
tet uppges sakna tillräcklig 
kompetens, resurser eller 
mandat att utföra uppdra-
get tillfredsställande.
�� 67 procent har informa-

tionsklassningsmodell för 
att identifiera informa-
tionstillgångar och kunna 
ställa krav på informations-
säkerheten.
�� 41 procent uppger att det 

inte är tydligt uttalat vem 
som ansvarar för att infor-
mationsklassning genom-
förs.
�� 59 procent uppger att det 

inte är fastslaget när infor-
mationsklassning ska ske.
�� 78 procent har en metod 

för riskanalys.
�� 42 procent saknar regler 

för vad riskanalyser ska om-
fatta eller när de ska ske.
�� 35 procent saknar uttalat 

ansvar för vem som ska ini-
tiera riskanalyserna.
�� 65 procent saknar konti-

nuitetsplan.
�� 59 procent använder inte 

riskanalyserna som stöd vid 
kontinuitetsplanering.
�� 45 procent uppger att 

myndighetens ledning åt-
minstone i stor utsträck-
ning löpande informerar sig 
om informationssäkerhets-
arbetet.

Myndigheters 
säkerhet 
kartlagd
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�� Justitiedepartementet har gett 
direktiv att kartlägga risken att 
privata och offentliga IT-miljöer 
gör intrång i den personliga inte-
griteten.

– Personuppgifter måste vägas 
mot andra berättigade intressen i 
samhället. Men vi ska ha individ-
perspektiv, allt som kan påverka 
ur integritetssynpunkt bör kart-
läggas, säger Göran Gräslund, 
ordförande i integritetskommit-
tén, som leder arbetet.

I arbetet finns tre uppdrag:
��Kartlägga och analyser faktiska 

och potentiella risker för intrång i 
den personliga integriteten.
�� Följa upp effekterna av för-

stärkningen av den personliga 
integriteten som skedde genom 
grundlagsförändring 2011.
��Överväga inrättande av ett in-

tegritetsskyddsråd och om ett så-
dant råd kan placeras i en befint-
lig myndighet.

Uppdraget ska redovisas senast 
1 december 2016.

Informationssäkerhetspo-
licyer och risk- sårbarhets-
analyser bifogas inte, hän-
syn till personuppgiftsla-
gen är inte angiven.

Så ser det ofta ut när 
offentliga verksamheter 
upphandlar IT-stöd.

��Niklas Nikitin, Karlstads 
universitet, har tillsammans 
med kollegor gjort en studie 
av upphandlingsavrop base-
rade på Kammarkollegiets 
ramavtal.

Säkerhetskraven i 24 olika 
offentliga upphandlingar har 
studerats, det största på totalt 
över 1 000 sidor.

– Nästan 30 procent har in-
te bifogat sin informationssä-
kerhetspolicy. Hur ska före-
tagen då veta vad som gäller? 

undrade Niklas Nikitin.
Resultaten visade också att 

bara 20 procent bifogat sin 
risk- och sårbarhetsanalys 
och att 40 procent tagit hän-
syn till personuppgiftslagen i 
sina krav.

– Ansvarsfördelningar är 
inte klargjorda mellan kund 
och leverantör. En del hänvi-
sar till iso-standard, men inte 
hur den ska användas. Säker-
heten måste hanteras av den 
upphandlade, men då måste 
säkerhetskraven med i upp-
handlingen, säger Nikitin.

erik Carlson, Foi,  har gjort in-
tervjuserier om utkontrakte-
ring av kommuners IT-drift. 
122 kommuner svarade och 
80 procent säger sig ha utkon-
trakterat någon del av driften.

– Omfattningen är omät-
bar. Men konstateras kan att 
kommunsamarbeten, centra-
lisering av IT-drift och nytt-
jande av molntjänster ökar. 
Däremot undviks utkontrak-
tering av det som är samhälls-
viktigt, säger Erik Carlson.

41 procent säger att de i 
kontrakt reglerat att leve-
rantören ska lösa eventuella 
driftproblem. 14 procent har 
inte gjort det och övriga säger 
att det finns med men inte till-
fredsställande.

– På frågan varför man läg-
ger ut verksamheten är det 
ingen som säger att ekonomin 
inte spelar någon roll.

henrik tedeby,  som jobbar 
med IT-säkerhet i Haninge 
kommun, känner igen pro-

blemställningarna.
– Vi som köper tjänsten har 

yttersta ansvaret. Men vad in-
går i tjänsten och vad är till-
läggstjänster? Ansvarsskri-
vandet är viktigt. Vi blev ut-
satta för Ddos-attacker förra 
året, vem bär ansvaret då? sa 
Tedeby.

Haninge har utkontrakte-
rat huvuddelen av IT-driften 
och Tedeby konstaterar att 
mycket fungerar bra. En kon-
sekvens blev att personalstyr-
kan minskades från 20 till sex.

– Vi blev för få att hantera 
dagliga uppgifter och avtals-
frågor. Nu är vi tolv på bestäl-
larenheten. Det behövs bre-
da kunskaper för att följa upp 
och kontrollera avtal.

PER LARSSON

Cyberbrotten kostar Sverige 
miljarder varje år.
��Erik Wennerström, general-

direktör för Brå, ska redovisa 
förslag för ett digitaliserat Sve-
rige som är säkert, robust och 
som tryggar det ekonomiska 
tillståndet.

– Vi vänder på åtskilliga ste-
nar. Brottsbekämpning, tillsyn, 
certifiering, standardisering, 
tekniska lösningar, säger Erik 
Wennerström.

Han leder utredningen Nisu 
2014 och ska 1 december före-
slå strategi och mål för hante-
ring och överföring av digital 
information.

– Vi kommer att ställa krav på 
incidentrapportering. Vi behö-
ver få en helhetsbild av de inci-
denter som sker.

enligt Wennerström  säger in-
ternationella beräkningar att 
cyberbrotten kostar motsva-
rande 0,4-11,4 procent av BNP, 
vilket för Sverige skulle mot-
svara 14,5-51 miljarder kronor 
om året.

– Och då pratar vi bara om 
uppsåtliga störningar. Brå ser 
att allt mer av brottsligheten 
flyttar in på Internet. Europool 
räknar de globala kostnaderna 
för cyberbrott till 7 000 miljar-
der kronor om året.

I utredningen tittar man in-
te bara på avsiktliga brott ut-
an allt som kan störa tillit och 
trygghet.

– Det är staten som ska an-
svara för att säkerheten upp-
rätthålls, den skyldigheten kan 
inte delegeras eller privatise-

ras. Samtidigt är många cyber-
brott gränsöverskridande, det 
måste samarbetas internatio-
nellt.

Erik Wennerström konsta-
terar att den strategi hans ut-
redning arbetar med kommer 
att avvika från den strategi som 

MSB pekar ut för god informa-
tionssäkerhet i samhället.

– MSBs och andra myndighe-
ters uppdrag är centrala. Ett av 
våra syften är att se till att infor-
mationssäkerheten stärks och 
att det statliga ansvaret görs 
tydligare.

Utredningen har även fått 
tilläggsuppgiften att undersö-
ka de rättsliga förutsättning-
arna för SOS Alarm att kunna 
skicka VMA (viktigt meddelan-
de till allmänheten) via mobil 
och fast telefoni.

PER LARSSON

Cyberbrotten kostar miljarder
��Staten kan inte delegera säkerheten, utredare kräver incidentrapportering

Cyberbrotten kostar miljarder varje år. Nisu-utredningen kommer föreslå att det blir krav på incidentrapportering. Foto: joHAn EkLund

intrång i integritet 
kartläggsSäkerhetspolicy saknas ofta 

vid utkontraktering



Simulatordockorna kan 
svettas, gråta och blöda. 
De kan få hjärtstopp, bröst-
smärtor, andnöd och aller-
giska reaktioner. 

–Det är nästan lättare att 
säga vad dockan inte kan 
göra, säger Jörgen Björk och 
Karen Bjerregård, instruktö-
rer i akut omhändertagande 
vid MSB Revinge.

��Dockorna används inom 
SMO-utbildningen för att öva 
de studerande i hur de ska ta 
hand om och bemöta skadade 
ute på en olycksplats eller vid 
akuta sjukdomstillstånd som 
bröstsmärtor eller hjärtstopp. 

Studenterna lär sig hur de 
ska hantera och identifiera 
sjukdomstillstånd som astma, 
allergiska reaktioner, brösts-
märtor och andnöd genom att 
dockan simulerar olika fysiska 
reaktioner. Det finns två simu-
latordockor i Revinge och en i 
Sandö.

– Räddningstjänsten åker 

idag på allt fler IVPA-larm (i 
väntan på ambulans). Kunska-
per i att bemöta och ta hand om 
skadade blir allt viktigare för 
de som går SMO, säger Jörgen 
Björk och Karen Bjerregård. 

Med dockan kan  ett helt sjuk-
domsförlopp simuleras,  symp-
tom som puls, andning och 
svettningar kan stegras. Det 
ger den studerande en mer re-
alistisk övningsupplevelse 
och en djupare förståelse för 
hur kroppen reagerar på olika 
skador. 

– Den studerande tvingas 
titta, räkna och känna: hur mår 
dockan egentligen? Dessa öv-
ningar kräver en helt annan typ 
av noggrannhet än att öva med 
en skademarkör och tränar de 
studerande i hur de ska agera i 
verkliga livet.

en annan viktig del  är att öva 
upp empati och kommunika-
tionsförmåga hos de studeran-
de. 

Under övningarna kan lärar-
na kommunicera med de stu-
derande genom att fjärrstyra 
dockan. 

