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Kampen mot ebola
största insatsen

Kampen mot Ebola har medfört den största insatsen hittills av MSB.
– Hela planeringen har varit en laginsats
med samlad svensk expertis på området, sä-

ger Ann-Charlotte Zachrisson, enhetschef på
MSB.
Rädslan för smittan har varit ett av hoten
för ökad spridning av Ebola. I oktober var det

Rsyd
anställer
11 kvinnor

problem både att rekrytera personal och hitta flygleverantörer som ville landa i Liberia.


Elva kvinnor och
tio män har nyrekryterats som
brandmän i Räddningstjänsten Syd.
Sidan 5
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Med bättre
krisberedskap
i sikte
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Minskat anslag kommer att
märkas även utanför MSB
I detta julnummer intervjuas den nye
inrikesministern Anders Ygeman och
det med anledning av att MSB byter
”hemdepartement”. I fortsättningen rapporterar vi alltså till regeringen via Justitiedepartementet, tillsammans med myndigheter
som den nya Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen. Även informationssäkerhetsfrågor flyttar till inrikesminister Ygeman.
Vad denna förändring innebär på sikt för
MSB och området samhällsskydd och beredskap är fortfarande oklart men den bör kunna
skapa spännande förutsättningar för ett mer
breddat och samordnat arbete inom området
trygghet och säkerhet som även inkluderar
t.ex. brottsförebyggande arbete.
På MSB pågår nu ett intensivt arbete för
att anpassa verksamheten till den finansiella
kostym vi har under kommande budgetår. Vi
får minskat anslag för vår förvaltning för 2015
med cirka 20 miljoner kronor och från 2016
med drygt 35 miljoner kronor. Samtidigt ser
vi att vi behöver höja ambitionen inom flera
områden.
Att få ihop denna ekvationär en utmaning.

Verksamheten kommer att påverkas – i viss
utsträckning redan under 2015. För att kunna klara de neddragningar som krävs från
2016 och framåt drar vi igång ett omfattande
analysarbete, där stora delar av myndigheten
kommer att genomlysas i jakt på möjliga besparingar. Bland annat kommer vi att snabb
utreda om det är möjligt att bedriva utbildningsverksamheten med enbart en egen utbildningsanläggning. Den analysen kommer

tjugofyra7

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom
Myndigheten för samhällskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren på sidan 2 är att betrakta som MSB:s
officiella linje.

ledare
Helena Lindberg
Generaldirektör,
MSB

Bland annat
kommer vi att
snabbutreda
om det är möj
ligt att bedri
va utbildnings
verksamheten
med enbart en
egen utbild
ningsanlägg
ning

att ske inom ramen för den översyn av utbildningsverksamheten som ska göras under
2015. I den processen kommer vi självklart
att ha dialog med företrädare för räddningstjänsten.
I arbetet med att komma in i en mindre
kostym försöker vi säkerställa att våra målgrupper inte drabbas av våra besparingar på
ett sätt som blir orimligt eller orättvist. Jag
vill dock vara tydlig med att budgetneddragningen är så pass stor att verksamheten påverkas. Effekterna av detta kommer att märkas även utanför myndigheten.
Men regeringen har inte bara krymptkosty-

men, utan också gett oss förtroendet att under 2015 öka satsningen på kommunernas
arbete för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna med 150 mkr.
Den stora skogsbranden i Västmanland
orsakades inte av klimatförändringar, men
brandens förlopp förvärrades av extrema väderbetingelser. Det var mycket torrt, snabba väderomslag, vind. Arbetet med att utreda
vad som hände och utvärdera insatserna pågår, och arbetet att filtrera ut lärdomar kommer att fortsätta under lång tid. Men nyligen
samlades runt 300 människor i Västerås för
att delge varandra iakttagelser, berättelser
och reflektioner. Det gav oss alla ytterligare
nya perspektiv på händelsen.
Den här hösten påminns vi omflera andra
omvälvande händelser, Estoniaolyckan för
tjugo år sedan, Tsunamikatastrofen i Indonesien på annandag jul för tio år sedan – och
direkt efter julhelgerna kom dessutom stormen Gudrun. Det är tre stora händelser som

Nu finns det ett systemför krisberedskap på

alla nivåer. Även om det finns mycket att utveckla och förbättra, så finns grunderna på
plats. Ute i landets kommuner pågår förberedelserna för att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsplaner och program som
ska stärka krishanteringsförmågan och förebygga olyckor under den kommande mandatperioden.
Detta är också en höst när vi påminns om
andra omvälvande händelser: Första världskrigets utbrott 1914, murens fall och kalla krigets slut i november 1989. Parallellt pågår arbetet med att återuppta planeringen för höjd
beredskap, civilt försvar. Men det sker med
andra förutsättningar än för tjugo år sedan:
samhället är mer komplext med ett helt annat IT-beroende, Försvarsmakten är mer beroende av att det omgivande samhället fungerar, och Sveriges säkerhet bygger på solidaritet med länder i Norden och inom EU.
Vi vet att många väntar på tydligarestyrning

när det gäller planering för civilt försvar. I
väntan på den styrningen är det klokt att börja reflektera över planering för höjd beredskap, dvs. civilt försvar, med utgångspunkt
från det krisberedskapsarbete som redan bedrivs så att vi utnyttjar samhällets resurser så
effektivt som möjligt.
Slutligen vill jag önska alla läsare av Tjugofyra7 en God Jul med förhoppning om ett gott
nytt år med färre olyckor och kriser.
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påverkat krisberedskapen och det systematiska arbetet med att förebygga och hantera
olyckor och kriser.
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Svenska
insatsen
i siffror

Två dagar efter flodvå-

Uppsamling av döda kroppar vid tempelplatsen Bang Muang, norr om Khao Lak. Flodvågskatastrofen 2004 berörde alla och prövade
Sverige och svenskarna.
Foto: PER LARSSON

Vad lärde vi av Tsunamin?
På annandag jul är det tio år
sedan tsunamin dödade 543
svenskar i Sydostasien.
Vad lärde vi oss?


– Allmänt sett har samarbetet mellan myndigheter blivit
bättre, man är mer medveten
om vikten av att samarbeta, säger Christina Salomonson som
vid tidpunkten var generaldirektör för Räddningsverket
och senare chef för regeringens kriskansli.

Hur skulle vi då hantera en
ny katastrof i samma format?

– Det vi nog kan vara säkra
på är att även nästa katastrof
kommer att vara oväntad, precis som Estonia och diskoteksbranden i Göteborg var. Självklart måste vi ha en förberedelse för katastrofer, men det
är minst lika viktigt att ha en
grundförmåga att improvisera.
Det krävs folk som vågar ta beslut och som har ledarförmåga,
säger Salomonson.
Väntan på besked och

beslut
var Christina Salomonsons
stora frustration julhelgen
2004.
– Under annandagens förmiddag ringde jag till Försvarsdepartementet första gången,
då var ingen intresserad. Vi,
Kjell Larsson som var chef för
vår internationella avdelning
och jag, visste att ska vi göra något så måste det gå fort. Vi visste också att det inte handlade
om att rädda liv, men att bry oss
om våra drabbade medborga-

Våga ta beslut
”Självklart måste vi ha en förbe
redelse för katastrofer, men det är
minst lika viktigt att ha en grund
förmåga att improvisera.”
Christina Salomonson

re. Det var frustrerande av vänta på besked.
En omgående förändring
blev att Räddningsverket i
framtiden inte skulle behöva
vänta på regeringsbeslut, utan kunna besluta själv i samråd
med ansvarigt departement.
Samtidigt krävdes fortfarande finansiering för att kunna
trycka på knappen.
Beslutshanteringen av katastrofen nagelfors så småningom, det blev KU-förhör och
granskande TV-program. 2005
års Katastrofkommission, med
Johan Hirschfeldt som ordförande, lämnade en rapport om
hur svenska myndigheter mötte katastrofen.
– En mycket bra rapport.
I efterdyningarnatogs fler be-

slut för att stärka den nationella krisberedskapen.

En stödstyrka för att hjälpa
svenskar i nöd utomlands inrättades. Evakueringen från
Libanon 2006 blev första testet och hittills enda stora insatsen. Delar av styrkan användes
under arabiska våren och efter stormen i Filippinerna förra året.

Det togs också beslut om
omfattande utökning av Räddningsverkets internationella
arbete.

2008 inrättades regeringens
kriskansli med uppgift att hålla
landets politiska ledning informerad och uppdaterad.
– Det fungerade väldigt bra
i början. H-G Wessberg var
statssekreterare och väldigt intresserad, vi kände att vi hade
direktlinan till högsta nivån om
det behövdes. Nu kan jag tycka
att intresset tonats ner. Det kan
vara en konsekvens att det inte hänt något på länge, det kan
också vara personberoende.


MSB bildades 2009 när
Krisberedskapsmyndigheten,
Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar
sammanfördes. Den nya myndigheten fick ett uppdrag som
ingen av de tidigare haft: att
stödja samordning av krishantering och kriskommunikation
vid händelser. MSB skulle också se till att nationella och internationella frågor integrerades bättre i det operativa arbetet.
I dag är Christina Salomonson

pensionär och har inte direkt
insyn i krisberedskapsarbetet.
– Men jag ser ju att MSB har
en mycket mer omfattande
omvärldsbevakning och myndigheter är mer medvetna om
vikten av att samarbeta. Räddningsverket var på sin tid bra
på att snappa upp när det hände, men hade inte den bevakningen.
PER LARSSON

Fakta

Flodvågskatastrofen 2004

26 december 2004, strax före åtta på morgonen lokal tid, inträffade en jordbävning 30 kilometer under jordytan utanför Sumatra.
Magnituden uppmättes till över 9,0 på Richterskalan.

Skalvet orsakade en enorm flodvåg (tsunami) som ödelade stora
områden i Sydostasien.

Totalt omkom närmare 230 000 människor (FNs beräkningar).
Värst drabbades Indonesien (framförallt Aceh-provinsen) där runt
170 000 människor bekräftades döda eller saknade. I Thailand omkom 8 500 personer.

Sverige var, sett till folkmängd, det turistland som drabbades hårdast. 543 svenskar dog. Av dem är 15, mestadels mycket unga, fortfarande saknade. 1 500 svenskar skadades. Tsunamin i Sydostasien är
den största svenska olyckskatastrofen någonsin.

gen reste den första svenska styrkan med 20 personer
till Thailand. De påbörjade en
insats som skulle komma att
pågå i 379 dagar, fram till 10
januari 2006. Det är den hittills största, enskilda insatsen
utomlands.

Totalt var 614 svenskar på
plats och arbetade efter katastrofen, de fördelades på:
ID-kommissionen 190, Räddningsverket 114, Polisen 71,
Svenska Kyrkan 75, UD 58,
Röda Korset 39, Socialstyrelsen/Smittskyddsinstitutet
36, Försvarsmakten 31. Som
mest arbetade 150 personer
samtidigt i insatsen.

Flera myndigheter/organisationer medverkade med
personal i någon av ovan
nämnda organisationer, som
Begravningsentreprenörernas riksförbund, Rädda Barnen och Lottakåren.

Räddningsverket hade från
regeringen tre huvuduppdrag.
Myndigheten skulle under
Generalkonsulatet/UD samordna och stödja svenska
myndigheters och organisationers arbete, organisera och
samordna hemsändning av
omkomna svenska medborgare och stödet till drabbade
svenskar.

Samtliga 526 identifierade,
omkomna svenskar sändes
hem till Sverige eller överlämnades till anhöriga. Långt
senare identifierades ytterligare två omkomna svenskar.
69 hemfärdsceremonier genomfördes och 331 så kal�lade anhörigresor till platser
som drabbade svenskar ville
besöka.

I samband med allhelgonahelgen och årsdagen av
händelsen genomfördes tre
minnesceremonier i Thailand
som Rådet för stöd och samordning arrangerade. Totalt
besökte 700 anhöriga ceremonierna.

Styrelsen för psykologiskt
försvar (SPF) stod bakom
uppbyggnaden av Rådets
kansli dit anhöriga kunde
vända sig för stöd och information. Kansliet var verksamt till 31 maj 2006.

Uppmärksamheten kring
katastrofen var enorm. Fram
till 15 februari hade svenska
medier 1 158 inslag om Räddningsverket (normalt 180 inslag per månad). Myndighetens informationsenhet fick
samma period 700 samtal
fler än normalt.

Svenska statens kostnader
för själva insatsen överskred
300 miljoner kronor. Därutöver gjorde organisationer
som Röda Korset och Svenska Kyrkan stora satsningar,
exempelvis beräknades Röda
Korsets kostnader för krisoch anhörigstöd till 9 miljoner kronor.
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Ebolasmittan
i Västafrika

Det humanitära behovet i de

I mitten av september hade 5 444 dödsfall i ebola rapporterats från de tre värst drabbade länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone.
MSB gör sin största insats någonsin i arbetet med att bekämpa smittan.
foto: tt bild / AFP PHOTO / PASCAL GUYOT

Eboladrabbade Västafrikanska
länderna är fortsatt stort. Enligt
WHO har 15 319 troliga, misstänkta och bekräftade fall av
ebola rapporterats fram till den
21 november, varav 5 444 dödsfall i Guinea, Liberia och Sierra
Leone.
Statistik från WHO indikerar
att smittspridningen i framförallt Monrovia i Liberia har minskat kraftigt. Det finns osäkerhet i
siffrorna, men trenden bekräftas
allt mer.
Enligt WHO medför kraftig underrapportering svårigheter att
skapa en säker bild av smittspridningen. USA:s CDC bedömer att endast omkring 40 procent av alla ebolafall har rapporterats i Liberia och Sierra Leone.
Enligt WHO är länder där smittan förekommit Guinea, Liberia, Sierra Leone, Mali, Nigeria,
Senegal, Spanien, USA. Demokratiska republiken Kongo Kinshasa drabbades av ett separat
ebolautbrott.
Sverige har sedan april 2014
bidragit med 536,8 miljoner
kronor i kampen för att stoppa
ebolautbrottet i Västafrika.