De svarar på tilltal och frå-
gor och kan på så sätt utvärde-
ra hur de studerande bemöter 
den skadade. Lärarna kan ock-
så skruva till ett händelseför-
lopp genom att säga oväntade 
saker eller låtsas att inte förstå 
vad de studerande säger.

Studenterna brukar vara 
skeptiska innan de övar med 
dockan för första gången, be-
rättar lärarna.

–Men när de väl har kommit 
igång brukar de vara jättenöj-
da. De uppskattar att dockan 
ger dem en möjlighet att trä-
na olika sjukdomstillstånd och 
scenarier.

MSb Revinge har i år köpt in  en 
ny docka, ett barn som ska bör-
ja användas i höst. 

– Vi vill stegra utbildningen 
och träna i hur man ska ta hand 
om och bemöta ett skadat barn. 

Detta kommer nog att bli en ut-
maning eftersom många inte 
har övat med barn tidigare.

Revinge och Sandö plane-
rar att utveckla simulatorkon-
ceptet ytterligare i framtiden. 

Bland annat finns det i Revinge 
planer på att ta fram övning-
ar och moment för att stärka 
räddningstjänstens förmåga 
att ta hand om akut skadade. 

NOOMi EGAN

SMO-studenter övar med simulatordockan.

Dockan kan få hjärtstopp och visa känslor

Skadekostnaderna har 
minskat rejält, försäkrings-
premierna likaså.

– Och framförallt har vi 
inga avbrott i verksamheten 
för att lokaler eller utrust-
ning inte fungerar, säger Per 
Delin, säkerhetschef i Möln-
dal.

��Mölndal har jobbat hårt med 
att kärnverksamheten och sä-
kerhetsarbetet ska gå hand i 
hand. Anställda, ner till dag-
mammor som driver verksam-
het i hemmet, har utbildats i 
systematiskt säkerhetsarbete.

– Mottot 
för oss i kom-
munens sä-
kerhetsgrupp 
är att vi ska 
bli efterfrå-
gade och vara 
behövda. Att 
trycka ner sä-
kerhetsarbe-
te kan man glömma, säger Per 
Delin.

Delins siffror som berättar 
att Mölndal 2006 hade kostna-
der på 3 miljoner kronor för ytt-
re skadegörelse – klotter, kros-

sade rutor med mera. Förra året 
var kostnaderna nere i 600 000. 
En minskning med 80 procent.

– De totala skadekostnader-
na låg för åtta år sedan på tio 
miljoner, och har minskat i un-
gefär samma omfattning.

Minskade skadekostnader  har 
också minskat självrisken hos 
försäkringsbolaget från tio till 
fem basbelopp. Även där sparas 
miljoner.

Verksamheter kan dessutom 
genom aktivt säkerhetsarbete 
minska sin självrisk genom bi-
drag från kommunen centralt.

– Full självrisk är 100 000 
kronor. De som gör ett bra ar-
bete kan minska den med oli-
ka procentsatser och maximalt 
ner till 20 000.

Ekonomin är en god morot, 
men också minskade störning-
ar. Ökad säkerhet behöver inte 
betyda att vardagen blir krång-
ligare.

– Vi vill verka för både till-
gänglighet och säkerhet.

per delin konstaterar  att en 
nyckel är att politiker och kom-
munens högsta ledning är med 

på resan. Under säkerhets-
gruppen, som Delin leder, finns 
säkerhetsombud på arbetsplat-
ser.

därtill har man försökt  under-
lätta administrationen av sä-
kerhetsarbetet. Programmet 
där det systematiska brand-
skyddsarbetet sköts skickar 
ut påminnelser om kontroller 
inte är gjorda eller brister inte 
åtgärdade. Kommunens sys-
tem för incidentrapportering 
är enkelt att fylla i och kan med 
klick i en ruta skickas vidare 
som polisanmälan.

– Det underlättar också för 
polisen.

Mölndal har byggt upp en ny 

krisorganisation, med mottot 
att den ska vara flexibel, kre-
ativ, robust och uthållig. Men 
framförallt anser Per Delin att 
vardagsrutinerna minskar ris-
ken för kris.

– Vi har tagit in lagen om 

skydd mot olyckor och lagen 
om extraordinära händelser i 
verksamheten. Våra vardags-
rutiner blir bredare och längre 
och då skjuter vi krishantering-
en framför oss.

PER LARSSON

Per Delin

Minskad skadegörelse minskar både kostnader och avbrott. Bild-
en från Kvarnbyskolan i Mölndal.  Foto: HAnS WrEtLing

Bättre säkerhetsrutiner
��Mölndals skadekostnader har minskat med 80 procent

Riskminimering
”Vi har tagit in lagen 
om skydd mot olyck-
or och lagen om extra-
ordinära händelser i 
verksamheten.”
Per Delin, säkerhetschef  
Mölndals kommun
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�� För några år sedan bestämde 
sig Räddningstjänsten Syd för 
en satsning mot färre bränder 
i hemmet. Det innebar uppsö-
kande verksamhet, ett större 
socialt engagemang. 

– Tidiga-
re pratade vi 
även mycket 
om trafik och 
suicid. Men vi 
konstaterade 
att bostads-
bränder är en-
da området 
där vi har an-
svaret hela vägen och kan nå 
ända fram. Vi bestämde oss för 
att fokusera på en sak och göra 
det bra, säger Ulf Nilsson, en av 
två produktionschefer som har 
verksamhetsansvar.

Förebilden är brittisk. 
Dammsugning av risker och vil-
ka som är i behov av extra hjälp. 

anna-brita Månsson, 91,  i Sö-
derkulla är en av dem. Den här 

dagen ringer Sonja Adzic, en av 
åtta brand- och säkerhetsvär-
dar som gör riktade besök, på 
dörren hos henne.

Anna-Brita berättar hur ett 
korkunderlägg fastnat under 
vattenkokaren och började ry-
ka när hon ställde kokaren på 
spisen.

– Jag var tvungen att öppna 
fönstret och vädra, säger An-
na-Brita.

– Vad hade du gjort om det 
börjat brinna? frågar Sonja.

– Då hade jag inte öppnat 
fönstret, det ska vara slutet då. 
Sånt vet jag, svarar Anna-Brita.

Sonja Adzic undrar om det 
kan vara dags för en spisvakt, 
Anna-Brita Månsson ser frå-
gande ut och får en förklaring.

– Det kanske jag behöver. 
Man ska då tänka på allt, men 
det är klart att jag inte vill ha en 
brand.

Anledningen till besöket är 
egentligen att Anna-Brita ska få 
en vibreringsplatta kopplad till 

brandvarnaren och att ha un-
der kudden, eftersom hon hör 
lite dåligt. Brandfilt har hon re-
dan. Sonja ska höra sig för om 
spisvakt. 

Hon tycker att räddnings-
tjänstens satsning ger resultat.

– Vi ser ju att åtgärder görs. 
Det är ingen garanti för att det 
inte ska brinna, men vi mini-
merar risker. Och om vi kan 
utöka samverkan med andra 
verksamheter i kommunen så 
kommer vi nå ännu bättre re-
sultat.

det var två stora dödsbränder  i 
Rinkeby och Staffanstorp 2009 
som ledde till ett regeringsupp-
drag om en nationell strate-
gi mot bostadsbränder. Rädd-
ningstjänsten Syd tog på sitt 
håll fram ett koncept för hem-
besök.

2010 togs ett stort grepp på 
hembesök och mot bostads-
bränder. MSBs nationella stra-
tegi blev ett stöd i det lokala ar-
betet. 

– Prioriteringen är uttalad av 
regeringen. Nationens strate-
gier ger oss kraft, de spetsas till i 
Skåne och anpassas lokalt. Som 
anställd ska man förstå den rö-
da tråden, säger Ulf Nilsson.

Räddningstjänsten Syd har 

sex distrikt där heltidsstatio-
nerna utgör basen.

– Distriktschefen är ansvarig 
för allt olycksförebyggande ar-
betet inom sitt område och all 
personal involveras i arbetet. 
Det har varit framgångsrikt, 
säger Maya Stål Söndergaard, 
produktionschef.

Satsningen på hembesök  har 
utvecklat organisationen och 
arbetssätten efterhand. Två ar-
betsgrupper som finns i varje 
distrikt är centrala i arbetet. 

Brand i bostadsgrupper både 
följer upp bränder och åtgärder 
efter dem och hur arbetet med 
hembesök ska prioriteras.

Seniorgrupp planerar och ge-
nomför särskilda satsningar för 
säkerheten hos äldre.

– Äldre, unga som nyss flyttat 
hemifrån och personer som har 
svårigheter med svenska språ-
ket är prioriterade. Vår ambi-
tion är att 20 procent av hem-
besöken ska ske där, säger Maya 
Stål Söndergaard.

Siffrorna talar för att  RSyd är 
på rätt väg. Förra året omkom 
två personer i bränder i ett om-
råde med en halv miljon invå-
nare. Det motsvarar 36 döda 
i hela landet – en siffra som är 

ungefär tre gånger högre. Färre 
bostadsbränder visar att hem-
besöken ger resultat. De ga-
tuadresser som 2010-12 hade 
över 150 hembesök har en tyd-
ligt nedgående kurva över en 
femårsperiod, medan siffrorna 
för övriga områden inte visar 
samma utveckling.

– Arbetet tar tid. Nu börjar vi 
märka resultat. Men det är fort-
farande inte okej att det ser ut 
som det gör.

Och arbetet tar aldrig slut. 
Maya Stål Söndergaard tar 
Herrgården i Rosengård som 
exempel. 2010 gjordes bred 
satsning på hembesök. Bara 36 
procent hade brandvarnare. Al-
la som saknade fick sig en tillde-
lad.

– Två år senare gjordes nytt 
besök. Då var siffran 45 pro-
cent, trots att vi delat ut så 
många brandvarnare. Det kan 
till viss del bero på att det är 
stor omsättning på hyresgäster. 
Men det handlar också om kun-
skap, vi måste föra samtal hela 
tiden. Det finns de som tror att 
en brandvarnare skickar larm 
till SOS, att de själva inte behö-
ver larma om det brinner.

Maya Stål Söndergård kon-
staterar att räddningstjänsten 
inte kan lösa dödsbrandspro-

MalMö I höst når Räddningstjänsten Syd 
60 000 hembesök sedan 2010. Samtidigt hade 
förbundet förra året för första gången färre än 300 
bostadsbränder. Två omkom, vilket sett till invå-
narantalet är en låg siffra.

Väntade besök ger resultat

Ulf Nilsson

Anna-Brita Månsson ska få hjälp med vibrationsplatta till brandvarnaren. Sonja Adzic, brand- och säkerhetsvärd, undrar om det kan vara dags för spisvakt också. Risker minimeras  och arbetet ger resultat. Foto: PEr LArSSon
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MalMö
Arbetet ger effekt. Gör det 
enklare att motivera nya ru-
tiner. 

– Och att vi verkligen föl-
jer upp att åtgärder blir gjor-
da, det är det som är handen 
ända in i kaklet, säger Joa-
kim Goldmann, distriktschef 
på Hyllie.

��När Hyllies personal, främst 
skiftstyrkorna, gör 900 hem-
besök under årets fyra första 
månader och skiftet tillsam-
mans med brand- och säker-
hetsvärdar gör 180 riktade be-
sök, då vet man numera att det 
har betydelse. Det är inte bara 
fina siffror.

– Det har tagit två-tre år att få 
arbetet accepterat. Men det ger 
effekt och då är det viktigt att vi 
visar det med bra återkoppling, 
säger Niklas Fernström, verk-
samhetskoordinator.

Sambandet mellan hembe-
sök och minskade bränder bör-
jar efter några år bli tydligt. 
Olycksfrekvensen kan påver-
kas.

– Sedan vi började grotta ner 
oss i brandorsakerna har vi 
kunnat konstatera att många 
bränder inte hade behövt in-
träffa, säger Joakim Goldmann.

det handlar om att  minska an-
talet olyckor, men också om att 
effektivt hantera de som in-
träffar och lära av dem. 

Joakim 
Goldmann ger 
ett exempel där 
ett trygghets-
larm ljöd hos 
Malmö larm-
central. Hem-
tjänsten ryck-
te ut, konstate-
rade att det var 
brand och larmade SOS. Det 
tog 16-17 minuter innan rädd-
ningstjänsten fick larmet.

– Mannen dog. Jag tror vi 
haft möjlighet att rädda hans 
liv om trygghetslarmet va-
rit kopplat till brandvarnaren 
och nått larmcentralen direkt. 
Malmö har 7 000 trygghets-
larm, färre än 200 är kopplade 
till brandvarnaren. Vi ser som 
en mission att öka den andelen.

bränder följs upp  efter ett be-
stämt flöde. Det handlar om in-

formation till ägare/boende, 
omgående tillsyn, återkopp-
ling med besök hos drabbad, 
analys av branden, eventuellt 
beslut om hembesök, utbild-
ning eller uppdatering av egna 
operativa rutiner. 

Slutresultatet följs upp varje 
månad i en given mall.

– Tidigare lämnade vi upp-
giften till tillsyn och släppte 
frågan. Nu hanterar vi mycket 
själva och när man ser att ar-
betet ger resultat, då ökar en-
gagemanget, säger Magnus Er-
landsson, verksamhetskoordi-
nator.

Förutom att varje enskild 
brand följs upp så sammanförs 
de. Det kan framträda mönster 
som återkommande adresser 
eller orsaker.

– Kunskapsbanken byggs på. 
Fler försöker påverka att brän-
der inte ska inträffa igen. Dess-
utom har SMO-utbildningen 
fått genomslag i organisatio-
nen, den öppnar för nya arbets-
sätt, säger Niklas Fernström.

Risker eller brister i brand-
skydd som upptäcks följs också 
upp och ska leda till någonting, 
inte bara bli en notering. De 
återkopplas till hembesöken.

alla distrikt har en grupp  som 
jobbar med bostadsbränder. I 
gruppen ingår både operativ 
personal och brand- och säker-
hetsvärdar som gör förebyg-
gande hembesök. På samma vis 
finns grupper som jobbar med 
äldres säkerhet, brandskydd 
i hemmet och utbilda hem-
tjänstpersonal att använda 
checklista för brandsäkerhet.

��Hur ser ni på förändringen av 
yrket som tidigare var nästan 
enbart operativt inriktat?

– Man förstår helheten bätt-
re, varför vi gör saker. Det sti-
mulerar mig. Nu vill vi göra sa-
ker innan, så vi slipper åka dit 
på brand, säger Niklas Fern-
ström.
�� vilken operativ nytta ger 

uppföljningen av verksam-
heten?

– Vi ser bättre var vi ska lägga 
mer krut på framkörningskort, 
öka kunskapen om var brand-
poster finns. Och säga vad man 
vill om siffror, men de har ef-
fekt på motivationen, säger 
Magnus Erlandsson.

Det är inte alla i personalen 
som älskar att göra hembesök, 
men Joakim Goldmann kon-
staterar att det är stor skillnad 
jämfört med 2010 då arbetet 
drog igång på allvar.

– Nu finns det ett större en-
gagemang och förståelse i frå-
gan. Alla är på det ena eller an-
dra sättet involverade i frågan.

PER LARSSON

Fakta

Distrikt Hyllie
�� Ett av räddningstjänsten 

Syds sex distrikt, eller en av sex 
heltidsstationer.
�� Distriktet har skiftgående styr-

ka på sju personer, samt ett an-
tal dagtidstjänster. under 2013 
gjordes 2 033 hembesök och 
400 riktade hembesök. Besöks-
verksamheten pågår nio måna-
der om året, vilar juni-augusti.
�� Samma år larmades till 43 

bostadsbränder.

blematiken på egen hand. Det 
behövs mer samverkan, inte 
minst med socialen.

– Och att jobba mer mål-
gruppsanpassat. I England 
har man kommit mycket läng-
re på det området.

efter brittisk förebild  sat-
sas på så kallade företräda-
re (community advocates). 
Britt-Marie Andersson, an-
hörig- och äldreinforma-
tör i Kävlinge, delar numera 
sin tid med halvtid som seni-
orsamordnare i räddnings-
tjänstförbundet. Kombina-
tionstjänsten ger henne drag-
hjälp i båda befattningarna.

– Jag har ibland lättare att 
bli insläppt, vilket kan ha med 
yrkesrollen att göra. Det här 
handlar inte bara om brand, 
utan också om hur folk mår 
och när de är mottagliga för 
hjälp. Ibland får man vänta 
med riktat besök, säger hon.

Britt-Marie Andersson 
stödjer seniorgruppernas ar-
bete och jobbar för tillfället 
med en handfull långtgående 
åtgärder i enskilda hem.

– Och ju fler hembesök som 
görs, desto fler kommer att ta 
emot vår hjälp. Problemati-
ken är egentligen att hitta de 
som behöver den.

PER LARSSON

Bostadsbränder per år -09 -10 -11 -12 -13

adresser med över 150
hembesök 2010-12

107 87 84 72 69

övriga 260 267 222 269 222

totalt 367 354 306 341 291

Väntade besök ger resultat

– Vi känner att vi 
kan göra skillnad

Magnus Erlandsson och Niklas Fernström känner ökad motivation 
i arbetet. Foto: PEr LArSSon

Joakim 
Goldmann

Uthållighet
– Arbetet tar tid. Nu börjar vi mär-
ka resultat. Men det är fortfarande 
inte okej att det ser ut som det gör.
Maya Stål Söndergaard, produktionschef

Anna-Brita Månsson ska få hjälp med vibrationsplatta till brandvarnaren. Sonja Adzic, brand- och säkerhetsvärd, undrar om det kan vara dags för spisvakt också. Risker minimeras  och arbetet ger resultat. Foto: PEr LArSSon
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Explosionsartad brand
��En kraftig smäll väckte bo-

ende i centrala Alvesta 02.13 
en söndagsnatt i juni.

När de yrvakna tittade ut såg 
de en kvast av eld som spruta-
de ut från en restaurang på bot-
tenvåningen av ett flerfamiljs-
hus. 

Lågorna slickade fasaden 
och nådde  taksprånget på tre-
våningshuset. Flera personer 
ringde till SOS Alarm. 

Plötsligt kom en man ut-
springande från byggnaden. 
Det brann på ryggen i hans 
skjorta och han försökte frene-
tiskt att släcka. 

Fastigheten på Storgatan i 
Alvesta hade ett tjugotal bo-
ende i åtta lägenheter på plan 
två till fyra. Bjälklag och an-
gränsningar mot byggnader åt 
båda sidorna var väl avtätade 
och utgjorde ett bra skydd mot 
brandspridning. 

de flesta sov  då explosionen 
inträffade. Flertalet vakna-
de av smällen och av tjutande 
brandvarnare. De kunde själ-
va ta sig ut via ett trapphus som 
var väl avskilt från restaurang-
en på bottenvåningen som nu 
var helt övertänd. 

 I lägenheten rakt ovanför 
den brinnande restaurangen 
bodde fastighetens ägare Lars 
Ekman tillsammans med sin 
strävhåriga tax Boman. 