Ebola dödar och skrämmer
Ett av hoten för ökad spridning av ebola har varit rädslan för smittan. Många tvekade att medverka.
Samtidigt larmades om
risk för galopperande smittspridning om inte hjälpen
snabbt ökade.

När MSB fick i uppdrag att
inom ramen för IHP-samarbetet skicka en styrka till Liberia
var det inledningsvis problem
att rekrytera personal, svårt
att hitta flygleverantör som ville landa. Samtidigt var det dramatiska åtgärder och rubriker varje gång ett sjukhus, inte
bara i Sverige utan i hela Europa, tog in en person för kontroll
av eventuell ebolasmitta.
– När man ska bestämma sig

för att åka eller ej kommer risken väldigt nära. Man påverkas. Det handlar om själva beslutet och om jag tar en risk för
mina anhöriga, säger Jesper
Folkesson, MSB.
Han var insatschef för den
första IHP-styrkan på 13 personer som landade i Liberias
huvudstad Monrovia i oktober.

På flygplatsen
väntade omgående handtvätt
och feberkontroll.
– Det satte nivån. Våra egna rutiJesper
ner innebar
Folkesson
bland annat att
vi alla tog tempen morgon och kväll och satte upp siffrorna på en lista som
alla såg. Då såg vi även om någon missat rutinen. Sånt skapar trygghet, säger Jesper Folkesson som efter sex veckor är
hemma igen.
IHP-styrkans uppgift var

att
för WHOs räkning bistå med
bostäder och kontor åt internationell sjukvårdspersonal.
Förutom fem tekniker, en logistiker och en administratör
fanns även två läkare och tre
sjuksköterskor i styrkan som
sjukvårdsresurs för biståndspersonalen.
– Vi hade kapacitet att samtidigt isolera tre personer i
72 timmar i väntan på sjuktransport hem.

Hanteringen av personlig
skyddsutrustning är en av de
mer resurskrävande uppgifterna. För att sjukvårdspersonal
ska kunna vårda 100 patienter har det förbrukats 10 000
skyddsutrustningar i månaden
eftersom det är täta skiften.
– Är det 30 grader när de jobbar blir det 40 i gummitältet
där vården sker och 50-60 grader inne i overallen när man
jobbar. Ingen klarar det mer
än en timme i stöten. Det uppskattas att sjukvårdspersonalen drack tio liter vätska per arbetspass.
IHP-Styrkan stöttade fyra
sjukvårdsenheter, byggda för
att klara 100 patienter vardera, med kylutrymme för sjukvårdspersonalen. När smittan
förväntades eskalera ökades
resurserna med vattenförsörjning med mera för att klara 300
smittade per enhet, även om
antalet sängplatser var de samma.
En period var prognosen
10 000 nya ebolafall i veckan.
Antalet är nu runt 200.
Jesper Folkessons uppfatt-

Säkrat rutiner
”Största nyttan är nog
att vi hjälpt FN följa
nedskrivna rutiner –
gjort praktik av teori”
Jesper Folkesson, MSB, insatschef

ning är att den goda utvecklingen delvis beror på ökad medvetenhet bland befolkningen.
– Jag har ju sett de hur de
lokalanställda ändrat beteende. De skakar inte hand med
folk, hanterar döda människor
på ett säkrare sätt. Vi har varit
försiktiga med att komma för
nära lokalbefolkningen. Och
det har varit ömsesidigt. De vill
inte ha kontakt med oss, de vet
vad vi jobbar med.
En annan orsak kan vara utbredd immunitet efter att tidigare haft ebola.
– En av våra läkare var på ett
möte där det hävdades att 70
procent av befolkningen i Liberia är immun.
IHP-styrkan har med boende och logistik även stöttat ett
kubanskt team med 53 läkare

och sjuksköterskor samt den
inhemska organisationen.
Var har ni gjort mest nytta?

– WHO har varit överväldigat. Det är många insatser som
ska koordineras och logistiken
är omfattande. Den största nyttan vi gjort är nog att vi borrat
upp FNs egna rutiner. Vi har
hjälpt till med att få FN att följa
de rutiner man har nedskrivna,
gjort praktik av teori. Det har
haft stor medicinsk nytta, sjukvården och dess beredskap har
blivit bättre för biståndspersonalen, säger Jesper Folkesson.
På vilket vis skiljer det sig när
hotet är smittorisk jämfört
med risker i ett konfliktområde?

– Jämfört med ett eldöverfall i Afghanistan är ebola som
riskfaktor mindre påtaglig men
samtidigt mer närvarande. Hela tiden närvarande.
per larsson

Fotnot:IHP (International Humanitarian Partnership) är ett
nätverk inom humanitärt arbete
där Danmark, Estland, Finland,
Luxemburg, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland ingår.

Tjugofyra7 · #24

nyheter

december 2014

5

Rsyd anställer
elva kvinnor

MBSs styrka sätter upp kontor, omklädningsrum och vilrum med luftkonditionering för personal
som jobbar i Ebola-vårdenhet i Monrovia.
Foto: Insatsstyrkan.

MSBs största insats
Ebola-insatsen i Liberia är
den största MSB gjort.
Den har krävt mycket
samarbete och samordning
med andra svenska myndigheter och experter.

– Jag brukar skämtsamt säga
att vi har 30 personer som nästan kan bygga en basecamp
i sömnen men det här har vi
aldrig gjort förut. Hela planeringen har varit en laginsats med den samlade svenska expertisen på området, säger Ann-Charlotte Zackrisson,
chef för insatsenheten på MSB.
Den 16 oktober gav regeringen MSB uppdraget att planera och genomföra hälso- och
sjukvårdsinsatser i Västafrika.
Samtidigt avsattes 100 miljoner kronor för uppdraget.
Inledningsvis var

det svårt att
rekrytera personal, men det
har vänt.
– I den första insatsen skickade vi tre sjuksköterskor och
två läkare. Då bedömde vi att
alla behövde ha infektionserfarenhet och helst varit ute på
insats tidigare. När vi nu tittar
på att bemanna en större sjukvårdsinsats på plats kan vi titta
på en annan bredd av kompetens och erfarenhet vilket gjort
det lättare att rekrytera.
Uppdraget från WHO var att
bemanna ett behandlingscenter mot ebola i Monrovia med
100 vårdplatser som skulle tas

i bruk i mitten
av november.
Kraftigt förändrad
behovsbild ledde
till omplanering.
– Vårt team Ann-Charlotte
på plats gjorde Zackrisson
bedömningen
att det inte finns anledning att
öppna ett behandlingscenter
när det finns tomma vårdplatser på andra ställen. Då ställde
vi om den svenska insatsen till
att mer kraftfullt än vi hade avsett från början stötta det redan
befintliga centret som drevs av
hälsoministeriet tillsammans
med Kuba och Afrikanska unionen.
MSB har gett stödtill bland an-

nat logistik, ledning, planering
och till viss del även kliniskt
stöd och rådgivning. Ebola-epidemin fick den vanliga sjukvården att kollapsa på grund av
oförmågan att skilja ut misstänkta och verkliga fall av ebola.
– Vi har stöttat hälsoministeriet när det gäller andra åtgärder, bland annat bygga upp ett
protokoll för screening inom
vanlig sjukvård för att kunna
sålla ut smitta.
MSB har även stöttat utbildning eftersom det behandlingscenter som MSB ursprungligen
skulle bemanna gjorts om till
ett utbildningscenter.

När det inte fanns behov för
ett behandlingscenter i Monrovia fick det svenska teamet i
stället uppdraget att bygga upp
ett behandlingscenter i Greenville, 30 mil söder om Monrovia.
På plats i Liberiafinns drygt ett

40-tal personer i den svenska
styrkan. Alla har genomgått en
utbildning på Karolinska institutet men för att arbeta kliniskt
behöver utbildningen kompletteras med en tio-dagars
WHO-utbildning på plats.
Behandlingscentret i Greenville ska vara klart om två veckor.
– Vår personal har hittills
arbetat med utbildning, stöd
och rådgivning och ännu inte bedrivit direkt patientvård,
men vi har nu utbildad personal som är förberedda att starta upp centret i Greenville, säger Ann-Charlotte Zackrisson.
Det svenska bidraget i

kampen mot ebola är omfattande
och spänner över flera områden. Utöver insatsen i Liberia
har MSB personal som arbertar för Ocha med koordinering, en stabschef för UNMEER och personal som stöttar
de IHP-insatser som drivs av
Danmark, Norge och Storbritannien i Sierra Leone. MSB
stärker även WFP med IT och
logistik .
gunno ivansson

Elva kvinnor och tio män
har nyrekryterats som
brandmän i Räddningstjänsten Syd.
Därmed är ett av målen i
“En brandstation för alla”
nära att uppfyllas.

mycket nöjd med att organisationen tydligen är en attraktiv arbetsplats.
– Det marknadsföringsarbete som vi har bedrivit de senaste åren har gett resultat.


– Vi är jätteglada för att
vi fick så många kvalificerade sökande, säger Maya Stål
Söndergaard, produktionschef i Räddningstjänsten Syd.
Hon syftar både på det totala antalet sökande, 93 stycken, och på det faktum att hela
15 av de sökande var kvinnor.
Annars brukar det heta att
”det inte finns några kvinnor
att anställa”.
– Uppenbarligen finns de
ju, säger Maya Stål Söndergaard.

vits direkt mot dem som studerar vid SMO-utbildningen och också genom jobbsökarmässor, yrkesinformation
till gymnasieskolor samt prova-på-dagar.
Maya Stål Söndergaard tror
att det sätt som organisationen tar hand om de nya också spelar roll för dragningskraften.
Nyanställda brandmän får
en mentor. I höstas började
Räddningstjänsten Syd erbjuda mentorer också åt de
SMO-studerande som gör sin
LIA-praktik på räddningstjänsten.

Flera av de rekryterade tar

snart examen på utbildningen Skydd mot olyckor, SMO.
Ett fåtal kommer från fasta anställningar i räddningstjänster på andra håll i Sverige.
Sedan början av 2011 har
Räddningstjänsten Syd bedrivit det MSB-finansierade projektet En brandstation för alla. Projektets syfte är att uppnå en jämställd arbetsplats
utan diskriminering och med
jämn könsfördelning.
Ett delmål är att tre av fem
arbetslag i Lund ska bestå av
minst 40 procent kvinnor,
vilket brukar betraktas som
gränsen för numerär jämställdhet.
– Nu kommer vi att uppnå
det, säger Maya Stål Söndergaard.
De rekryterade är alla utbildade brandmän. Majoriteten har gått SMO och några
har gått äldre eller likvärdiga
brandmannautbildningar.
Maya Stål Söndergaard är

Marknadsföringenhar bedri-

När projektet En

brandstation för alla startades var det
en uttalad strategi att placera alla nyanställda kvinnor
på samma station, i Lund. På
den punkten har organisationen blivit mer flexibel.
– De flesta nyanställda
kvinnorna kommer att placeras i Lund, men inte alla. Det
går inte att ha så många nya på
en enda station.
Att så många som 21 har rekryterats förklaras med en
viss överanställning.
– Vi tillämpar utökad
grundbemanning. Nästa år
väntar en del pensionsavgångar och en del föräldraledigheter.
Av de 21 nyrekryterade blir
18 heltidsanställda och tre får
timanställning.
Introduktionen kommer
att starta i februari.
Annika N Lindqvist

Får inte huvudmannaskap för FRG

Civilförsvarsförbundet har
begärt av MSB att få ett uttalat ansvar och medel för att
samordna FRG-verksamheten under icke operativa
förhållanden.
Frivilliga resursgrupper,
FRG, startade 2004 som en
förstärkningsresurs i kommunerna. Medlemmar i FRG
grundutbildas av Civilförsvarsförbundet med medel
från MSB. Civilförsvarsför-

bundet motiverar sin begäran om huvudmannaskap att
det behövs för att säkerställa
en fortsatt och ändamålsenlig utveckling av FRG.
Efter att ha gjort en utredning svarar MSB att det inte ligger inom myndighetens
ansvarsområde eller mandat
att dela ut huvudmannaskap
för de uppgifter som Civilförsvarsförbundet begär.
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Ekonomin kommer alltid in som en faktor efter stora händelser som skogsbranden och MSBs generaldirektör Helena Lindberg önskar sig ett operativt krisberedskapsanslag på nationell nivå. Kjell Mo från regeringens kansli för krishantering, tror att skogsbranden i Västmanland blir en i raden av stora händelser som Estonia och tsunamin
och en vändpundpunkt i svensk krishantering. Till höger Max Ekberg, SKL och Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare i Sala.
foto: gunno ivansson

Pengar till stora insatser
Helena

Lindberg efterlyser operativt krisberedskapsanslag
västerås

MSBs generaldirektör önskar sig ett operativ krisberedskapsanslag.
Kommunalråd ifrågasatte räddningstjänstens kompetens.

Det var två saker som kom
upp när länsstyrelsen i Västmanland, Sveriges kommuner
och landsting och MSB i slutet
av november inbjöd till seminarium för att tillvarata och utbyta erfarenheter från den stora skogsbranden.
För alla inblandade var
skogsbranden i någon mening
en extraordinär händelse. Att
länsstyrelsen tar över ansvaret
för en räddningstjänstinsats
är ytterst ovanligt. Enligt beredskapsdirektör Ingela Regnell var det första gången sedan
LSO infördes 2004. Landshövding Ingemar Skogö berättade
att beslutet var enkelt eftersom

alla var överens, men svårt i någon mening eftersom det var
obruten mark. Vad får det för
konsekvenser? Hur ser budgeten ut?
– Det fanns inte så mycket
riktlinjer och föreskrifter hur
man skulle bete sig och vad det
innebär att ta över. Nu utföll det
väldigt väl för Lars-Göran Uddholm hade anmält sig och visade sig vara en alldeles utmärkt
person för detta, men om han
inte hade funnits där, vem hade då fått uppgiften? Det skulle
blivit väldigt komplicerat.
Efter Utöya var den främsta
erfarenheten att resurser inte
fann varandra och det hände i viss utsträckning även nu.
MSBs generaldirektör Helena
Lindberg berättade att myndigheten har ett stabs- och ledningsstöd i form av ett datornätverk.
– Det har vi i beredskap och

kan skicka till andra sidan jordklotet och sätta upp ganska
snabbt. Det stödet fick vi inte
iväg till Ramnäs och det har lett
till att vi ser över den frågan.
Kan vi utveckla en stabs- och
ledningsfunktion som kan tillhandahållas?
Lars-Göran Uddholmanser att
man ska våga dra på från början, ekonomin får man ta efteråt. Men enligt Helena Lindberg
har det i kris efter kris visat sig
att när frågan om ekonomi är
otydlig faller saker mellan stolarna eller blir inte gjorda, för
man vill inte bli sittande med
notan.
– Det spelar ingen roll hur
mycket man säger tänk inte på
ekonomin, hantera situationen
och se till att lösa uppdraget
– ekonomin kommer alltid in
som en faktor och då skulle jag
önska mig ett operativt krisberedskapsanslag på nationell ni-

vå som hjälpte till att lösa den
här knuten, sa Helena Lindberg
och fick en spontan applåd.

– Och när man inte vet att
man inte vet blir det svårt, säger Göran Cederholm.

Naturligt nog komräddnings-

Åsa Eriksson, kommunalråd i
Norberg, ställde frågan om det
kunnat hindra katastrofen om
räddningstjänsten förmått tolka brandriskprognoser.
– Det är lätt att vara efterklok
och jag vill inte hänga ut någon. Vi kommer aldrig att få veta vad som skett om man gjort
andra bedömningar, men föredragningen från Salas sida är
anmärkningsvärd. Man får tips
om brandspridningsprognoser i skog, men räddningstjänsten har inte kompetens nog att
förstå och agera utifrån det. Då
måste jag ändå ställa frågan:
med bättre kunskap hade man
då kunnat undvika den hemska
måndagen? Jag fick inget klart
svar, men tolkar det ändå som
möjligt.

tjänstens erfarenheter att dominera och de har öppet och
prestigelöst rannsakat sig
själva. Räddningstjänsten är
världsbäst på att göra om misstag hävdar Lars-Göran Uddholm.
– Vi har inte riktigt kulturen
att läsa utvärderingar, tar inte
till oss och sprider inte erfarenheter.
Den som kanske varit mest
öppen är Göran Cederholm,
räddningschef i Sala-Heby.
Mycket i efterdiskussionerna
har handlat om brandriskprognoser och räddningstjänstens
bristande kompetens att förstå och använda dessa. Några
få räddningstjänster är idag utbildade i att tolka avancerade
prognoser.

gunno ivansson
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Kriskommunicerade
via privata Facebook
Norberg var på flera sätt den
kommun som drabbades
hårdast av den samhällskris
skogsbranden orsakade.
– Vi hade akut krisläge i
sju dygn och då handlade
det enbart om vård och omsorg för de som behövde det
samt krishantering, inget
annat, säger kommunalrådet Åsa Eriksson.

Liksom Sala klassade Norberg skogsbranden som en extraordinär händelse och kal�lade in krisledningsnämnden
vilket innebär ett sorts undantagstillstånd.
– Det har aldrig hänt förut i
Norberg och innebar att krisledningsnämnden övertog alla befogenheter för allt i hela kommunen. Vårt första beslut var att ge kommunchefen
i uppdrag att tillsammans med
sektorcheferna vidta de åtgärder som krävs för att rädda liv.
De fick fria händer.
Den allvarligaste krisenutlös-

tes av rekommendationen till
invånarna att förbereda sig på
att lämna Norberg.
På måndag kväll fick Åsa Eriksson beskedet att enligt värstascenariot brinner hela Norberg upp och att det måste förberedas för total evakuering.
Vid ett möte i krisledningsnämnden beslöts att det skulle
gå ut en rekommendation att
alla som kan lämna Norberg frivilligt ska göra det.
– Jag ville att så många som
möjligt skulle lämna Norberg
under ordnade former. Det var
ingen evakuering, vi använde
inte det ordet.

Total öppenhet
”Jag finns till för
människorna i Norberg
och jag vill kunna se
mig i spegeln även ef
ter krisen”
Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg

Men i riksmedierna blev
rubrikerna att
Norberg skulle
utrymmas.
– När vi satt
i krisledningsnämnden på
Åsa Eriksson
tisdag morgon är beskedet från räddningsledningen att läget förbättrats och det
finns ingen omedelbar risk
för Norberg. Samtidigt rusar
människor in i kommunhuset
och säger att på Aftonbladets
förstasida står det: Lämna Norberg. På facebook säger Åsa att
idag är det lugnare, ljuger ni för
oss? Då var det social oro.
Åsa Eriksson tog kontakt
med P4 som släppte ut henne i
direktsändning för att dementera tidningsuppgifterna. Det
lugnade ner situationen.
Samordnad och entydiginfor-

mation anses viktigt vid kriser
och räddningsledningen hade
bestämt att all information
skulle gå via länsstyrelsen.
– Det var rätt och klokt, det
är så vi måste agera, vi kan inte
ha olika kanaler. Men, eftersom
det i mitt tycke gick alldeles för
långsamt, bestämde jag mig för
att använda min privata face-

book-sida för att gå ut med all
information som jag hade.
Beslutet var kontroversiellt
och hon förväntade sig mycket kritik.
– Jag har faktiskt inte fått nån
som helst kritik externt. Däremot försatte jag tjänstemännen
vid det krisinformationscentrum vi hade i en jobbig situation. De gick ut med den information som låg på länsstyrelsen i Västmanlands hemsida,
precis som bestämt, men Norbergarna som kom dit hade läst
min facebook-sida och visste
mer. Men vi har rett ut det.
Hon säger attanledningen till

beslutet är att hon främst ser
sig som medborgarnas företrädare, inte en myndighetsföreträdare.
– Jag finns till för människorna i Norberg, det är de som valt
mig och jag vill kunna se mig i
spegeln även efter krisen. Jag
vill inte hamna i en situation
och behöva säga att jo, jag visste det där men jag sa inget. Jag
facebookade i realtid från våra krisledningsnämndsmöten,
jag facebookade direkt när jag
fick information från Ramnäs,
men jag var också tydlig med
att ange källan, enligt telefonuppgifter från Ramnäs och så
visare.
– Det här har varit oerhört
uppskattat. Människor från
hela Sverige har hört av sig.
Många har sagt att det här var
den enda kanalen de litade på
för det var där de fick bäst information, vilket egentligen är
helt absurt, säger Åsa Eriksson.
gunno ivansson

Systematisk uppskalning viktigast
– Den absolut viktigaste erfarenheten är att vi måste
bygga ett system för uppskalning av insatser. Det är
absolut nummer ett.

Det säger Åke Jacobsson,
som leder länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation efter skogsbranden.
Han understryker att den
kommunala räddningstjänsten genomför ungefär 90 000
insatser per år och de allra flesta sköts utomordentligt bra.
Räddningstjänsten har ett oerhört högt förtroende ute i sam-

hället, men så inträffar några
enstaka händelser som man har
svårt att hantera.
– Då menar jag att vi ska
komplettera med systematisk
uppskalning. När vissa kriterier är uppfyllda ska man kunna trycka på en knapp, nu kör vi
förstärkningssteg nummer ett
ur ledningssynpunkt. Då ska
det finnas på förhand bestämda resurser som kommer och
hjälper till.
I första hand ska det göras på
regional nivå.
– Länsstyrelserna måste upp
på banan på ett helt annat sätt

tillsammans med kommunerna i regionen och se till att man
skapar den här systematiska
uppskalningen. Det som länsstyrelsen har idag med presumtiva räddningsledare är bra
men behöver utvecklas till att
man kanske har färdiga staber
som kan åka ut och hjälpa till.
– Min generella erfarenhet
från min tid i Göteborg är att
vi måste ha större räddningstjänster där det finns analyskapacitet. Det går inte att sitta ensam på en brandstation och en
man ute i skogen och lösa detta.

Vid årsskiftet avvecklas länsstyrelsen krishanteringsorganisation. – Jag har en känsla av att vi gjort skillnad. I huvudsak gentemot skogsägarna. Bara att vi fanns där som en samtalspartner tror jag var viktigt, säger Åke Jacobsson.

Mer praktik
än byråkrati

västerås

När den stora skogsbranden var under kontroll bildade länsstyrelsen en särskild krishanteringsorganisation för att ta hand om
efterarbetet.

– Med fyra kommuner och
200 skogsägare var det så
stort att det inte gick att bara
sluta, säger Åke Jacobsson,
chef för länsstyrelsens krishanteringsorganisation.
Huvudsyftet med krishanteringsorganisationen är att
hjälpa till att normalisera läget.
– Vi har inte tagit över någon annans ansvar, utan försökt samordna och smörja
upp systemet, använt statsbidraget för att hitta pragmatiska lösningar där det annars
skulle ha gnisslat.
Inledningsvis var man 40
personer men personalstyrkan halverades efter två veckor.
När räddningstjänsten
skulle avslutas och överlämnas till skogsägarna hölls ett
möte.
– I den diskussionen insåg vi att vi kan inte bara göra det rätt upp och ner, utan vi
måste direkt få en dialog med
skogsägarna om deras ansvar. Räddningsledaren gav
oss tid några veckor att ha dialog med skogsägarna och det
var oerhört värdefullt. När
det formella brevet kom hem
i brevlådan visste alla skogsägare vad det var frågan om.
Det var en pragmatisk och
flexibel tillämpning av lagen. De särskilda statsbidragen underlättade den här lösningen.
Skogen är fortfarande far-

lig att vistas i, avbrända rötter
gör att träden faller utan förvarning och innan skogsägarna gavs tillträde krävdes att de
genomgått en kort säkerhetsutbildning.
Fyra man har på heltid va-

rit sysselsatta med att samla
in motorsågar, brandsprutor
och slang som lämnats kvar i
skogen. En gång i veckan har
det gått ut ett nyhetsbrev till
drabbade.
Åke Jacobsson och hans enhet har ansträngt sig att hela
tiden ha de drabbade för ögonen och inte bli för byråkratiska.
– Som stadsbo tänker man
att det är bara skog, men skogen är så mycket mer för
skogsägarna än oss andra.
Skogen en del av skogsbondens familj på något sätt, det
måste man ha respekt för.
Enheten har också fått hantera den brandturism som blivit ett problem. Intresset av
att se den nerbrunna skogen
är stort. Brandturisterna är
ofta närgångna och de boende upplever det som väldigt
obehagligt. Man beslöt då
tillsammans med polisen att
sätta in ordningsvakter som
fortfarande rapporterar drygt
100-150 tillrättavisningar av
besökare varje helg.
Vid årsskiftetska den särskil-

da krishanteringsorganisationen avvecklas.
– Då drar vi oss tillbaka så
varje organisation måste absolut ta sitt eget ansvar från
1 januari, men vi räknar ändå
med att länsstyrelsen måste
hjälpa till att samordna även
under 2015, säger Åke Jacobsson.

8

skogsbranden

december 2014

Tjugofyra7 · #24

Vid skogsbranden i Västmanland sattes det in en ”svärm” av helikoptrar. Enligt erfarna piloter var inte insatsen optimal. – Man kan inte bara plussa på med mängder med
helikoptrar, det blir ett logistikproblem, säger Trond Renå, pilot på Jämtlandsflyg med lång erfarenhet från skogsbrandsläckning.
foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Samarbeta innan krisen
Helikopterbranschen

vill diskutera rutiner
Många räddningschefer tvekar ofta av ekonomiska skäl
att använda helikoptrar.
Men ju tidigare det sker ju
lägre blir kostnaderna säger
helikopterbranschen. Och
deras råd är att bygga upp
ett samarbete innan det
börjar brinna.

Helikopterfrågan har diskuterats flitigt efter skogsbranden. Vid skogsbrandsseminariet i Ramnäs berättade Sven
Stenvall, pilot och delägare till
Kallaxflyg, om sina mångåriga erfarenheter från naturskyddsbränningar och skogsbrandssläckning.
Hans uppfattning är att det
är ekonomin som gör att räddningschefer tvekar om helikopterresurser. Man avvaktar först
möjligheten att få försvarets
helikoptrar.
– En militärhelikopter kostar
fantasisummor. För samhället
som helhet blir det mycket billigare med privata lösningar som
finns nära till hands, säger Sven
Stenvall.

Hans råd till landets räddningsledare är att inte vänta
tills det börjat brinna utan ta
kontakt med de lokala helikopterföretagen för att träffas och
lära känna varandra. När branden inträffat är det viktigt med
en tidig kontakt.
– Slå en signal och

förvarna
om att ni har en skogsbrand
och det kan bli så att ni behöver vår hjälp. Då är vi förberedda för vi måste göra iordning
bränsle och utrustning, kanske
måste vi plocka någon av helikoptrarna ur produktion. Får
vi en förvarning kan vi mentalt
ställa in oss på en omplanering
och framförallt få tag i piloter
som har erfarenhet från skogsbrandsläckning.
Sven Stenvall anser att

samordningen mellan räddningstjänsten och helikopterföretagen behöver stärkas. Samspelet mellan insatsledingen och
piloten är avgörande för att
man ska få ut nyttan med helikopterresursen.