– Jag vaknade men förstod 
inte riktigt vad som hände ut-
an somnade om och sov kan-
ske i tio minuter till. Jag vak-
nade av att hunden stod bred-
vid sängen och gnällde.  Någon 
bankade på dörren och jag hör-
de hur det sprakade vid fönst-
ret precis som när det brinner 
en brasa. När jag kom upp var 
hela lägenheten rökfylld, be-
rättar Lars Ekman.  

–  Av någon anledning följde 
inte taxen med när jag flydde 
ut, han kom inte när jag kall-
lade. Jag trodde han var död. 
Men senare, när vi evakuerats, 
kom en brandman med Boman 
i famnen. Hunden mådde ef-
ter omständigheterna ganska 
bra. När jag förstod att min vän 
skulle överleva blev jag så glad 
att tårarna rann.

när räddningsstyrkorna  an-
lände reagerade de på bran-
dens våldsamma intensitet. 
Lågorna från restaurangen 
närmast sprutade ut genom de 
krossade rutorna. 

Mycket av värmen riktades 
horisontellt ut från byggnaden 
och fasaden på de två närmast 
ovanliggande våningarna blev 
inte så illa utsatta som man 
kunde vänta sig. 

Det utstickande takfallet 
till yttertaket fångade däre-
mot upp lågorna och orsakade 

brandspridning till vindsvå-
ningen. 

Det allmänna omdömet 
bland brandpersonalen var att 
brandförloppet i restaurang-
en förstärkts med något slag av 
brandfarlig vätska. 

Förstärkning tillkallades. 
Som mest deltog cirka 30 man 
från räddningstjänsten i släck-
ningsarbetet.

den man som sågs springa  
från brandplatsen  med brand 
i kläderna har inte gett sig till 
känna. Däremot fördes senare 
på natten en 26-årig man med 
ambulans till Växjö lasarett. 
Han hade allvarliga brännska-
dor på ryggen men förnekade 
bestämt att han ens varit i när-
heten av brandplatsen utan 
fått sina skador på annat sätt. 

Mannen förflyttades sena-
re till universitetssjukhuset i 
Linköping. Efter förhör blev 
han häktad som misstänkt för 
grov mordbrand. 

det var inte första gången  som 
det brann på restaurang Bel-
fast i Alvesta. Bara några må-
nader tidigare hade det inträf-
fat en annan brand i samma lo-
kal.  

Den gången, vid 23.40-tiden 
en vardagskväll, kände en för-
bipasserande röklukt och lar-
made. Det visade sig att någon 

hade krossat ett fönster utifrån 
och pytsat in brännbara väts-
kor som antänts. 

Även vid detta tillfälle låg 
människor och sov i sina lägen-
heter. Men genom den tidiga 
upptäckten kunde räddnings-
tjänsten denna gång begränsa 
skadorna.

artikeln bygger på en rapport av 
anders Brodell, Värends rädd-
ningstjänst.

Fakta

Termer 
�� termer som ofta används 

av polis och domstolar.

Brott
�� Straffbelagd gärning.
�� Kan bara begås av fysiska 

personer, alltså ej av bolag.
�� Bara den som fyllt 15 år kan 

straffas.

Brottsutredning
�� När ett brott begåtts inleds 

en polisutredning (förunder-
sökning). Det inledande ske-
det är enbart polisens uppgift. 
�� När någon är skäligen miss-

tänkt och saken inte är av en-
kel beskaffenhet ska åklaga-
ren överta ledningen av förun-
dersökningen.  Åklagaren ger 
polisen anvisningar och direk-
tiv för fortsatt arbete. 
�� förundersökning ska alltid 

bedrivas objektivt och utreda 
också sådant som talar för att 
den misstänkte är oskyldig. 
��olika tvångsmedel kan till-

gripas:
föremål av betydelse för ut-

redningen tas i beslag (beslu-
tas av polis)

Husrannsakan för att kom-
ma över bevis eller gripa miss-
tänkta (polis eller åklagare be-
slutar)

Misstänkt grips (polisbeslut)
Misstänkt anhålls (åklaga-

res beslut)
Misstänkt häktas (dom-

stolsbeslut). 
�� för att en misstänkt ska 

kunna häktas måste påfölj-
den för brottet vara fängelse i 
minst ett år.

Åtalsrubriker brand
De åtalsrubriker som är van-
ligast i samband med brän-
der är mordbrand, grov mord-
brand, allmänfarlig vårdslös-
het och skadegörelse.
för mordbrand och skadegö-
relse krävs uppsåt, det vill sä-
ga att branden anlagts med 
avsikt. för allmänfarlig vårds-
löshet är det tillräckligt att av 
oaktsamhet framkalla fara för 
annan.
��Mordbrand 

anlagd brand som innebär fa-
ra för annans liv eller hälsa 
eller omfattande förstörelse 
av annans egendom. Påföljd: 
fängelse i lägst två och högst 
tre år.
��Grov mordbrand

anlagd brand där brottet an-
ses som särskilt grovt. Påföljd: 
fängelse i lägst sex och högst 
tio år eller livstid.
�� Allmänfarlig vårdslöshet

att av oaktsamhet eller ovar-
samt umgås med eld eller 
sprängämnen och vålla brand 
eller fara för detta. Påföljd: 
böter eller fängelse i högst 
sex månader. Är brottet grovt 
döms till fängelse i högst två 
år.
�� Skadegörelse

Den som förstör eller skadar 
egendom till men för annans 
rätt dömes för skadegörelse. 
Påföljd: böter eller fängelse i 
högst sex månader. Är brot-
tet grovt dömes till fängelse i  
högst fyra år.

eRFaRenheteR

Brandfarlig vätska

1 En brännbar vätska med läg-
re flampunkt än omgivningen 

som sprids ut över en yta börjar 
avdunsta brännbara ångor. När 
blandningsförhållandet mellan 
ångorna och luftens syre uppnår 
vissa värden behövs det bara en 
gnista för att blandningen ska 
antändas. 

2 om det råder ideala bland-
ningsförhållanden sker an-

tändningen snabbt och explo-
sionsartat.

3 Mycket talar för att bensin 
eller annan brännbar vätska 

med låg flampunkt spridits i den 
aktuella restauranglokalen och 
tillåtits avdunsta ångor en stund 
innan blandningen antänts.

3

Lågorna sprutade ut från fönstren när räddningstjänsten anlände, vilket gjorde att man misstänkte att någon form av brandfarlig 
vätska tillförts. Foto: CArL CArLErt
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�� Fem personer färdades un-
der natten i en snabbgåen-
de motorbåt i Örnsköldsviks 
skärgård. En av de åkande blev 
avsläppt vid en brygga medan 
de övriga fyra fortsatte i en 
farled söderut. 

Strax efter en udde fanns  
ett sjömärke i form av en stål-
boj med en lampa som blinkar 
med jämna tidsintervaller. 

Enligt båtens GPS körde 
båten rakt mot bojen med en 
hastighet av cirka 50 knop. 
Olyckan inträffade strax före 
klockan tre en augustinatt och 
det var helt mörkt ute.

Båten fortsatte sedan okon-
trollerat ytterligare några 
hundra meter innan den slog 
runt och hamnade upp och ner 
på en stenig strand. 

Markeringen på båtens 
GPS-karta upphör cirka 400 
meter före bojens placering. 
Det beror troligen på att in-
strumentet förstördes i sam-
band med kraschen så att de 
sista sekunderna inte kunde 
lagras i dess minne. 

Vid elvatiden  på förmidda-
gen observerade en person 
som befann sig ute på fjärden 
en båt som låg upp och ner vid 
vattenbrynet på fastlandssi-
dan och larmade via 112. Un-

der larmintervjun såg den in-
ringande även en person som 
låg på stranden. 

Ett omfattande räddning-
spådrag enligt aktuell organi-
sation inleddes snabbt:
�� Sjöräddningen (JRCC)

Räddningsledare med stab, 
SSRS räddningsbåtar, heli-
kopter lifeguard, lotsbåt.
�� Kommunal räddningstjänst

Kommunens alarmerings-
central, räddningschef i be-
redskap, insatsledare, bas-
brandbil, räddningsbåt.
�� Polis

Länskommunikationscentral 
(LKC), inre befäl, polispatrul-
ler, hundpatrull.
�� Sjukvården

Ambulanser.
�� Krisorganisationen

Psykiskt omhändertagande 
(Posom), Sjukhuset.

den havererade motorbåten  
kunde nås från land via en 
mindre väg som emellertid 
slutade med en vändplan cir-
ka 300 meter innan olycks-
platsen. 

Vid framkomsten kunde 
personalen konstatera att två 
personer låg på land intill den 
upp- och nervända båten. En 
av dem var vid liv men svårt 
skadad och medvetslös. Ett 

intensivt sjukvårdsarbete vid-
tog. Den andre personen var 
avliden. 

Ytterligare två omkomna 
påträffades inne i den tunga 
båten men kunde frigöras. 

Då man inte visste hur 
många personer som befann 
sig ombord på motorbåten vid 
olyckstillfället avsöktes vat-
tenytan med hjälp av helikop-
ter och båtar. 

Polis och frivilliga avsök-
te stränder och markområ-
den tillsammans med en po-
lishund. 

JRCC utsågs  i ett tidigt skede 
att leda den samlade insatsen 
medan räddningstjänstens 
insatsledare hade det direkta 
arbetet på skadeplatsen. SOS 
Alarm såg till att radiokom-
munikationer mellan Raps 
och Sar kopplades samman 
till en egen talgrupp. Det möj-
liggjorde medlyssning vilket 
underlättade samarbetet mel-
lan organisationerna.