– Det krävs
utbildning och
kunskap även
hos piloterna.
Det finns ett
antal helikopterpiloter som
är jätteduktiga
Sven Stenvall
men det finns
lika många som är dåliga.
Trond Renå
,

pilot på Jämtlandsflyg med lång erfarenhet
från skogsbrandsläckning, gick
i våras en skogsbrandsutbildning med bland annat kanadensiska instruktörer.
– Vi ville tänka utanför boxen, öka kompetensen. Man har
ju sett att det ger inte så mycket att bara vara där och släppa
vatten. Det är viktigt att förstå
hur en brand beter sig och utvecklas.
Han deltog inte själv i släckinsatsen i Västmanland men
av det han sett från TV-bilderna var inte helikopterinsatsen
optimal.
– När sikten blir dålig på
grund av den kraftiga rökut-

vecklingen är det farligt med
mer än tio helikoptrar på ett så
litet område. Man kan inte bara plussa på med mängder med
helikoptrar, det blir ett logistikproblem.
Det märktes också att en del
piloter saknade erfarenhet. Det
krävs en viss teknik för att få ut
effekt av vattensläppet.
– Framför vattnet blir det
mycket luft som sprider flammorna innan vattnet kommer,
så om du gör det här fel, gör du
bara saker och ting värre. Att
stå ovanför och släppa vattnet rätt ner på branden är nästan helt värdelöst, säger Trond
Renå.
Tomas Aronsson,

som deltog
i släckningsarbetet vid skogsbranden i Västmanland med
skyddsavbränningar, gjorde samma observationer som
Trond Renå om helikopterinsatsen.
– Helikoptrarna flög fram
och tillbaka, huller om buller.
Jag var uppe och flög vid tre
tillfällen och vid två av tillfälle-

na fick helikoptern väja för att
de kom för nära varandra.
Helikoptern är ett viktigt
stöd, men Tomas Aronsson varnar för en övertro.
– Helikoptrarnas uppgift är
att trycka ihop brandfronten
så att vi nere på marken kan
släcka. I Kalla fakta sa en helikopterpilot att hade bara räddningsledningen hört av sig hade de släckt branden på tre timmar. Sånt kan man bara rycka
på axlarna åt, så duktiga är de
inte. En sån här brand kan inte
släckas från luften.
Bengt Nilsson, räddningschef
i Boden, som hade en mycket
stor skogsbrand 2006 är inne
på samma linje.
– Helikopterstödet är inte
det viktigaste. Vi släcker mycket skogsbränder utan helikopter. Helikoptern är en viktig
resurs i terräng du annars inte
kommer åt.
gunno ivansson
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Ledningsplats för
framtidens behov
Ledningsplatsen har byggts
om för dagens och framtidens behov.
– Vi har fått möjligheter
som en länsstyrelse behöver och kan bygga en helt
annan typ av stabs- och ledningsmetodik, säger Markus Green, projektledare på
länsstyrelsen i Västra Götaland.

Under 90-talet byggde ÖCB
skyddade ledningsplatser åt
länsstyrelserna. I Göteborg
stod den färdig 1996. Nu har
ledningsplatsen moderniserats och utvecklats tekniskt för
att klara behoven av samverkan.
Mycket handlar om informationsdelning och lägesbild
och det teknikstöd arbetet kräver. Det ska vara smidigt, stabilt
och kraftfullt att jobba med video- och lync-konferenser, Rakel, Wis med mera. De cirka 8,5
miljoner som ombyggnaden
kostat står MSB för.

Ledningscentralen i Göteborg har moderniserats, framförallt med
bättre teknikstöd för informationsdelning och lägesbilder.

Foto: Länsstyrelsen

att även kunna sökas för fyraåriga projekt. Markus Green är
mycket positiv till det.
– Det är en stor förändring
för länsstyrelsernas verksamhet. Nu kan vi skapa långa och
hållbara projekt. För oss tajmar
det med utvecklingen av arbetet i den ombyggda ledningsplatsen. När dessutom de geSamtidigt har länsstyrelsen mensamma grunderna i prosökt projektpengar ur krisbe- jektet Ledning och samverkan
redskapsanslaget – där 50 pro- är klara att gå vidare med så ligcent kan ges i bidrag – för att ger det också i fas för oss. Vi är
utveckla förmågan till infor- oerhört tacksamma att MSB
valt att utveckla vår ledningsmationsdelning med andra.
– Det handplats så vi kan gå vidare med
lar om att denästa steg.
la bilder, processer för läLedningsplatsen använder
samma utrymme som tidigagesbild, i samordning med
re. Ombyggnationen utnyttkommuner,
jar ytorna mer optimalt och
ger bättre förutsättningar att
landsting, annyttja lokalerna i vardagen, exdra länsstyrelser, centra- Markus Green
empelvis dagligt arbete för Tib
(tjänsteman i beredskap), rela myndigheter med flera. Förutsättningar gelbundna samverkansmöten
som påverkar vår förmåga att och övningar med Rakel.
samordna hanteringen av sam– Samtidigt som vi upprätthällsstörningar, säger Markus håller skyddskraven är tillGreen och fortsätter:
gängligheten bättre, tidigare
– De nya möjligheter vi fått kunde inte personer med funkär en grundförutsättning för tionsnedsättning nå lokalerna.
att komma vidare i arbetet med Ledningsplatsen finns också i
hur vi ska jobba med krisled- anslutning till vår hörsal vilket
ning. Vi har 49 kommuner att ger möjlighet till externa möhämta in lägesbilder från. Just ten.
nu pågår 13-14 projekt där man
MSB står för drift, förvaltstärker ledningsplatser i kom- ning och utveckling av länsmunhus, hos räddningstjäns- styrelsernas ledningsplatser. I
krisberedskapsanslaget finns
ter med flera.
110 miljoner avsatta. Runt 16
Ansökan om bidragfrån krismiljoner går till den årliga drifberedskapsanslaget har änd- ten av de 21 länsstyrelsernas rerats från att vara ettårigt till surser. Cirka 80 miljoner finns

i en pott avsatta för kommuner, landsting, centrala myndigheter att söka 50-procentiga projektbidrag ur. Resterande pengar kan användas till utvecklingsprojekt för länsstyrelsernas ledningsplatser.
Förutom Västra Götaland
har även ombyggnader, om än
mindre, gjorts i Malmö, Örebro
och Västerås.
MSB genomför e
 n behovsana-

lys av vilka utvecklingsbehov
länsstyrelsernas ledningsplatser har.
– Det handlar framförallt om
vilken samverkan som behövs
och hur den kan utvecklas. När
analysen är klar kommer vi att
ta fram en prioritetsordning
och beta av länen successivt, säger Niklas Andrén, enhetschef
för samverkan och ledning på
MSB.
Andrén tror inte att behoven
kommer att skilja så mycket.
– Men storstadsområdena
och kärnkraftslänen har stora
organisationer om det händer
något, vilket sannolikt innebär
större åtgärder.
När länsstyrelsernas ledningsplatser utvecklas behöver
andra i länen, som kommuner,
kanske det samma.

Kommer projekt i kommuner
stödjas samtidigt som det investeras hos länsstyrelserna?

– Idealbilden är att göra det
samtidigt, men där är vi inte
riktigt än. Det är också beroende av om kommunerna är
intresserade av att satsa, säger
Niklas Andrén.
PER LARSSON
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Kemföretag
stöd vid insatser
Genom ett samverkansavtal åtar sig ett antal kemföretag att bistå räddningstjänsten vid kemikalieolyckor.
Tyvärr känner inte alla
räddningstjänster till företagens kemberedskap.

Det framgick bland annat
vid ett utsläpp av svaveldioxid
från en tankvagn i Hallsberg i
somras. Det var först efter en
lång kedja av kontakter som
man kom fram till experter
från ett av företagen som ingår i kemberedskapen.
– Vi har sedan många år avtal med ett antal kemikalieföretag som hanterar kemikalier räddningstjänsterna inte
är vana vid. Det rör sig främst
om de giftiga kondenserade gaserna klor, svaveldioxid,
ammoniak och ett antal syror
och baser, säger Helena Nässlander, MSB.
När avtalet skrevsvar tanken

att resursen skulle förmedlas genom SOS Alarm, men
det har av olika skäl inte alltid
fungerat.
– Vi har haft svårt att nå ut
med kunskap om att den här
resursen finns. Nu har vi startat ett projekt där kemiföreta-

gen fått tillgång till Rakel för
att kunna kommunicera direkt med räddningsledningen.
Det finns tre ingångartill fö-

retagens kemberedskap: SOS
Alarm, MSBs Tjänsteman i
beredskap och direktkontakt
med de avtalade företagen.
– Det är alltså inte fel att
kontakta företagen direkt.
Uppgifter om beredskapen
finns också i resursdatabasen
i RIB och på MSBs hemsida.
Tre-fyra gånger om året ger
företagen sitt stöd till räddningstjänsten.
– Oftast rör det sig om telefonrådgivning, men de kan
också komma ut till platsen
med personal och utrustning,
säger Helena Nässlander.
De fem företag som ingår i
företagens kemberedskap är:

Kemira Kemi AB, Helsingborg,

Ineos Sverige AB, Stenungsund,

Eurenco Bofors AB, Karlskoga,

Yara AB, Köping och Boliden

Rönnskärsverken, Skelleftehamn.
GUNNO IVANSSON

Ur våra nyheter på nätet

Anders Granström, SLU
(Sveriges lantbruksuniversitet, leder ett forskningsprojekt
om skogsbrand. Tre månader
efter storbranden mötte han
branschfolk i Ramnäs.
– Räddningstjänsten släcker ofta skogsbränder snabbt.
Brandmän får inte mycket träning att se på brandens beteende, sambandet med vädersituation och olika skogstyper,
säger Granström.

Jan Wisén, MSB, tycker det
är bra att räddningstjänsten
oftare granskas, men är kritisk till TV4-programmet Kalla
Faktas granskning av skogsbranden.
– Jag tycker programmet gav
en för enkel förklaringsmodell,
säger Wisén.

Nästa år träder nya föreskrifter om frister för brandskyddskontroll i kraft. De vanligaste
fristerna har varit två och åtta
år och det spannet har ansetts
vara för stort.

MSB genomför en EU-kurs
för tekniska experter. Nu har
kursen öppnats för experter
inom förebyggande och förberedande områden.
– Det är ett första steg i
att stärka det förebyggande

perspektivet inom EUs civilskyddsarbete, säger Kristofer
Thelin, MSB.

Hur är den egna krisberedskapen, hur agerar vi i en kris?
DinSäkerhet.se producerar
podcaster i ämnet krisberedskap.
– Målgruppen är unga vuxna med låg krisberedskap, som
har liten kunskap om sitt eget
ansvar och om hur samhället
fungerar i en kris. Och givetvis alla andra intresserade, säger Anna Teljfors-Lundwall,
webbredaktör på MSB.

Smittsamma sjukdomar
skrämmer landets 18-åringar
mer än risken för krig. Det visar
MSBs årliga undersökning i åldersgruppen.

De flesta förslag på förbättringar som räddningstjänster
lyfter fram i olycksundersökningar riktar sig på något sätt
till den egna organisationen.
Förslagen är nästan alltid
konkreta och borde kunna generaliseras till ett större sammanhang. Det kommer Jesper
Grip, student vid Karlstads universitet, fram till i en magisteruppsats.

Läs mer på:
www.tjugofyra7.se
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Militär, sjukvård och räddningstjänst i samarbete. Här under en utbildning i Göteborg.
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Foto:Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Det samlade försvaret
Civila
 och militärer med gemensam syn på vår säkerhet
MALMÖ

Civila och militära representanter pratar numera tillsammans om vår säkerhet.
Om det samlade försvaret.

– Det handlar om att ”AB
Sverige” ska överleva. Vi måste ha en grundsyn för vad vi ska
lägga våra kort på. Och det ska
vi göra gemensamt, säger Johan Sandler på Försvarsmaktens högkvarter.
På konferensen Mötesplats
Transporter föreläste Sandler
och Nils Löwegren, MSB, under
programpunkten civil och militär försvarsplanering. De gjorde en gemensam presentation,
vilket i sig var en tydlig signal.
– Verksamhet som behövs
för att förbereda Sverige för
krig, höjd beredskap, är både
civil och militär. Under högsta
beredskap är det samlade försvaret all samhällsverksamhet
som då ska bedrivas, även dagis och skolor måste fungera.
Utgångspunkten för vårt arbete är samhällets krisberedskap,

Samarbete
”Försvarsmakten kommer att be
höva hjälp av oss för att skydda
oss.”
Nils Löwegren, MSB

säger Nils Löwegren.
Direktiv från regeringen, att
militärt och civilt samarbete
ska hänga ihop över hela hotskalan, är ett skäl till MSBs påbörjade arbete med civilt försvar.
– Det beror också på omvärldsförändringar, på Försvarsmaktens behov av stöd
för exempelvis transporter och
sjukvård i ett krigsläge. Försvarsmakten kommer att behöva hjälp av oss för att skydda
oss, konstaterar Löwegren.
omställningar har inneburit många
förändringar. Det som framförallt berör den civila sidan mer
i dag är att militären inte längre
är självförsörjande.

Försvarsmaktens

Försvarsmakten behöver
stöd av det övriga samhället, likaväl som det övriga samhället
behöver stöd av försvaret.
– När vi tar fram planer tittar
vi på vilka resurser vi har och
vilken hjälp vi behöver av samhället i övrigt. Om vi inte har
förmågan själva måste vi veta
vem som har den. Det är ett arbete som vi inte kan vänta med.
Förändringar sker så fort i vår
omvärld, säger Johan Sandler.
Gemensam grundsyn och
samordnad planering är två
grundpelare för ett effektivt
samlat försvar. Sandler pekar
på vad man ytterligare vill uppnå:
– Tydliga mandat och uppgifter till alla berörda aktörer. Och
vi behöver en förmåga att kon-

tinuerligt fördela resurser till
rätt aktör.
Försvarsmakten och MSB
har de senaste två åren genomfört gemensamma övningar
och seminariespel med gemensam grundsyn på det samlade
försvaret som mål.
Ett 20-tal civila myndigheter med uppgifter inom höjd
beredskap har varit inbjudna.
I det senaste seminariespelet
medverkade 70 personer från
25 aktörer på lokal, regional
och central nivå.
MSB konstaterar, i en redovis-

ning till regeringen, att arbetet
med ökad samverkan mellan
civil krisberedskap och Försvarsmakten, både för hantering av fredstida kriser och planering inför höjd beredskap,
håller på att fördjupas enligt
regeringens inriktning.
Men det kan också förbättras.
MSB anser också att om försvarsplaneringen ska bli styrande även för det civila försvaret behöver begreppet om-

Civil hjälp
”Om vi inte har för
mågan själva måste
vi veta vem som har
den. Det är ett arbete
som vi inte kan vänta
med.”
Johan Sandler, Försvarsmakten

definieras och verksamheten
utvecklas. Regeringens anvisningar måste även beakta målen för civila försvaret och de
behov av underlag som civila myndigheter har utöver det
som Försvarsmakten efterfrågar.
Synpunkterna framkommer
i MSBs redovisning till regeringen, enligt uppgift i myndighetens regleringsbrev, om hur
myndigheten samverkar med
Försvarsmakten i försvarsplaneringen och vilka övriga civila
myndigheter som deltar.
PER LARSSON
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Tio brandmän skadade när
gasoldriven bil exploderade
Standardisering

av insatskort till alla fordon pågår
Fordon med alternativa
drivmedel blir fler.
Vilka risker de innebär vid
olyckor är inte alltid känt.
I Tyskland skadades tio
brandmän när ett gasoldrivet fordon exploderade efter en olycka.

CTIF, internationell organisation för räddningstjänst,
och SIS, Sveriges standardiseringsinstitut, arbetar för att
få till stånd en ISO-standardisering av insatskort, utbildningsmanualer och en standardiserad märkning för nya
fordon som tillverkarna förväntas tillhandahålla.
– Vi har fått igenom hur det
ska se ut för personbilar och
standardiseringsarbetet är i
full gång med deltagare från
CTIF. Nu handlar det om bussar och tunga fordon. Ett mål
är att CTIF ska ge access till en
databas där räddningstjänster ska ha fri tillgång till aktuell information, säger Tore Eriksson, ordförande för internationella CTIF som har 37
medlemsländer.
Behovet aktualiseradesefter

en olycka i Tyskland i augusti.
En personbil körde av vägen
och in i ett träd. När den frivilliga brandkåren anlände till
olyckan var bilen i lågor.
Brandmännen skulle starta
insatsen när fordonet plötsligt
exploderade. Föraren antas ha
omkommit i själva olyckan.

Vid explosionen skadades tio
brandmän, varav fem så allvarligt att de med helikopter fick
föras till specialistvård. Alla
överlevde lyckligtvis.
– Det var ren tur att ingen
av brandmännen var alldeles intill fordonet vid explosionen, då hade katastrofen varit ett faktum. En liter gasol
ger samma explosiva effekt
som ett halvt kilo dynamit, sa
Ralf Thomsen, representant
för den regionala räddningstjänstorganisationen, efteråt.
Tore Eriksson konstaterar
att alla räddningstjänster behöver information om risker
med moderna fordon och alternativa drivmedel.
– Det finns över 1 miljon frivilliga brandmän bara i Tyskland. De har inte råd att köpa
sig information, men måste ha
tillgång till den, säger Eriksson. Vi har tillgång till en databas som utvecklats i Österrike, den ska vi göra tillgänglig
för alla.
CTIF och SISär

med och driver arbetet så att färger eller
märkning av grova elkablar
och gasinstallationer ser likadana ut oavsett fordon. Det är
viktig information för att kunna bända eller klippa i karossen på ett säkert sätt.
Vid framkomst till en olycka
är det angeläget att direkt kunna avgöra vilken typ av drivmedel ett fordon använder.
– En del tillverkare vill sät-

Insatskort för bussar.

ta informationsmärkningen
i tanklocket, men det är inte
säkert att man kommer åt att
öppna det. Därför vill vi ha insatskort för alla fordon.
Insatskort ska finnas för alla

fordon, oavsett drivmedel.
Kortet ger också annan viktig
information, exempelvis om
krockkuddar, bältessträckare,
start- och stoppfunktion, och
annan avancerad utrustning.
– Nästa år får vi dessutom
vätgasfordon i Europa. De är
inte farliga i sig, men en ny fordonslösning innebär ytterligare en komplikation.
Tore Eriksson räknar med
att en standardiseringsprocess
kan ta några år.
– Vi har redan insatskort för
i princip alla personbilar och
en hel del tunga fordon. Standardiseringen är nödvändig

för att förbättra kvaliteten på
insatskorten och göra informationen mera lättillgänglig
för räddningspersonal.
– Arbetet har väckt stort intresse och vi hoppas att tillverkarna på frivillig väg ansluter
sig redan innan den formella
ISO-processen är avslutad.
Han konstaterar också att
standarden måste vara internationell.
– Det hjälper inte med nationella krav. Biltillverkarna som bransch är nationella
grupper, men bilmarknaden
är internationell. Som risk betraktad rör sig fordon över nationsgränserna. Nya typer och
modeller, som inte är så väl
kända, kan bli inblandade i en
olycka i princip var som helst.
PER LARSSON

Mer fakta: www.ctif.org
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Grunder för
bättre
ledning och
samverkan
Många händelser i samhället behöver hanteras gemensamt.
Projektet Ledning och
samverkan har som mål att
utveckla det arbetet.

Ett 70-tal representanter
inom samhällsskydd och beredskap har medverkat i arbetet under två år, vilket resulterat i boken Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar.
Syftet är att ge vägledning för
att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning
grundad på en helhetssyn över
vad som är skyddsvärt i samhället.
Olika organisationer ska med
detta lättare kunna agera tillsammans på ett strukturerat
och likartat sätt, effektivare utnyttja samhällets resurser.
Som exempel på vad som
krävs för att kunna agera effektivt nämns:

Etablera kontakter med andra aktörer

Åstadkomma inriktning och
samordning med andra aktörer

Dela information

Skapa lägesbilder

Utbilda, öva och lära
Boken tar upp områden som
helhetssyn, perspektivförståelse, människors samspel i grupp
och ledarskap, medvetet beslutsfattande, proaktivitet och
samtidighet, öppen och korrekt
kriskommunikation.
Alla har eget ansvar att genomföra grunderna i sin organisation. MSB kommer att erbjuda stöd och ansvarar för förvaltning och vidareutveckling
av de gemensamma grunderna.

Nytt om namn

Tio brandmän skadades när den gasoldrivna bilen exploderade efter en olycka. Händelsen har aktualiserat behovet av en ISO-standardisering av insatskort.
Foto: Räddningstjänsten

Patrick D’Imporzano, är ny
ställföreträdande förbundschef/
räddningschef i Norra Älvsborgs
räddningstjänstförbund, han var
tidigare chef för tillsyn/förebyggande.
Marie Hansson är ny vice vd på
Försäkringsbranschens Restvärderäddning, hon var tidigare
verksamhetsutvecklare.
I samma organisation har:
Per Gustafsson utsetts till chef
på restvärdeledarenheten, han
var tidigare verksamhetschef.
Sara Wickenberg (tidigare Sandin), brandingenjör, anställts
som verksamhetsutvecklare. Sara kommer från Storstockholms
Brandförsvar.
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Stannar transporterna blir det rejält tomt i hyllorna redan efter tre dagar, konstaterar Jan-Olof Ehk, risk- och säkerhetschef på Ica. Stort utbud av färska varor är viktigt för
butikerna, det innebär att lagerhållningen hålls så liten som möjligt. Samtidigt ökar sårbarheten om det blir problem med leveranser. 
Foto: Pavel Koubek / TT.

Tre dagar – tomma hyllor
Livsmedelsaffärerna

slås ut snabbt om transporterna stannar
Vad händer om transporterna stannar? Hur snabbt tar
maten slut?
– Efter tre dagar skulle
det vara rejält tomt i hyllorna, säger Jan-Olof Ehk, riskoch säkerhetschef på Ica.

Ica är ledande leverantör av
innehållet i våra kylskåp, står
för 36 procent av dagligvarumarknaden.
Men störst på mat innebär
inte gigantiska lager. Tvärtom. Framgång bygger på färska
och fräscha varor. Det innebär
snabb omsättning både i butiker och lager och täta transporter.
Och sårbarhet.
– Många tror att min huvuduppgift är att minimera risker,
men det är det inte. När sårbarheten ökar gäller det att hantera riskerna på ett optimalt sätt.
Det innebär medvetna beslut
utifrån de risker vi ser, att hitta balans, säger Jan-Olof Ehk.
Att vara förberedd på en kritisk situation handlar med an-

tiker runt om i landet. 70 procent av butikernas sortiment
kommer från Ica Sverige eller
anslutna företag. Varorna körs
ut från sex lager som är öppna
mer eller mindre dygnet runt.
Transporterna rullar hela tiden.
– Generellt handlar det om
att ha så lite i lager som möjligt för att inte binda kapital.
Butikslagren är också mycket
mindre jämfört med för 20-30
år sedan, viket gör att sårbarheten ökar ytterligare.
Färskvarornas andel har
ökat avsevärt, det påverkar
också sårbarheten. Fungerar
inte transporterna blir maten
otjänlig antingen i lagret eller
hos producenten.

Hur länge får det vara stopp

snabbt. Efter tre dagar
måste vi centralt göra något åt vårt lager.
Eftersom
färskvarorJan-Olof Ehk
na är centrala måste Ica
hantera sin sårbarhet. Koncernen har kontinuitetsplaner för
bortfall av el, vatten, personal,
för brand, strejk och sabotage.
Och total bränslebrist.
– Transporterna är känsligast, säger Jan-Olof Ehk och
fortsätter:
– Om vi av någon anledning
skulle få brist på varor, eller
möjligheten att få ut dem till
butikerna, då har vi en solidarisk driftshantering. Det finns
definierat och förprogrammerat i datasystem vilka butiker
som ska få vad, ett slags rättviseutbud. Där är vi förberedda.

i transporterna innan det blir
problem?

Ett elavbrott s
 lår

dra ord inte om absolut säkerhet, utan just så mycket att affärerna inte riskeras.
Ica har 1 300 självstyrande bu-

– Vi sätts på prov rätt så

också hårt.
Butikerna kan inte ta betalt

och lagren fungerar inte.
– Varorna står inte alltid på
samma ställe i lagret, spårbarhet av varorna är därför oerhört viktigt. Vid elavbrott fungerar det inte, vi kan inte lasta
en enda bil. Men genom kontinuitetsarbetet har vi halverat
IT-incidenternas påverkan.
– Blir det riktig kris kanske
butikerna kan ha öppet om
myndigheterna kan gå i borgen för kunderna, som vi då inte kan kontrollera om de har
täckning på sina konton, och
butikerna dra deras kort i gamla strippar.

Myndigheterna inom Samverkansområdet transporter
vill få bättre samarbete med
den privata verksamheten
eftersom man är beroende
av varandra. Deltar ni sådana
samtal?

– Vi för diskussioner med
Livsmedelsverket. Ica har exempelvis inga problem att dela bilar med våra konkurrenter.
Men så långt som till hur den
planeringen ska se ut har vi in-

te kommit, vi är i övergripande
diskussioner.

Om det blir en riktigt stor
kris och matbrist, kan ni då
också prioritera vilka som ska
få handla varorna, exempelvis
förtur för äldreboenden jämfört med privata hushåll?

– Den prioriteringen måste
vara upp till den enskilda butiken. Däremot har vi ett pågående arbete tillsammans med
Livsmedelsverket där vi tittar på prioritering av livsmedel. Om det blir elbrist vill vi vara prioriterade så att vårt lager
får el och kan få ut varor till butikerna. Och då kan butikerna
hjälpa kommunerna.

Hur sannolikt är det att ni
kommer att stå mitt i en kris
med svårigheter att leverera
mat?

– Klart är att delar av det
kommer att inträffa, det är inte så länge sedan vi hade stormen Gudrun. Och det är därför
vi har kontinuitetsplaner.
PER LARSSON
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Vad händer om
transporterna
slutar rulla?

Lokala lager avskaffas.
Många får leverans av varor
varje dag.
Vad händer om transporterna stannar?

En undersökning visar att
mjölk skulle ta slut i butiker redan efter ett par timmar, lantbrukare skulle få hälla ut mjölk
som inte kan hämtas, apotek
skulle redan första dagen få
slut på vissa mediciner.
Viktiga samhällsfunktioner
som sjukvård och livsmedelsförsörjning påverkas kraftigt
inom en vecka. Kan inte kemikalier levereras riskerar vattenförsörjningen att slås ut.
Det är Sveriges Åkeriföretag,
branschorgan för åkerinäringen, som på drygt 15 orter undersökt konsekvenserna av om
lastbilstransporterna utan förvarning skulle stanna natten
till en måndag.
Syftet med undersökningen,
som ska ses mer som ett tankeexperiment, är att belysa lastbilstransporternas roll.
Resultaten från alla orterna pekar på att redan inom en
vecka berörs ett stort antal
samhällsviktiga verksamheter.
Det gäller till exempel matförsörjning, äldreomsorg, skolor
och sjukhus som är beroende

Dag 1

Mjölk o färskt bröd tar slut

Sjukvården får brist på rena
textilier

Brist på vissa läkemedel på
apoteket

Brev och paket kan inte
skickas

Värmeproduktion upphör

Industriproduktionen störs

Anläggningsarbeten stannar

Äldreomsorgen får problem med matleveranser

Dag 3

Avloppsslam blir ett problem


Mjölken kan inte tas om
hand på gårdarna


Mejeriprodukterna är slut i
butikerna


Kraftiga störningar i kollektivtrafiken


Skolmaten består av rester och torrfoder och lärarna
uppmanar barn att ta med
egen mat

Dag 4
Dag 2

Färskvaror tar slut i livsmedelshandeln

Brist på diesel på tankstationerna

Risk för störningar i kollektivtrafiken

Restauranger får brist på
råvaror och sopor

av praktiskt taget dagliga leveranser.
En slutsats i utredningen är
att om en del i transportkedjan
fallerar, sprider det sig snabbt
till andra verksamheter.
Transporter under tio mil är
svåra att flytta till järnväg. Och
de står för över hälften av alla
transporter, konstaterar Sveriges Åkeriföretag.