Under förmiddagen bekräf-
tades att det varit fem perso-
ner i båten men att en per-
son gått i land innan olyckan. 
Samtliga var alltså återfunna. 

Innan räddningsinsatsen 
avslutades samlades all rädd-
ningspersonal på stranden för 

att hedra de omkomna med en 
tyst minut.

artikeln bygger på en rapport 
av Håkan Wikman, räddnings-
tjänsten Örnsköldsvik.

ulf Erlandsson, bran-
dingenjör, medverkar 

under Erfarenheter 
med sammanfattning-
ar av rapporter ur MSBs 

brand- och olycksut-
redarprogram.  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.tjugofy-
ra7.se

Läs mer på 
tjugofyra7.se

eRFaRenheteR

Sjöräddning 

1 räddningsledaren för den 
samlade insatsen befann sig 

hela tiden på jrCC i göteborg. 
räddningstjänstens insatsleda-
re tjänstgjorde som hans ögon 
och öron och ledde arbetet på 
olycksplatsen och stranden. 
Det fungerade väl.

2 redan under utlarmnings-
skedet kom man överens 

om att använda att använda 
rakels talgrupp raPS-6 för 
landenheter och Sar-22 för 
Sjöräddningens enheter. SoS 
sammankopplade talgrupper-
na till en gemensam talgrupp 
så att Sjöräddningen och rädd-
ningstjänsten kunde samverka 
genom rakel.

3 Sammankopplingen är oer-
hört viktig då det är myck-

et jobbigt att under stressiga 
förhållanden leta radiokanaler 
som man annars aldrig använ-
der. I detta fall fungerade sam-
mankopplingen mycket bra. 

3

Tre dog i båtkrasch
��Omfattande räddningspådrag, en räddad

En person överlevde den våldsamma båtkraschen. Foto: räddningStjänStEn

��Räddningstjänsten larmades 
vid midnatt om att det brann i 
ett trapphus i ett flerfamiljs-
hus.

När insatsledaren och den 
första enheten anlände brann 
det kraftigt i några plastsäckar 
som stod innanför entrédör-
ren. Trapphuset var helt rök-
fyllt. En första insats gjordes 
genom att spruta in pulver ge-
nom en dörrspringa. Det hade 
begränsad effekt. 

Strax innan huvudstyrkan 
anlände exploderade en spray-
burk som fanns i en av de brin-
nande säckarna. 

Kraften i explosionen var så 
stark att burken for rakt ige-
nom ytterdörrens tvåglasruta 
och ut på gården. Lyckligtvis 
träffades ingen människa.

 Branden släcktes snabbt och 
resterna lämpades ut i det fria. 
Sprayflaskan visade sig ha inne-
hållit hårspray. 

Trapphuset fick kraftiga 
rökskador men tack vare att lä-
genhetsdörrarna var stängda 
blev rökspridningen till bostä-
derna minimala. Varken brand-
personal eller boende skadades 
av händelsen.

artikeln bygger på en rapport av 
Per Liljekvist, räddningstjänsten 
Värnamo.

eRFaRenhet

1 Man kan konstatera att det 
är viktigt med riskbedömning 

även vid sådana insatser som in-
ledningsvis verkar enkla.

1

sprayflaska 
exploderade

Hålet i rutan.
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��Räddningstjänstens förmå-
ga – kommentar till Helena 
Lindbergs ledare i Tjugofyra7.

Helena Lindberg talade på 
invigningen av Brand 2014 om 
olyckor, om räddningstjänsten 
och om behovet av att höja rib-
ban för insatser. 

Samma tankar framför He-
lena i ledaren i förra numret 
av Tjugofyra7. Den operativa 
förmågan ska utvecklas med 
ny teknik, nya metoder och 
utbildning. Jag anar också en 
viss tveksamhet till huruvida 
svensk räddningstjänst kla-
rar av de större olyckorna, då 
vi måste kraftsamla och sä-
kerställa bland annat god led-
ningsförmåga. 

Det är uppenbarligen MSB:s 
uppfattning att svensk rädd-
ningstjänst har brister då den 
framförts vid ett flertal tillfäl-
len de gångna åren. 

Då måste vi kunna diskute-
ra dessa brister och förslag till 
lösningar på ett konkret och 
konstruktivt sätt snarare än 
att de förmedlas svepande och 
med allmänna synpunkter i ra-
dioprogram och på olika kon-
ferenser. 

Svensk räddningstjänst be-
står av ca 150 olika organisatio-
ner med olika förutsättningar, 
resurser och erfarenheter.

hösten 2012 bjöd MSb  in ett 
antal räddningschefer och sak-
kunniga inom räddningsom-
rådet för att diskutera insats-
metoder och kompetens inom 
räddningstjänstområdet. 

MSB, och tidigare Rädd-
ningsverket, hade vid ett fler-
tal tillfällen uppmärksammat 
räddningstjänstens oförmåga 
att ta tillvara erfarenheter från 
insatser och man ville med det-
ta möte diskutera detta. 

Några erfarenheter från mö-
tet var att på lokal nivå har vi 
för få insatser som gör det möj-
ligt att skaffa sig en personlig 
och lokal erfarenhet, oavsett 
om det handlar om teknik och 
metoder eller taktisk utform-
ning och ledning. 

Och på nationell nivå har 
vi inte längre de arenor som 
bland annat befälsutbildning-
arna och HRK utgjorde för det-
ta utbyte och spridning av er-
farenheter. Ytterligare möten 

om eventuella  åtgärder och 
behov genomfördes inte.

när MSb nu pekar på  ineffekti-
va insatser och behovet av ut-
veckling av teknik och meto-
der samt bättre utbildning är 
det som att flyttas tillbaka till 
80-talet. 

Då kunde man läsa i utred-
ningarna och förarbetena till 
bildandet av Räddningsverket, 
och införandet av nytt utbild-
ningssystem för räddnings-
tjänsten, om den dåliga kom-
petensen i svensk räddnings-
tjänst. 

Då var svensk räddnings-
tjänst bevisligen ineffektiv 
med både dåligt utvecklade 
metoder och förmågor. Detta 
medförde både osäkra insatser 
med olyckor bland egen perso-
nal och stora skadekostnader 
till följd av brister både i det fö-
rebyggande systemet och i den 
operativa förmågan.

nu riskerar vi  uppenbarligen 
att hamna i samma uppfatt-
ningar och problembild som 
på 80-talet. Detta understryks 
av såväl Kjell Wahlbeck på 
MSB och Anders Bergqvist på 
Brandskyddsföreningen i ett 
antal program i Vetenskaps-
radion, liksom nu av Helena 
Lindberg. 

Jag tror dock att vi har oli-
ka syn dels på problembilden 
kring räddningstjänstens på-
stådda tillkortakommanden 
idag, dels till eventuella lös-
ningar.

Min uppfattning är  att staten 
(MSB och SRV) själv medver-
kat till att skapa de brister man 
nu iakttar i svensk räddnings-
tjänst. Förändringen av utbild-
ningssystemet 2003 (framfö-
rallt vad avser vidareutbild-
ningssystemet), nedläggning-
en av två räddningsskolor och 
de uteblivna medlen för bland 
annat teknik- och metodut-
veckling vid de kvarvarande 
skolorna har sannolikt skapat 
kompetens- och erfarenhets-
brister i svensk räddnings-
tjänst. 

Under perioden 1986 – 2003 
genomgick samtlig rädd-
ningspersonal i Sverige en el-
ler flera utbildningar vid nå-

gon av skolorna. Stora resur-
ser lades ner på utveckling av 
räddningstjänstens olika för-
mågor och i grundutbildning-
en till brandman fanns stora 
möjligheter att pröva och för-
stå ny teknik och nya metoder. 

Best-practise spreds mel-
lan skolor och lärare (många 
med lång erfarenhet från rädd-
ningstjänsten) och elever, och 
därmed mellan räddnings-
tjänsterna. 

I vidareutbildningssyste-
met fanns stora möjligheter 
för kompetensutveckling såväl 
vertikalt (successivt större och 
mer komplicerade insatser) 
som horisontellt (förebyggan-
de, krisledning, samverkansut-
bildningar). 

Nya ledningsmetoder och 
taktisk förmåga utvecklades 
genom nära samarbete med 
forskning och andra aktörer 
och omsattes i konkreta och 
användbara modeller i utbild-
ningarna.

idag bedrivs i princip  ingen 
sammanhållen teknik- och me-
todutveckling i landet, och där-
med heller ingen spridning av 

teknik och metoder i utbild-
ningssystemet. Enskilda rädd-
ningstjänster, oavsett storlek, 
har små möjligheter att åstad-
komma denna utveckling själ-
va. 

Med nuvarande  utbildnings-
system sker heller ingen eller 
ringa erfarenhetsåterföring 
eller utbyte av erfarenheter 
och best-practise, vare sig det 
gäller teknik, metoder, olycks-
kunskap/ olycksförloppskun-
skap eller ledning och taktik.

Nu vill jag inte ha tillbaka 
vare sig den gamla utbildning-
en eller de fyra skolorna. Det 
förra systemet krävde enorma 

resurser och det var inte kost-
nadseffektivt. 

Nej, det jag vill se är inled-
ningsvis ett samtal mellan MS-
B:s ledning, SKL/PACTA och 
företrädare för svensk rädd-
ningstjänst om vilka kompe-
tens- och förmågebrister vi 
eventuellt har och hur vi i så 
fall ska ta oss ur dem. 

Därefter vill jag se en stra-
tegi för vad vi måste göra på 
kort och lång sikt. Med samsyn 
kring problembilden kan vi 
skapa gemensamma lösningar.