Brist på livsmedel

Alla drivmedel är slut på
tankstationerna


Buss- och flygtrafiken
ställs in


Sopor på gatan

Bristen på textilier i sjukvården är svår

Dag 5

Dricksvattnet blir otjänligt

Hotell och restauranger
stänger

Skolmaten är helt slut

Industriproduktionen står
stilla

Många fordon får ställas

Brist på mat om fossila bränslet halveras
Om tillgången av fossila
bränslen slås ut drabbas
livsmedelskedjan i ett tidigt
skede.

– Vid halvering av bränslet
har vi brist på mat, säger Ola
Pettersson, forskare på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik.
Pettersson och Birgit Landquist, SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik har studerat konsekvenserna för primärproduktion och försörjning
av livsmedel vid brist på fossila
bränslen. De presenterade resultatet i Uppsala.
– Jordbruket gör inte av med
så mycket energi jämfört med
andra näringar, men är mycket
beroende av fossil energi. Det

är svårt att få ut biogas till en
jordbrukare. Vägar till lösning
finns på sikt, men inte i morgon, säger Birgit Landquist.
20 procent av landets transporter har med livsmedel att
göra. Kedjan är lång. Det transporteras foder till jordbruk,
från jordbruk till producenter,
producenter till producenter,
slutprodukt till grossist, grossist till butik.
– Och själva kör vi bil till affären. Allt detta kräver energi, säger Ola Pettersson.
För varje liter mjölk en ko
producerar måste tillföras 1 kilowattimme energi.
– Framförallt foderproduktionen kräver energi.
En 25-procentig brist på fos-

sila bränslen och dess konsekvenser för livsmedelsproduktionen skulle vi klara, anser
forskarna, eftersom vi sätter i
oss mer mat än vi behöver.
– Men kommer vi ner under
hälften, då klarar vi inte att hålla energibehovet, då har vi matbrist.
En omställning av energianvändningen tar tid. Till fossila
produkter hör också naturgas
som används för produktion
av mineralgödsel. Bränslebrist
skulle sannolikt innebära förändrad produktion: reducerad
jordbearbetning och mindre
skördar, satsning på säkra grödor, minskning av spannmål,
mindre foder till djuren och så
vidare.
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Privat-offentlig
samverkan prioriterad
Samverkan mellan privat
och offentlig verksamhet
är prioriterat för Samverkansområdet transporter.

– Drivmedel, el och IT/
tele är oerhört stora beroenden för
oss alla. Vid
drivmedelsstopp slås Urban Bergström
samhällets
transporter ut ganska omgående. Därför är samverkan
med transportnäringen oerhört viktig för att klara en kris,
säger Urban Bergström, Energimyndigheten, ordförande
i Samverkansområdet transporter (SOTP).
Det första steget är dock att
få in respektive myndighets
planering i samverkansområdet.
– I dag ser vi olika planeringar för samma problem. Vi måste få till en övergripande samsyn på transportplaneringen.
Och sen måste vi ta den till aktörerna, de är jätteviktiga.
Urban Bergströms ambi-

tion är att få med den privata
näringen i projekt med mål att
säkra samhällsviktiga transporter och verksamheter.
– Vi behöver en gemensam
kontinuitetsplanering, och
kontinuitetsplanering är företagen bra på. Med gemensam
planering kan företagen stötta varandra vid kriser. Vi är inte där än inom transportområdet. Drivmedelsbranschen
är bättre, de samverkar på depåerna.
Företagen hänvisade vid en
konferens i Malmö till att visst
kan de medverka i krisberedskapen, men då får myndigheterna vara beredda att betala
för det i upphandlingen. Urban Bergström tycker det resonemanget är att göra det lite
lätt för sig.
– De aktörer som drabbas av
långvarigt avbrott får svårt att
komma tillbaka, då tar någon
annan över. Marknaden ändrar sig snabbt. Det gäller att få
in det tänket hos företagen. För
att få med företagen är det viktigt att även vi diskuterar med
länsstyrelser och kommuner.

Krisresor för viktiga
samhällsfunktioner?
Behöver det införas krisresor, vikta för viktiga samhällsfunktioner när samhället är hårt påfrestat?
Jan Persson, beredskapsansvarig på SJ, väcker tanken.

I ett krisläge när samhället
måste hushålla med resurser,
då kanske det även bör gälla
transporter.
Det var en synpunkt från
Jan Persson på konferensen
Mötesplats transporter.
– Vad händer om hälften av
vår personal är hemma i ett
krisläge? Då kanske vi behöver införa krisresor, se till att
nyttoresor till viktiga samhällsfunktioner kan göras.
Men andra resor kanske inte
behövs, sade han.
Transportsystem är beroende av varandra. Jan Persson
konstaterade att SJs enskilda
beredskap inom transportorganisationen inte är mycket
att skryta med.
– Det handlar om samverkan, att slänga prestigen. Och
det har vi visat att vi kan.
Vad som förväntas av oss
enskilt kvittar om vi inte har
bra infrastruktur, eller om vi

har brist på personal och material.
Färdiga inriktningsbeslut
och samordning för att hantera ett svårt läge kan bli bättre,
konstaterade Persson.
– Långa ställtider beror ofta på att man drar ut på besluten. En förlorad kvart är ofta
svår att tag igen. Vi måste sätta ett värde på beredskapen,
det kostar om vi inte har den.
Frågan om nätverk med

privata och offentliga aktörer för
att säkra transporter diskuterades på konferensen. Den
privata sidan konstaterade att
medverkan inte är problem,
men att den har ett pris.
– Vi är på avreglerat område, glöm inte verkligheten,
sade Jan Persson. Om det är
så viktigt så borde det kanske i upphandlingen finnas
en klausul att företaget ställer
upp vid en kris.
– Ska vi ha personal i jour så
kostar det, då måste den som
upphandlar vara beredd att
betala för det. Men prata med
oss, vi är också människor. Vi
har en önskelista för hur upphandling kan ske, sade Åsa
Sköld, Sveriges åkeriföretag.
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Nya sotningskonferensen lockade rekordmånga deltagare, 240 personer, och av de var 100 kommunala tjänstemän. Ett av de ämnen som togs upp var etiken inom sotarbranschen. – Vi har orosmoln och bråk sotare emellan som förstör både för varandra och kommunen. Vi behöver tydliga spelregler, sade Hasse Olsson, SSR Örebro.

Det brister i tillsynen

Ingen
 kontroll av arbetet vid egensotning
stockholm

Det finns ingen tillsyn av
sotningsverksamheten.
– Det är ett generellt systemproblem när kommunala verksamheter läggs ut på
entreprenad. Om vi inte ska
få samma debatt som inom
äldrevården måste kommunerna skaffa sig kontroll.

Det säger Christer Hjert,
vd för konsultföretaget Kommunakuten. Han tog upp frågan under sin dragning på Nya
sotningskonferensen i Stockholm i slutet av september.
Problemet har främst uppstått
i samband med den dramatiska
ökningen av egensotning med
hjälp av annan behörig sotare.
– Kommunen har fortfarande kvar utföraransvaret men

när egensotning beviljats har
man ingen möjlighet att kontrollera att arbetet utförs på ett
vettigt sätt.
Enligt Christer Hjert finns
bland politiker och även tjänstemän en villfarelse att brandskyddskontrollen är någon
sorts granskning av sotningen.
– Vid egensotning finns ingen kontrollfunktion förutom
brandskyddskontroll, men
brandskyddskontroll avser
ju inte att kontrollera att sotningen har utförts på ett korrekt sätt. Man har ingen tillsyn
över sotningen annat än i de extrema fall där man med stöd av
LSO gör brandsyn.
Nya regler i kommunallagen som träder i kraft 2015 ställer krav på uppföljning och att

medborgarnas
insyn i kommunal verksamhet som
läggs ut på entreprenad garanteras.
– Vad lagen
Christer Hjert
säger är att vi
måste skaffa
oss bättre kontroll på våra externa utförare. För varje mandatperiod ska fullmäktige anta
ett handlingsprogram för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare. Där
ska man ange mål och riktlinjer hur verksamheten ska följas upp och allmänhetens insyn
tillgodoses. Det går inte längre
att bara säga att vi har koll på läget, man måste ha ett program
för det.

Vid uppföljning och kontroll
är kontrollboken ett viktigt dokument. Ett problem är att begreppet ”kontrollbok” inte
återfinns i lagstiftningen. Det
är ett sorts gängse begrepp på
den dokumentation man måste föra. Det som hänt på flera
ställen är att sotaren betraktar
kontrollboken som sitt kundregister och vägrar lämna den
ifrån sig.
– Efter att ha sett cirkusen
i södra Sverige där ingen visste vem som ägde kontrollboken, menar jag att när avtalen
tecknas ska kommunen skriva
in att det ska föras en kontrollbok och att den är kommunens
egendom, säger Christer Hjert.
gunno ivansson

Nöjd med konferensen


– Ett syfte var att samla sotningsbranschen vilket vi inte
lyckats med tidigare, säger Patrik Perbeck, MSB, och fortsätter:
– Sotningen är ett kommunalt ansvar där man av tradition upphandlat privata entreprenörer som utför arbetet,
men i grund och botten är det
en kommunal verksamhet och
därför är det viktigt att samla både beställare och utförare för att öka förståelsen för
varandras roller. Det blir inte
bra om man inte samarbetar
och det har inte alltid fungerat
friktionsfritt. Förhoppningsvis ska det underlätta att nå en
samsyn.
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Skiljer sotning
och kontroll
Fler kommuner skiljer rengöring och brandskyddskontroll åt vid upphandling. Två
som gjort det är Södertörns
brandförsvarsförbund och
Storgöteborgs räddningstjänst.

Södertörn består av tio kommuner och i sju av kommunerna upphandlades enbart rengöringen, brandskyddskontrollen togs hem i egen regi. Ett
skäl är att undvika jävsituationer.
– Det är bra att ha rengöring
och brandskyddskontroll åtskilt, säger brandchef Lars-Göran Uddholm.
Södertörn en av de kommuner som haft problem med
att den tidigare entreprenören konkurrerar på ett, som
Lars-Göran Uddholm uttrycker det, osnyggt sätt.
– Kunden förstår inte att erbjudandet inte kommer från

kommunen.
När vår avisering sedan
kommer ringer kunden och
säger: jamen
vi sotade ju för
ett halvår se- Froukje Bouius
dan. Då ger vi
dem en tillfällig annan behörig
sotare-dispens. Vi kan inte börja bråka med kunden, däremot
blir det en smäll för vår entreprenör som inte får betalt, säger Froukje Bouius, jurist Södertörn.
En annan del av problemet
är kontrollboken. Den gamla
entreprenören behöll den och
Södertörns försök att få ut den
via kronofogden misslyckades.
– För att få koll på läget har
vi krupit till korset och ansökt
om medlemskap i Skorstensfejarmästarnas riksförbund
för att få tal del av programmet
Sot 2000. Och när fienden sö-

ker medlemskap blir det liv
i luckan kan jag
lova, berättar
Lars-Göran
Uddholm.
Storgöteborg går sam- Marie Caldenby
ma väg och tar
hem brandskyddskontrollen
från 2016.
– Fördelarna vi ser med att
dela på sotning och brandskyddskontroll är att kunna
kontrollera, följa upp och få
bra styrning på verksamheten.
Samma juridiska person ska
inte kontrollera sin egen verksamhet. Med brandskyddskontrollen i egen regi finns också
en koppling till tillsynsverksamheten och möjligheten att
förelägga, säger Marie Caldenby, jurist vid räddningstjänsten
Storgöteborg.

Möjligt att förelägga om
takskydd med stöd av LSO
Kan man förelägga om takskyddsanordning med stöd
av Lagen om skydd mot
olyckor?
– Vi tror det finns möjlighet, men är långt ifrån säkra
på utgången och ser gärna
att det prövas, säger Patrik Perbeck, enhetschef på
MSB.

Bakgrunden till att frågan
togs upp på sotningskonferensen är dels en dom i regeringsrätten från 1976 om att man
kan förelägga om takskydd.
Dels uppgifter från SSR om
att medlemmar som förelagt
om takskydd i samband med
brandskyddskontroll fått motsatt besked från länsstyrelsen.
Enligt byggreglernaska i prin-

cip alla byggnader ha tak
skyddsanordningar. Dessutom
finns arbetarskyddsanvisningar om takskydd.
– Om takskyddet är bristfälligt kan man alltid vända sig till
byggnadskontoret och där är
rättsläget solklart, det är bara

att kräva tak
skydd.
Om man av
något skäl inte vill eller kan
välja den vägen, finns det
då någon möjlighet att före- Patrik Perbeck
lägga med stöd
av LSO? Enligt Patrik Perbeck
kan det finnas det. Resonemanget är följande: om brandskyddskontrollanten anser att
det ser för farligt ut och vägrar
gå upp på taket är konsekvensen att brandskyddskontrollen
inte kan genomföras.
– Det blir ett brandskyddsproblem för det finns ett samband mellan brandskyddskontrollens genomförande och risken för brand. Då är det läge att
överväga ett skarpt verktyg, till
exempel att meddela eldningsförbud intill dess att brandskyddskontrollen kunnat genomföras. För att kunna genomföra den måste det sättas
dit takskyddsanordning.
Han understryker att det for-

drar en argumentation hur de
här sakerna hänger ihop när föreläggandet formuleras.
– Har man ett bra samarbete med byggnadskontoret bör
kanske det vara första-alternativet, men det här skulle kunna
gå anser vi på MSB.
Christer Hjert, vd för Kommunakuten, ser en annan möjlighet.
– I samband med översyn av reglementena skulle
man kunna tänka sig att räddningsnämndens reglemente innehåller en liten passus om att räddningsnämnden
har möjlighet att förelägga enligt PBL i de delar som avser
skydd som har med sotning
och brandskyddskontroll att
göra. Då behöver man inte ha
något samarbete med byggnadsnämnden i den delen. Då
har man bygglagstiftningen på
hemmaplan och kan använda
den själv. Det kräver inga stora
ändringar av reglementet och
det behöver man se över med
regelbundenhet i alla fall.