PER WiDLuNDH
förbundsdirektör i  

räddningstjänsten Syd
ordförande i PaCta:s 

branschråd för räddningstjänst-
förbunden

Fotnot : Samtidigt som jag skri-
ver detta ser jag att Helena har 
fått sitt förordnande förlängt 
med tre år. Det tycker jag är bra, 
MSB behöver ha uthållighet i 
denna fråga när den nu fått hög-
sta ledningens fokus.

��Hej Per, tråkigt att du upp-
fattat att jag uttrycker mig sve-
pande.

MSB har självklart en del av 
ansvaret för utvecklingsfrå-
gorna och avser att fortsätta 
dialogen om detta bland annat 
genom vårt räddningstjänst-
råd. 

I räddningstjänstrådet finns 

representanter från samtliga 
län, plus de tre storstadsregi-
onerna. Utveckling av utbild-
ningarna är en av flera viktiga 
frågor.

Inom ramen för det arbetet 
är du förstås välkommen att 
komma med konstruktiva syn-
punkter och förslag.

HELENA LiNDBERG

Svar från Helena Lindberg

Staten har medverkat till brister 
i svensk räddningstjänst

Per Widlundh anser att staten (MSB och Räddningsverket) medverkat till brister i svensk räddnings-
tjänst, bland annat med omläggningen av utbildningssystemet 2003.  Foto: joHAn EkLund

Sämre förutsättningar
”Idag bedrivs i princip  ingen sam-
manhållen teknik- och metodut-
veckling i landet.”
Per Widlundh, Räddningstjänsten Syd
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�� I förra numret av Tjugofy-
ra7 ( juni ) fanns det en arti-
kel om användningen av skum 
och de aktiva ämnen som 
finns i de nya blandningarna. 

Med hjälp av denna teknis-
ka lösning  vill man gärna ut-
öka användningsområdet och 
en del ser skummet som ”sä-
kert vatten”. 

Genom det synsättet passe-
rar man även de gränser som 

finns för rökdykningen och 
dess säkerhet.

Att lägga ett brandsegel för 
att skydda intilliggande bygg-
nader är inte något nytt när 
det gäller att använda skum 
för vissa situationer. Men det 
kan aldrig ersätta vatten som 
ett rent släckmedel.

nu funderar man på  att bör-
ja använda skum för invändig 
släckning som man redan har 
börjat göra vid vindsbränder 
eller där branden är svåråt-
komlig.

Vårt jobb är att göra proffsi-
ga insatser med så små skador 
som möjligt utifrån den initia-
la branden. Det visar sig nu att 
den skumtyp som används till 
bland annat CAFS har en ne-
gativ effekt på det som kallas 
för restvärde. 

Skummet förstör möbler, 
tyger, konst, böcker, läder 
med mera på ett sådant sätt 
att det är på skalan svårt till 
omöjligt att ”renovera” eller 
återställa efter en brandska-

da. Det innebär att skummet 
bidrar till större skador på lö-
söret, som skulle gått att åter-
ställa om vatten använts som 
släckmedel.

Det kan inte vara ett bra ut-
gångsläge att använda skum 
vid invändig släckning som 
förstör värdefulla föremål för 
den drabbade i större omfatt-
ning än vad själva branden 
gjorde. Det här borde vara en 
liten väckarklocka när det gäl-
ler användningsområdet av 
bland annat CAFS.

Även om aktiva ämnen in-
går med en så liten del som 
man framhåller så betyder 
det inte att man skall använda 
skummet ohämmat för att det 
ses som ”ofarligt” eller mer 
miljövänligt. 

Bra att det forskas området 
skum, men ta även med de bi-
effekter som finns med den 
typen av släckmedel.

MATTS JANGERSTAD
Huvudskyddsombud

Storstockholms brandförsvar

Tack!
�� Sveriges största skogs-

brand i modern tid drabba-
de, som alla känner till, Väst-
manland under augusti må-
nad 2014.  

Samhällets förmågor att 
hantera situationen inom 
många olika områden prö-
vades under stor belastning i 
flera veckor. 

Vi som företrädare för lo-
kala räddningstjänstaktörer 
inom det drabbade området 
vill framföra ett stort tack till 
alla organisationer och med-
arbetare runt om i landet 
som ställt upp och medver-
kat till att brandens konse-
kvenser kunnat hanteras.  

Mitt i den pressade situa-
tionen har det varit en fan-
tastisk upplevelse att se vil-
ken vilja och förmåga att 
hjälpa till som ni alla visat.

Ett stort tack!

ÅKE BROMAN
räddningschef

Mälardalens Brand- och  
räddningsförbund

GÖRAN CEDERHOLM
räddningschef

räddningstjänsten Sala-Heby
MATS JANSSON

räddningschef
Södra Dalarnas  

räddningstjänstförbund

Välkommen  
att tycka till!
�� Det går bra att skriva un-

der signatur, men vi behö-
ver namn och adress för att 
vid behov kunna ta kontakt. 
uppgifterna är skyddade och 
stannar inom redaktionen. Vi 
publicerar inte anonyma in-
lägg.
e-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

postadress:

Min Åsikt, tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad. 

Manusstopp för  
nästa nr:  15 november

Värmland har startat sam-
verkansprojektet Tryggt och 
säkert län. 

Målet är att utveckla en 
modell för systematiskt fak-
tabaserat säkerhetsarbete.

��Det är ett treårigt 2:4-projekt 
med länsstyrelsen som projek-
tägare. Samtliga kommuner i 
länet omfattas och deltar gör 
MSB, Konsumentverket, poli-
sen, landstinget, Karlstads uni-
versitet och Räddningstjäns-
ten Karlstadsregionen.

– Oönskade händelser leder 
till ett stort lidande och sto-
ra kostnader. Enbart i Värm-
land beräknas kostnaderna för 
olyckor till 2,2 miljarder kro-
nor. Vi är säkra på att detta i 
hög grad kan påverkas till det 
bättre, säger Björn Sandborgh, 
styrgruppsledare för projektet.

Receptet är utvecklad sam-
verkan mellan alla berörda par-
ter i länet.

– Tryggt och säkert län är ett 
innovativt samverkansprojekt 
om faktabaserat säkerhetsar-
bete och basen är erfarenhets-
återföring och vunna kunska-
per. Visionen är att skapa ett 
tryggt och säkert Värmland, bå-
de mänskligt lidande och kost-
nader ska minskas.

arbetet ska bedrivas  i tre fa-
ser. Först inhämtning av statis-
tik för att beskriva läget i kom-
munen: vilka är de största ris-
kerna, var sker olyckorna och 
vilka drabbas? Därefter analys 
för att kunna utveckla nya me-
toder och ta fram verktyg.

Det unika med projektet är 
bredden med samverkan mel-
lan myndigheter, länsstyrelsen, 
landstinget, kommuner och fri-
villiga.

– Tidigare arbeten har skett 
ute i förvaltningarna, det här 
projektet utgår från den hög-
sta ledningen i kommuner och 
länsstyrelsen, säger Mats Jung-
hage, MSB, en av två processle-
dare.

Projektidén bygger på bred 
samverkan och två pilotkom-
muner, Arvika och Kil, har re-
dan inlett arbetet. 2015 ska lä-
nets samtliga kommuner vara 
igång.

– Förhoppningen är att det 
under de tre åren har etable-
rats ett arbetssätt och att man 

i kommunerna har hunnit prö-
va på att arbeta inom 3-4 olika 
områden, säger Mats Jungha-
ge.

Vid upptakts- och inspira-
tionskonferensen i början av 
juni berättade Claes Tingvall, 
Trafikverket, om trafiksäker-
hetsarbetet. Genom nollvi-
sionen har Sverige blivit bäst i 
världen på trafiksäkerhet men 
det tog många år och misstag 
att nå dit. Säkerhetsarbete tar 
tid och man ska inte förvänta 
sig snabba resultat.

– Om man tittar på den långa 
historien av trafiksäkerhet så 
har den präglats av alla klok-
skaper och dumheter man kan 
tänka sig. Arbetet har präglats 
av amatörism.

enligt Claes tingvall  är miss-
taget att man försökt hitta vad 
det är för fel på människor som 
orsakar trafikolyckor.

– Sedan 1926 har vi den så 
kallade ”djävulsparagrafen” 
som säger att krockar du är det 
ditt fel. Trafiksäkerhetsarbe-
tet har experimenterat med 
människoliv. Vi har hittat på 
en massa saker och sedan har vi 
räknat på hur många som dog. 
Det har varit möjligt för vi har 
alltid kunnat skylla på trafikan-
ten.

Att låta människor möta var-
andra i en fart av kanske 25 me-
ter per sekund med en och en 
halv meters lucka borde ba-
ra förekomma på cirkus. Claes 
Tingvall säger att det är ett un-
der att det fungerar.

– Det är vi som har ställt väg-
transportsystemet till männ-
iskors förfogande att använda 
sig av. Det är vi som utformat 
det här på ett sånt sätt att det 
är ett under att vi inte tar livet 
av fler.

De flesta olycksfall ligger re-
dan latent i systemet. Frågan är 
bara vem som löser ut olyckan, 
när och under vilka omständig-
heter.

– Det är det nollvisionen 
handlar om – det är vi som har 
ansvaret och då man inte längre 
kan säga att vi ska ha ett lagom 
mål. Har du ansvar för andra 
människors liv och hälsa kan 
man inte spela med dem, säger 
Claes Tingvall.

GuNNO ivANSSON

Skumanvändning  bidrar 
till skador på lösöret

Räddningscheferna i de drabbade kommunerna i Västmanland 
tackar alla som hjälpt till hantera konsekvenserna av skogs-
branden. Foto: joHAn EkLund.