Annette Stoltz, skorstensfejarmästare från Hedemora, är en
av landets få kvinnliga skorstenfejarmästare. Mansdominansen är stor, men hon ser inga stora hinder som kvinna i yrket.

Knopargajarna blir fler
med eget nätverk
Redan 2008 startades
nätverket Knopargajarna
för kvinnliga sotare. Då var
man inte så många men
sedan dess har antalet
kvinnor inom yrket mer än
fördubblats. Bland annat
genom en Facebook-sida
har nätverket har fått ny
skjuts.

Initiativtagare till nätverket var Annette Stoltz,
skorstensfejarmästare från
Hedemora. När hon startade i yrket i tonåren i slutet
av 1970-talet var hon ensam
kvinna.
Då och då har det börjat tjejer inom yrket med de har gett
upp efter en tid. På 2000-talet
blev det plötsligt fler kvinnliga sotare och tillsammans
med en tjej från Sandviken
startade Annette Stoltz ett
nätverk med kvinnliga energirådgivare.
– När det projektet avslutades 2008 fortsatte vi 20 tjejer
inom sotningen. Sen har det
legat lite på is, men nu ska vi
skaka liv i det igen. Vi skulle
haft en träff i år men den blir
i januari i stället. När vi startat en facebook-sida visar det
sig att vi är närmare 50 tjejer.
I nätverket diskuteras rena
yrkesfrågor men naturligtvis

Tog hem
sotningen


Efter den våldsamma turbulens som drabbade Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund med krigande entreprenörer och en flodvåg
av ansökningar om egensotning, togs verksamheten hem
i egen regi.
– Vi har nu all personal hos

också hur det är att vara kvinna i yrket.
– Hur länge kan du jobba
om du blir gravid? Det har
inte funnits några regler utan det är först nu som försäkringskassan som säger att
man inte ska jobba ända till
slutet på graviditeten.
Hon ser egentligen inga
stora hinder att vara kvinna i
yrket.
– En del tjejer har haft det
tufft på de manliga arbetsplatserna. Det kan vara tungt
ibland, man får inte vara hur
vek som helst.
Mansdominansen i yrket på-

verkar kundernas förväntningar.
– En sotare ska vara en kille. Du får hela tiden bevisa till
150 procent att du kan ditt
jobb. Det gäller från att du sotar till att göra brandskyddskontroll eller besiktningar.
Samtidigt understryker
hon att hon älskar sitt jobb
och inte vill låta negativ.
– Jag känner en oerhörd
yrkesstolthet. Mitt yrke är
fritt. Jag får träffa mycket
människor och det finns hela tiden nya utmaningar. Det
känns som ett privilegium,
säger Annette Stoltz.

oss, från ax
till limpa inom förbundet. Det var
enda lösningen för oss. Inte minst för
att få ordning Tom Setterwall
på kontrollboken, säger räddningschef
Tom Setterwall.
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stockholm Den nya regeringen samlar krisberedskapen på justitiedepartementet.

MSB lämnar försvarsdepartementet och hamnar tillsammans med polisen och Kustbevakningen under den nye inrikesministern.
– Det handlar delvis om myndighetsstyrning. Redan idag samarbetar polisen och Kustbevakningen och MSB, som har ett övergripande ansvar, men det blir effektivare myndighetsstyrning av att det är samordnat på en minister, säger Anders Ygeman.

Ministern som
ska styra
krisberedskapen

Den nye inrikesministern tar emot på sitt
rum i Rosenbad. Utsikten över Norrström och
Helgeandsholmen med riksdagshuset är inte
fy skam.
– Men ni får inte fotografera ut genom fönstret, av säkerhetsskäl, säger hans pressekreterare Fredrik Persson.
På skrivbordet har den fotbollsintresserade
inrikesministern sin kaffemugg från favoritlaget Djurgården. När Tjugofyra7 kommer står
Anders Ygeman och arbetar. Det höj och sänkbara skrivbordet är nära högstaläget för han är
reslig, enligt egen uppgift 189,5 lång.
Sverige har inte haft en inrikesminister på
många år.
– Inte på 18 år tror jag vi kom fram till och att
det blev en inrikesminister tror jag det finns
flera förklaringar till. En är att man vill ha en
samordning av krisberedskap och blåljusmyndigheterna och att polisen genomgår sin största omorganisation någonsin när man slår ihop
21 regionala myndigheter till en. En a nnan är
att det är en vanlig ministerpost i våra grannländer och lirar bättre i EU-samarbetet.
Den nya regeringen sägeri regeringsdeklara-

tionen att man vill stärka krisberedskapen.
– Det handlar delvis om myndighetsstyrning. Redan idag samarbetar polisen och
Kustbevakningen och MSB, som har ett övergripande ansvar, men det blir effektivare myndighetsstyrning av att det är samordnat på en
minister. Vart efter kommer vi nog att presentera olika initiativ på det här området. Det första har vi redan gjort genom att inrätta det nationella säkerhetsrådet som statsministern
ska vara ordförande för och där vice statsministern, utrikesministern, inrikesministern
och försvarsministern ingår. Det är ett uttryck
för att vi vill samla vår krisberedskap och sårbarhetsanalyser mot olika former av hot, både

de traditionella militära, men även andra som
viljan att förstöra, klimatet, ebola etc.
Det pågår ett intensivt arbetemed

Fakta

Anders Ygeman
Ålder: 44
Familj: fru och två
barn
Bor: Årsta i södra
Stockholm.
Bakgrund: Uppvuxen i Hagsätra söder
om Stockholm. Gått i
Rågsvedsskolan, Hagsätraskolan och Huddinge gymnasium.
Läst en handfull poäng i kriminologi på
universitetet. Suttit i
riksdagen sedan januari 1995. Bred utskottsbakgrund. Varit ordförande i trafikutskottet, ordförande
i miljö- och jordbruksutskottet, andre vice
ordförande i bostadsutskottet.
Gillar: Fotboll, spelar
själv korpfotboll och
håller på Djurgården.

att återuppta ett civilt försvar i ny tappning. Den nya
regeringen har flyttat krisberedskapsfrågorna från försvarsdepartementet till justitiedepartementet, men vad som händer med frågorna som rör civilt försvar är inte klart än.
– Jag skulle vilja vänta lite med den frågan
och det beror på att statsministern sagt att civilt försvar ska flyttas över, men – och det är
ett stort men – det är bara ytterst tillfälligt för
innan regleringsbreven är klara ska vi och försvarsdepartementet ha kommit överens om
exakt hur den här bodelningen ska se ut. Det
som lirar mot det militära försvaret måste ligga kvar inom försvarsdepartementet och det
som lirar mot vår del måste ligga här. Vi måste göra en bodelning som gör det möjligt för
myndighetsstyrningen att fungera och vi är
nästintill i mål.
Den svenska it-beredskapen har fått kritik både från media och Riksrevisionen. Behövs en
obligatorisk it-incidentrapportering?

– Jag tror vi måste ha det, men ber att få återkomma med formerna och det beror på två saker. Dels har chefen för Brå fått uppdraget
att titta på incidentrapportering, dels ska det
kommande Nis-direktivet i EU slutförhandlas. Det lutar åt att EU kommer att ställa krav
på obligatorisk incidentberedskap.
Sverige är oftast den som hjälper andra, men

sommarens stora skogsbrand i Västmanland
aktualiserade förmågan att ta emot hjälp.
– Det pågår utvärderingar, men jag tycker
skogsbranden visar att det spår vi haft när vi
försökt poola resurser internationellt är riktig. Om vi har den här typen av katastrofer eller stora händelser är det rimligt att vi kan låna

Genom att samla flera ”blåljusmyndigheter” under ett


in resurser av andra på samma sätt som det är
rimligt att vi kan bidra med resurser när andra
har stora problem.
– Italienarna hjälpte ju oss med brandflygplan och vi kommer att via Frontex hjälpa italienarna med sjöflygplan för att klara sjöräddning och flyktingövervakning vid deras kust
och det tycker jag är en väldigt bra ordning. Vi
ska ha kapaciteten men vi ska ha den tillsammans med våra grannländer och allierade.
I opposition har ledande socialdemokrater

uttryckt tankegångar om en krisledande myndighet, men Anders Ygeman håller fast vid ansvarsprincipen som säger att den som har ansvar i vardagen också ska ha det vid en kris.
– Ansvarsprincipen tror jag i grunden är rik-
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t departement och en minister möjliggörs en effektivare myndighetsstyrning som kommer att stärka krisberedskapen anser nye inrikesministern Anders Ygeman.
foto: magnus sandberg

tig. Jag tror det är väldigt svårt att bygga upp
två parallella organisationer, en som ansvarar
i normalfallet och en som ansvarar i kris. Bygger man upp parallella organisationer blir det
svårt att veta när vi har en svår situation och
en kris. Det kan säkert finnas behov av en stark
samordning i kris och extra resurser, men jag
tror inte på att ha en myndighet som är ansvarig 99 procent av tiden och att det blir en helt
annan myndighet vid en svår påfrestning.
Polisen har tillsammans med MSBpå konfe-

renser runt om i landet presenterat en metodhandbok för att upptäcka och hantera social oro. Många utanförskapsområden är utom
kontroll och Johnny Lindh, närpolischef i
Södra Järva, vill se en förortskommission.

– Man kan ha många perspektiv på det, men
från polisiärt perspektiv så måste polisen lösa medborgarnas trygghetsproblem i utsatta
områden.
– Sen krävs det jättemycket mer arbete i de
utsatta områdena för att göra dem till bra platser att växa upp och bo i. Det krävs att de medborgare som bor där ges möjligheter till jobb
och utbildning, det krävs en stor samhällelig
närvaro i form av mödravård, förskola, skola,
försäkringskassa. Det har funnits en tendens
att samhället har dragit sig därifrån. Vi måste ha den rakt motsatta utvecklingen, samhället måste dit och visa att det är där individerna
är som svagast som samhället måste vara som
starkast.
Fallolyckor bland äldre får sällan stora rub-

Tvivlar
”Jag tror kan
ske inte att det
är det effekti
vaste redska
pet att säga att
vi ska en noll
vision för allt”

riker men orsakar stort lidande och kostar
samhället enorma summor. I debatten har frågan ställt om det inte är dags för en nollvision
mot fallolyckor, men Anders Ygeman ser inte
nollvisioner som en universallösning.
– Styrkan med Trafikverkets nollvision är
att den fått en massa olika intressenter att
jobba mot samma mål. När det handlar om att
få alla att dra åt samma håll tror jag man har
mycket att lära av det nollvisionsarbetet. Sen
tror jag kanske inte att det är det effektivaste
redskapet att säga att vi ska en nollvision för
allt.
gunno ivansson
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Hitta ord i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt,
lodrätt, diagonalt, vara skrivna från höger till vänster.
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Per Runeson, professor vid Institutionen för datavetenskap vid Lunds universitet, anser att vi behöver lära oss bli mer skeptiska till företeelser internet. – I det demokratiska samhälle vi lever i med ett väl fungerande rättssystem kan det vara motiverat med den tillit vi har, men minska skakning i det demokratiska systemet gör att det blir
farligt.
foto: gunno ivansson

Litar för mycket på nätet

Vi kan vara kritiska mot ett system, men använder det i praktiken
På internet lever vi inte som
vi lär. Vi säger att vi inte litar
på företeelser på nätet men
det hindrar inte att vi använder dem.
– Det finns en tydlig diskrepans mellan uttalad tillit
och praxis. Man kan vara väldigt kritisk mot ett system,
men använder det i praktiken.