Värmland 
startar tryggt 
och säkert län
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Operativ chef

2,5 timme från Stockholm med tåg.  
Naturen runt knuten, havet mitt i stan och nära till fjällen. 

Nu söker Norrhälsinge Räddningstjänst:

www.hudiksvall.se/ledigajobb

 

Säkerhetssamordnare 
 

- inriktning brandskydd 
Är du redo för Södertälje? 
Läs mer på www.sodertalje.se/ledigajobb 

Vi har ett uppdrag och en vision. 
Vill du vara med och utveckla 
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet 
och omtanke. För att spegla samhället i stort arbetar vi för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

www.rsgbg.se

Operativ chef 
Som operativ chef kommer du ha samordnande 
och strategiskt ansvar för förebyggande och 
operativ verksamhet. Du rapporterar direkt till 
förbundsdirektör och räddningschef. 

Du kommer ansvara för arbetet inom 
olycksutredning och analys, ledningsutveckling 
samt metod och taktik. 

Välkommen med din ansökan.

Mer information:  
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/

MSBs sök- och räddningsstyrka – Swift Usar 
– har återigen visats att den är redo för in-
sats. 

Och nu pågår arbete med att förbereda 
styrkan för nationell användning.

��Vid en övning i Tinglev, Danmark, tränade 
styrkan, tillsammans med kollegor från Island 
och Italien, på att hitta och rädda överlevande 
efter ett jordskalv med efterföljande tsunami. 

Deltagande i internationella övningar sker 
återkommande för att upprätthålla kunska-
per. Scenariot vid övningen i Danmark, innebar 
många raserade byggnader med instängda per-
soner och akut behov av hjälp från andra länder.

Den svenska styrkan återfann nio personer 
som kunde räddas ur rasmassorna. Övningen vi-
sade att styrkan är redo för insats, både nationellt 
och internationellt.

– Vårt team berömdes av övningsledningen för 
sina insatser, som genomfördes på ett säkert och 
strukturerat sätt med god samarbetsförmåga, sä-
ger Anja Holmgren, MSB.

Sök- och räddningsstyrkan  är ett så kallat Heavy 
Usar-team, består av 76 personer och tolv rädd-
ningshundar som tio timmar efter beslut ska 
vara redo att ge sig av för att rädda överlevande 
i rasmassor efter en katastrof någonstans i värl-
den. 

2008 klassificerades den svenska styrkan som 
det åttonde Heavy USAR-teamet i världen. 2013 
återklassificerades teamet enligt kriterier från 
Insarag, International Search and Rescue Advi-
sory Group.

Vid övningen i Danmark deltog Sverige med 
ett medium team, 48 personer och 6 hundar.

Sök- och räddningsstyrkan har hittills varit 
avsett för internationella insatser där byggna-
der har rasat samman. Nu pågår arbete med att 
förbereda styrkan för nationell användning och 
att användningsområdet breddas till att omfatta 
även ras- och skredsituationer.

Fotnot: Swift usar står för Swedish International 
fast response team - urban Search and rescue.

Sök- och räddningsstyrkan kan komma att an-
vändas nationellt.

Sök- och räddningsstyrkan 
kan få nationell användning

�� För att stärka samarbetet i 
Östersjöregionen startas ett 
ledarskapsprogram inom civil-
skydd för framtida beslutsfat-
tare på hög nivå. 

Pilotkursen genomförs i Tal-
linn 1-4 december med delta-
gare från elva östersjöländer.

Ledarskapsprogrammet er-
bjuder på teori och praktik och 
ska stärka räddningstjänst-
samarbetet i Östersjöregionen, 
bland annat genom erfaren-
hetsutbyte och möjligheten att 
knyta nya nätverk. Det poäng-
teras om utbildningen att för 
att klara och minimera effek-
terna av naturkatastrofer och 
större olyckor är dynamiskt 
ledarskap och projektledning 
avgörande.

– Syftet med utbildningen 

är att utrusta deltagarna med 
de verktyg och perspektiv som 
behövs för att hantera gränsö-
verskridande samarbete mel-
lan olika organisationer i län-
derna, säger Julia Fredriksson 
som tillsammans med Bengt 
Sundelius, båda MSB, ingår i 
kursledningen.

Baltic Leadership Program-
me har tagits fram av MSB i 
samarbete med Östersjösekre-
tariatet  och finansiären Svens-
ka Institutet.

Från Sverige deltar Charlot-
ta Herrström, Björn Myrberg, 
Anders Axelsson och Christian 
Di Schiena, samtliga MSB. 

Övriga deltagande länder är: 
Danmark, Estland, Finland, Is-
land, Lettland, Litauen, Norge, 
Polen, Ryssland och Tyskland.

östersjösamarbete för  
beslutsfattare på hög nivå
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Vi har ett uppdrag och en vision. 
Vill du vara med och utveckla 
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet 
och omtanke. För att spegla samhället i stort arbetar vi för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

www.rsgbg.se

Larm- och ledningsoperatörer
Som larm- och ledningsoperatör på 
Räddningstjänsten är du den första länken i 
kedjan som räddar liv, egendom och miljö. 

Välkommen med din ansökan senast 5 oktober. 

Mer information:  
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/

VI BEHÖVER DIG

cHEf tIll EnHEtEn fÖR 
VERKSAMHEtSStÖD
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 stödja 
organisationen med intern utbildning/övning, fordon, 
materiel och lokaler. 
 Vi erbjuder en chefstjänst där strategisk planering och 
din förmåga att inspirera andra och utveckla verksam
heten är viktiga delar. Du ingår även i ledningsgruppen.

BRAnDInGEnJÖR
Vi söker dig som vill arbeta med nuvarande och framtida 
utmaningar för samhällsskydd och beredskap. Dina 
arbetsuppgifter kommer främst att vara inom samhälls
byggnad, myndighetsutövning inom LSO och LBE samt 
riskanalyser. 
 Som person är du driven, lyhörd och prestigelös.  
Du ingår som befäl i utryckningstjänst och kommer även 
att delta i våra länsgemensamma samverkansforum.

lÄS MER OM tJÄnStERnA OcH AnSÖK PÅ:
gislaved.se/ledigajobb

Brandkåren i Kalmar kommun söker 

Brandingenjör
Utförlig information om tjänsten och hur du söker jobb i Kalmar 
kommun hittar du på

www.kalmar.se/ledigajobb

Följ oss på nätet
www.tjugofyra7.se

söker
Brandmän 
för sommarvikariat 2015

Storstockholms brandförsvar 
är ett kommunalförbund som 
ansvarar för räddningstjäns-
ten i 10 kommuner: Dande-
ryd, Lidingö, Solna, Stock-
holm, Sundbyberg, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö 
och Österåker. 

Storstockholms brandförsvar är Sveriges största brandförsvar. 
Vårt uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och 
vistas i våra medlemskommuner. 

Läs mer på vår webbplats: www.storstockholm.brand.se

RESPEKT PÅLITLIGHET ÖPPENHET PROFESSIONALITET

rapporter, broschyrer, lä-
romedel med mera från 
MSB. Där inget pris anges 

är publikationen gratis. 

Vägledning till ökad  
säkerhet i industriella 
informations- och  
styrsystem
Vägledning med syfte att öka 
medvetenheten om behov av 
hög säkerhet i industriella infor-
mations- och styrsystem. Kon-
kret stöd för de som arbetar in-
om samhällsviktiga verksam-
heter. tredje utgåvan i ämnet.
Best nr: MSB718 – juli 2014.

brandskydd i bostäder  
– för dig som ger råd
tidigare rekommendationer har 
varit spretiga och i vissa fall fel-
aktiga. Nationella samverkans-
gruppen för brandskyddsfrågor 
gav en arbetsgrupp i uppgift att 
ta fram nya rekommendatio-
ner. alla som kommer i  kontakt 
med privatpersoner som behö-
ver råd kan använda dessa.
Best nr: MSB693 – maj 2014.

antibiotic resistance 
and societal security
MSB har undersökt ett scenario 
med en mer omfattande resi-
stens där tillgången på funge-
rande antibiotika är mycket be-
gränsad. En växande antibioti-
karesistens hotar inte bara liv 
och hälsa.

Engelsk version av antibio-
tikaresistens ur ett säkerhets-

perspektiv, MSB619, som gavs 
ut 2013.
Best nr: MSB677 – maj 2014.

Sveriges strategi för  
oljeskadeskydd
Det fjärde strategidokumen-
tet för oljeskadeskydd. ger ett 
samlat underlag för långsiktig 
planering.
Best nr: MSB701– juni 2014.

att hantera överbelast-
ningsattacker
Informationsblad för att höja 
kunskapsnivån inom området. 
Checklista i fyra steg.
Best nr: MSB709– juni 2014.

erfarenhetsseminarium 
gFSp & eU-insatser
Sammanfattning av diskussio-
ner och rekommendationer från 
erfarenhetsseminarium med 
personal som varit på interna-
tionella fredsinsatser.
Best nr: MSB724– juni 2014.

Research for a Safer So-
ciety
MSBs forskningsstrategi som 
lägger grunden för satsningar 
under 2014-2018. Engelsk ver-
sion. tidigare version på svens-
ka: MSB610.
Best nr: MSB685– juni 2014.

preventing natural di-
sasters
Engelsk version av broschyren 
förebygga naturolyckor. tidiga-
re version på svenska: MSB630.
Best nr: MSB729– juli 2014.

MSb:s arbete med  
naturolyckor
Broschyr som skriver MSB:s ar-
bete inom området.
Best nr: MSB710– juni 2014.

the MSb´s work in rela-
tion to natural disasters
Engelsk version av broschyren 
ovan.
Best nr: MSB719– juni 2014.

action plan for the pro-
tection of Vital Societal 
Functions & Critical in-
frastructure
Engelsk version av Handlings-
plan för skydd av samhällsvik-
tig verksamhet. Målet för hand-
lingsplanen är systematiskt sä-
kerhetsarbete hos alla senast 
2020. Svensk version: MSB630.
Best nr: MSB695– juli 2014.

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

nyutgivet från MsB
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
söker

Brandingenjör
Läs mer på:
http://uddevalla.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:40002/

Vi har ett uppdrag och en vision. 
Vill du vara med och utveckla 
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet 
och omtanke. För att spegla samhället i stort arbetar vi för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

www.rsgbg.se

Styrkeledare heltid
Vi söker dig som har några års erfarenhet som 
styrkeledare heltid. Du har fokus på att driva 
verksamhetsutveckling tillsammans med ditt 
arbetslag samt att utveckla förbundets arbete 
gentemot medborgare och samhälle. 

Välkommen med din ansökan senast 5 oktober 

Mer information:  
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/

Ljuset vid Vättern

Jönköpings kommun strävar efter
att erbjuda en attraktiv arbetsplats
som är fri från diskriminering
och ger lika möjligheter för alla.

 

Jönköpings kommun söker:

Brand- eller riskingenjör
Mer information om tjänsten finns på vår hemsida
www.jonkoping.se  Sökord: lediga jobb

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets  
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Vill du påverka brand skyddet 
i samhället? 
Vi söker medarbetare inom områdena:
•	 Brandskydd
•	 Brandfarliga varor

Läs mer på www.msb.se/jobb

söker
Beredskapsplanerare
till avdelningen ledning och samverkan

Storstockholms brandförsvar 
är ett kommunalförbund som 
ansvarar för räddningstjäns-
ten i 10 kommuner: Dande-
ryd, Lidingö, Solna, Stock-
holm, Sundbyberg, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö 
och Österåker. 

Du kommer bland annat att arbeta med drift och utveckling av 
lednings- och samverkansfrågor. Aktivt stödja förbundets med-
lemskommuner, kunder, samverkande myndigheter och evene-
mangsarrangörer inom vår region gällande beredskapsfrågor. 
Läs mer på vår webbplats: www.storstockholm.brand.se

RESPEKT PÅLITLIGHET ÖPPENHET PROFESSIONALITET

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta,
Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner.

                  
Vi söker

INSATSLEDARE
Läs mer på vår hemsida: www.sdrf.nu
Sista ansökningsdag 2014-09-30
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Vi har ett uppdrag och en vision. 
Vill du vara med och utveckla 
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, säkerhet 
och omtanke. För att spegla samhället i stort arbetar vi för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

www.rsgbg.se

Brandmän
Vi söker dig som är intresserade av ett mång-
sidigt arbete. 

Som brandman arbetar du med olika typer av 
räddningsinsatser och med förebyggande 
brandskyddsarbete t ex med information i 
skolor.

Vi vill ha din ansökan senast 10 oktober.

Mer information: www.rsgbg.se/lediga-tjanster

annonsera i 
tjugofyra7

Ska ni rekrytera perso-
nal inom området sam-
hällsskydd och bered-

skap? Då är tjugofyra7 rätt 
tidning att annonsera i.

nästa nummer: Nr 24 kom-
mer ut 9 december.
annonsbeställning: för-
handsbokning senast 20 no-
vember, färdigt manus senast 
27 november.
kontakt: ring eller e-posta 
redaktionen (se sid 2), i första 
hand Per Larsson.

Fakta oM  
annonSeRing
pris: 20 kronor per spaltmil-
limeter.
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.

Just nu söker vi  
en räddningschef 

Läs mer om arbetet 
och ansök på:
gislaved.se/ledigajobb

Vill du vara med och  
utveckla en av landets mest 

banbrytande räddningstjänster?

Räddningstjänsten Syd 
söker kvinnor och män som vill arbeta som 

brandmän.
Läs  mer om tjänsterna på 

www.rsyd.se/jobba_hos_oss

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, könsöverskridande identitet, religion/annan 
trosuppfattning, etnicitet, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Vi behöver dig!

Räddningstjänsten Västerbergslagen 
söker

2:e Brandförman 
i heltidsstyrka

Läs mer om tjänsten och ansökan på Ludvika kommuns hemsida 
www.ludvika.se /Jobba i Ludvika                                         

Vi generationsväxlar, breddar vår kompetensprofil och söker

Brandingenjör
inriktning tillsyns- och tillståndshandläggning 
med möjlighet till framtida operativ tjänstgöring

Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.rtjeh.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO

Förebyggande -  
konferensen söker  
synpunkter
��Till våren är det åter dags 

för MSB:s förebyggandekon-
ferens.

Vilka frågor tycker du är vik-
tiga att ta upp? Har du någ-
ra förslag på goda exempel att 
sprida eller någon talare du 
gärna vill lyssna till?

Arrangörerna vill gärna ha 
in tips.

– Jag är övertygad om att det 
finns många bra idéer och syn-
punkter som kan bidra till ett 
intressant och givande pro-
gram. Jag tror dessutom att vi 
får nöjdare besökare om de ges 
möjlighet att påverka konfe-
rensens innehåll, säger Malin 
Vestin, MSB.

Förebyggandekonferensen 
kommer att hållas i Karlstad 
15-16 april. Tankar och idé-
er om programmet kan skick-
as till:

forebyggandekonferensen@
msb.se senast  17 oktober. 
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Extremt väder allt oftare
Halland, Värmland, Skåne – under 
några veckor av drabbades flera de-
lar av landet av svåra översväm-
ningar efter intensiva skyfall.

– Vi får fler skyfall, med större 
intensitet och vattnet kan få stor 
kraft, säger Mette Lindahl Olsson, 
MSB.

�� Infrastruktur kollapsade, kostna-
der för stillestånd och reparation blev 
och blir omfattande. Därtill fick många 
människor delar av sina hem förstörda.

Mette Lindahl Olsson, enhetschef för 
skydd av samhällsviktig verksamhet på 
MSB, tror knappast vi såg några isole-
rade företeelser i slutet av augusti. Det 
kommer att ske igen, sannolikt oftare. 
Klimatförändringarna gör sig påminda.

– Vi bör omgående fundera på att det 
kanske inte räcker med att dimensione-
ra dagvattnet för att klara tioårsflöden. 
Vattnet kräver utrymme och det behö-
ver förberedas på olika sätt, säger hon.

Ett sätt att förstå hur intensiv neder-

börd ska hanteras är att 
göra skyfalls- analyser. 
MSB har initierat forsk-
ningsprojekt i ämnet.

– Men det finns inte 
färdiga modeller eller 
verktyg för kommuner-
na att arbeta med.

den nationella höjddatabasen  ger nu-
mera mycket noggranna data, men det 
handlar om vad som riskerar att stå un-
der vatten och slås ut på grund av sti-
gande och forsande vatten.

– Vi måste också underhålla damm-
luckor, vägtrummor, kanaler med mera 
och inte ta för givet att de fungerar.

Problemet blev uppenbart i Kristi-
nehamnstrakten där många vägar, in-
klusive E18, och även järnvägen var av-
stängd i flera dagar. I Malmö fick rese-
närer plockas ut ur fönster på en buss 
som fastnat i vattnet. Då uppskattades 
det ha kommit över 80 millimeter regn 
på en dag.

– Frekvensen av naturhändelser har 
ökat, men antal dödsfall i samband med 
dem har minskat. Det beror på före-
byggande arbete, på beredskap, tidiga 
varningssystem. Däremot har de eko-
nomiska konsekvenserna blivit större. 
FNs siffror visar att satsning på tillväxt 
äts upp av kostnader för naturolyckor.

bland naturolyckor  är det översväm-
ningar som kommer högst upp på listan 
när EU sammanställt nationella riskbil-
der. Orsaker kan vara höga flöden i vat-
tendrag, höga havsnivåer eller skyfall.

– Det här är inte övergående. Ska vi 
bara vänta eller ska vi möta ett föränd-
rat klimat? frågar Mette Lindahl Olsson 
retoriskt och fortsätter:

– Vi kanske måste investera i det ro-
busta och resilienta när det gäller bygg-
nader, vägar och vatten. För vi kom-
mer att drabbas igen, och då kostar det 
mångfalt mer. 

Att augusti dessutom bjöd på den 
största skogsbranden i modern samt 

svåra storm- och åskväder, gör inte bild-
en mindre komplicerad

MSB har i år cirka 20 miljoner kronor 
att fördela till kommuner som ansökt 
för förebyggande åtgärder mot natur- 
olyckor. Bidrag ges till max 60 procent 
av totalkostnaden. Samtidigt finns i år 
ansökningar om åtgärder för totalt 142 
miljoner.

– MSB och många kommuner har på-
talat att pengarna inte räcker. Samti-
digt säger Miljömålsberedningen att de 
pengar som satsas ger effekt. Vi behöver 
göra mer och göra det samlat. Det är vik-
tigt att de som bor i utsatta områden får 
hjälp att ta problemet på allvar.
�� vad ska vi satsa på då?
– Väljer man att reducera risker så 

gynnar det tillväxten och miljön och 
minskar störningar i samhället. I sam-
hällsutvecklingen bör vi ha riskperspek-
tivet i fokus när vi bygger och anpassa 
samhället till ett förändrat klimat.

PER LARSSON

Centrala Kristinehamn översvämmat i slutet av augusti. Inom några veckor drabbades Halland, Värmland och Skåne av svåra översvämningar under tre skilda skyfall. 
 Foto: joHAn EkLund

Mette 
Lindahl Olsson
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