Det säger Per Runeson, professor vid Institutionen för
datavetenskap vid Lunds universitet. I ett projekt kallat DigiTrust har han och ett tiotal
forskare genom en enkät till
1 100 personer undersökt den
digitala tilliten.
Per Runeson berättadeom un-

dersökningen på seminariet
Trygghet och säkerhet på nätet
som anordnades av MSB och
EU inom ramen för Europeiska
säkerhetsmånaden 2014. Kampanjens syfte är att öka medborgarnas medvetenhet om
vikten av informationssäker-

het. Att vi verkligen kan lita på
internet är viktigt underströk
Johan Hult vid EU-kontoret i
Stockholm.
– En av den nya kommissionens prioriteringar är den digitala inre marknaden och man
uppskattar att den skulle kunna generera ekonomiska intäkter på drygt 200 miljarder euro fram till 2019. Det kräver att
vi känner oss säkra och trygga
i att använda nätet för att köpa
varor eller beställa tjänster, säger Johan Hult.
DigiTrust visar att litar

man
på människor i allmänhet litar
man också på nätet. Men vad
betyder tillit i ett digitalt sammanhang?
– Man kan definiera det som
viljan till öppenhet – förhoppningen att det man bidrar med
ska tas om hand av mottagaren
på ett positivt sätt. Att våga gå in
i en relation till ett system, säger Per Runeson.
Övervakning har blivit allt
vanligare, genom smartphones

För naiva
”Vi säljer ut våra rät
tigheter lite anings
löst. Nätet är inte gra
tis, vi betalar med vår
information”
Per Runeson, professor
Lunds universitet

finns i princip möjligheten att
följa varenda steg vi tar.
Nästan var femte tillfrågad i
enkäten är starkt emot all form
av övervakning och svarar att
myndigheter aldrig får samla
in uppgifter om internetvanor.
Samtidigt tycker en majoritet,
70 procent, att det är något som
ett demokratiskt samhälle ska
kunna göra efter till exempel
beslut i domstol.
Sverige brukar beskrivassom

ett högtillitsland, men flera undersökningar pekar på att det
är på väg att ändras. Vi har blivit mer restriktiva med att lita

på människor i allmänhet.
– Vi är nog mer skeptiska än
vårt rykte säger. Endast 37 procent svarade att det i hög eller
viss utsträckning går att lita på
människor i allmänhet.
Diskrepansen mellan skep-

sis och praktiskt handlande är
som mest uppenbar i sociala
medier.
– Där har vi en tydlig paradox. Endast 15 procent har
stort förtroende för Facebook.
48 procent har lågt förtroende
för Facebook och ändå används
det av 80 procent.
Per Runeson anser att vi behöver lära oss bli mer skeptiska.
– I det demokratiska samhälle vi lever i med ett väl fungerande rättssystem kan det vara
motiverat med den tillit vi har,
men minska skakning i det demokratiska systemet gör att det
blir farligt. Vi tar demokratin
för given men den behöver hela tiden återerövras. Vi säljer ut
våra rättigheter lite aningslös
t. Nätet är inte gratis, vi betalar

med vår information, säger Per
Runeson.
Fia Ewald håller medom att vi
bör vara skeptiska åtminstone
på ett område.
– Det gäller olika sjukvårdslösningar för där har man ingen
större anledning att känna til�lit till att informationen hanteras på ett integritetssäkert sätt.
I övrigt lägger hon ansvaret
för ett väl fungerande e-samhälle på myndigheter och privata aktörer.
– Medborgarna ska känna sig
trygga i att deras fri- och rättigheter och personliga integritet skyddas. Vi kanske inte ska
klaga så mycket på den enskildes tillit utan ta hem frågan till
oss själva: hur skapar vi – myndigheter och privata aktörer –
en befogad tillit hos medborgarna? Hur skapar vi tillräckligt god säkerhet i våra system
och tjänster och vår allmänna
informationshantering, säger
Fia Ewald.
gunno ivansson
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Lär dig
hantera
stress
En del anser sig jobba som bäst under
stress, andra blir låsta i tankebanor och
effektivitet.
– Stressreaktioner går inte att trolla
bort, det gäller att lära sig hantera dem
i stället, säger Claes Wallenius, forskare
och psykolog vid Försvarshögskolan.

Lite stress kan vara bra, bättre att vara taggad än likgiltig, konstaterar Wallenius. Men
var går gränsen mellan fokuserad och felfokuserad? Det kan bero på uppgiften.
– Ska vi springa 100 meter, då ska pulsen vara ganska hög. Ska vi ägna oss åt teoretiskt arbete ska den vara lägre. Därför kan det vara extra viktigt att i ledarskapsroll kunna hantera
stress, säger Claes Wallenius.
Ett vanligt problem hos ledare under kris
och stress är att de får fel fokus och prioritet,
blir operativa och tappar överblicken.
Wallenius pekar på typiska konsekvenser
som att inte alla resurser används, man delegerar inte, söker inte information och förmår
inte disponera tiden. Man tänker ofta bakåt i
stället för framåt och försöker göra allt på en
gång.
– I samband med 11 september-attacken
gick USAs försvarsminister ut och hjälpte skadade i stället för att leda nationen. Det är lätt
gjort att bli snäv i tanken och då disponeras inte resurser rätt.
Stress är något man måste förhålla sig till,
snarare än att tro att den går att trolla bort, anser Claes Wallenius.
– Det finns gott om böcker som utlovar
snabba lösningar. Jag vill hävda att de inte
fungerar.
Wallenius pratar om stress med perspektiven före, under och efter en tidsbegränsad situation under hög press. Det handlar om akut
agerande och beslutsfattande i svåra situationer. Han har främst studerat försvarsinsatser
utomlands, men även räddningstjänst och polis.
Lagom stress kan ibland vara bra. Det får oss
att mobilisera energi, stänga av onödiga processer, få fokus på det som hotar.
– Tunnelseende kan vara bra för vissa typer
av hot. Men blir stressen hög tappar vi upp-

Det finns inga enkla lösningar för att trolla
bort stress, det gäller att lära sig hantera den,
anser Claes Wallenius.
Foto: PER LARSSON

märksamhet, det låser sig och vi tänker stereotypt.
Akuta situationer kräver också m
 ycket ener-

gi, vi blir hungriga och trötta.
– Återhämtning är viktigt, om inte det sker
är vi inne på ett farligt spår. Framförallt vid
längre insatser har det stor betydelse. Stress
som är kopplad till otillräcklighet, skuldkänslor eller att man inte kunnat behålla den professionella distansen kan också påverka efteråt. Det kan ge posttraumatiska symtom och
kräva psykologisk bearbetning.
För den som leder en insats rekommenderar Wallenius att undvika att ensam lösa komplexa problem under hög stress. Det är viktigt
att ha stöd, bollplank och kunna delegera.
– Ett bra ledarskap är att inse sina begränsningar. Oftast fostras chefer till att ta för sig, visa sig starka. Det kan ha sina faror. Verka i stället för en prestigelös attityd. I sammanhang
där man blir stressad är det viktigare att kunna ta ett steg tillbaka.
– Bra urval av ledare och bra utbildning
minskar risk för starka stressreaktioner vid
insatser, men utesluter dem inte. Tränar man
mycket ökar det förmågan att hantera stress.
Men det finns alltid en gräns, en brytpunkt.
I den mer rutinmässiga arbetsdagen, när inte en akut kris ska hanteras, kan andra stressfaktorer finnas.
– Kronisk stress är ett vanligt problem. Upp
emot tredjedel av befolkningen uppger i olika studier att de har symtom på det. Här är det
viktigt med kontroller och socialt stöd, utan

Lagom stress kan ibland vara bra. Men var går gränsen mellan att vara fokuserad
vi uppmärksamhet, det låser sig och vi tänker stereotypt, säger Claes Wallenius,

Kontroll
” Ett bra ledar
skap är att inse
sina begräns
ningar. Oftast
fostras che
fer till att ta
för sig, visa sig
starka. Det kan
ha sina faror. ”
Claes Wallenius,
psykolog och forskare

det kan kronisk stress bli farligt. Busschaufför
i Stockholms innerstad är nog ett av de värre
yrkena i det avseendet.
Orsak till kronisk stress är ofta arbetsmiljö,
inre organisationsbrister och dåligt ledarskap.
Claes Wallenius konstaterar att våra stressre-

aktioner bottnar i vårt ursprung. De skapades
när vi levde som jägare och samlare på Afrikas
östkust. Vi är begåvade med i stort sett samma
gener i dag.
– Det sitter djupt inom oss. Därför finns det
heller inga snabba lösningar för att inte känna stress.
Det moderna livet är annorlunda. Konsekvensen är att vi inte är genetiskt anpassade
för det liv vi lever.
– Människan är ett flockdjur och vi har känslor med oss som har att göra med hur vi fungerar i grupp. Kvinnor är exempelvis mer benägna att skydda sin avkomma och att söka sig till
gruppen för att försvara sig. Det hade logik förr
i tiden.
Wallenius konstaterar att vi i alla i någon
mån är felprogrammerade. Vi känner oss hotade av gamla faror.
– Vi reagerar på höjder men inte på farter.
Höjd är en gammal fara, fart en ny. Det finns
rädsla för främlingar. Folk är rädda för ormar
och spindlar men faror i dag är fet mat och alkohol, vilket vi inte känner någon direkt rädsla inför.
PER LARSSON
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– Metod för att
hantera risker och hot
Rött, gult eller grönt.
En tydlig kategorisering som räddningstjänsten i Höganäs använder för att bedöma risken att utsättas för hot och våld.

– Målet var att göra en enkel och fältmässig vägledning som ska kunna användas precis
när det händer, säger Henrik Persson, räddningstjänsten Höganäs.
Han har erfarenheter från Räddningstjänsten Syd. Och när Höganäs tog fram instruktioner för att hantera tecken på risk kikade man
framförallt på det arbete Landskrona och Helsingborg gjort.
– De har kommit längre och mycket av vårt
arbete bygger på det de gjort.
För att hitta rutiner genomfördes grupparbeten baserade på scenarier. Ska insatsen genomföras till varje pris? Scenariot avgjorde.
Riskerna delas in i rött, gult och grönt. Vid
rött åker räddningstjänsten inte fram, vid gult
krävs polisassistans och vid grönt kör man
som vanligt.
– Utbildningen bygger på att hantera ett
nödläge. Hanteringen och igenkänningsfaktorn ska vara den samma som vid andra nödlägen. Vi ska inte krångla till det.
Syftet är att skapa en omedveten förmåga,
att insatspersonalen ska kunna handla och ta
rätt beslut instinktivt.
– Vi hade ett larm om en man med kniv i magen vid ett asylboende. Informationen att polis och ambulans inte anlänt gick inte fram och
därför körde brandbilen fram. Det var en hotfull stämning på platsen. Då är det viktigt att
man följer de instruktioner som är framtagna.

och felfokuserad? Det kan bero på uppgiften. Tunnelseende kan vara bra för vissa typer av hot, men blir stressen hög tappar
forskare och psykolog.
Foto: Fredrik Persson/TT

Faror och hot – reaktioner vid stress

Claes Wallenius beskriver hur vi reagerar i
olika situationer, både som individ och grupp.

Hur vi reagerar inför faror och hot
– Vi förnekar ofta, känner oss osårbara och
underskattar risker. Det ger bristande motivation för säkerhetsåtgärder, vi erkänner faran
försent och tar onödiga risker. Det händer helt
enkelt inte mig.
– När vi frågar folk hur det ska gå för dem i
livet är de flesta alldeles för positiva. De som
är lite deprimerade gör ofta mer korrekta bedömningar. Man ska givetvis inte gå och tänka
negativa tankar hela dagarna. Men en verksam
metod är att vara mer medveten om vad som
är faror och erkänna sin sårbarhet.

Reaktion när hot eller fara blivit verklighet
– Vi kan hamna i initial chock, starka och
emotionella reaktioner som lätt blir primitiva,
förlora kontroll över egna reaktioner.
– Men problemet är oftare att folk underreagerar än överreagerar. Panik inträffar rätt sällan.

Gruppreaktioner vid större insats
Alla har en stor benägenhet att anpassa sig
till gruppen. Wallenius kopplar tillbaka till vår
historia som flockdjur, den som blev utesluten
ur gruppen var chanslös.
– Att tappa statusen är också en grundläggande fara, vi har behov av att inte göra det.
Därför hamnar vi lätt i ”vi och dom” och ser ste-

reotypt. Det är oftast viktigare att skapa enighet i gruppen, vilket kan vara en falsk enighet,
än att gå till botten med en fråga.

Faror i stressade staber/ledningsgrupper
– En vanlig reaktion är att man snävar av
mentalt, låser sig för tidigt till favoritalternativ och har svårt att ompröva beslutet. Det
uppstår falsk enighet och för stor homogenitet i stället för att kritiskt granska. Det finns en
rädsla att gå emot gruppen och framförallt
dess högstatusmedlemmar.
– Det kan vara viktigt att fråga sig om vi har
rätt överblick, prioritet och fokus. Gör vi rätt
värdering av mål, styrka, motståndare, sårbarhet? Uppmuntra till mångfald och högt i
tak. En djävulens advokat kan vara bra att ha i
gruppen.

Strategier för stresshantering

Individnivå
Före: fysisk och mental träning
Efter: skriva av sig, krisstöd, psykologisk första hjälp

Gruppnivå
Före: lagutveckling
Efter: kamratstöd

Ledning och organisationsnivå
Före: urval av personal, synen på ledarskap,
prestigelöshet, rutiner vid insats, utbildning
och övning
Efter: avlastningssamtal, information, ceremonier och ritualer

Reaktion
” Problemet är
oftare att folk
underreagerar
än överreage
rar. Panik in
träffar rätt säl
lan. ”
Claes Wallenius,
psykolog och forskare

– Måste vara
medvetna om vår roll
Proffsigt bemötande handlar inte bara
om uppträdande vid insats.
– Vi måste vara medvetna om vår egen
roll i alla sammanhang, sade Magnus
Jonsson, styrkeledare i DalaMitt under
Skadeplats-konferensen.

Räddningstjänsten åtnjuter fortfarande
stort förtroende hos allmänheten. Magnus
Jonsson reflekterade över vad det innebär för
den enskildes förmåga.
– Min tolkning är att det skapar självförtroende, och med självförtroende är det lättare
att genomföra bra insatser även när man är
stressad eller kanske rädd. Motsatsen, att det
saknas förtroende för oss, vad skulle då hända
med vårt självförtroende?
Magnus Jonsson poängterade att det för att
behålla förtroendet är viktigt hur man beter
sig i sociala sammanhang.
– Vi måste vara medvetna om att om vi sprider information om vår egen organisation i sociala medier, då förs den vidare. Om det ringer
i någons benficka när vi är på larm, då måste vi
tänka oss för vad vi säger om vi svarar.
Även fördomar vid fikabordet kan påverka
insatsen, framhöll Magnus Jonsson.
– Fördomar är något vi alla har. Det kan vara om människor, organisationer eller vädret.
Det viktiga är hur vi hanterar våra fördomar.
Om vi okritiskt sprider dem, om vi gör dem till
sanningar för vår omgivning, vad händer då
med tilliten till oss?
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Social oro – en risk i h
västerås

I dag finns minst 156 utanförskapsområden i Sverige.
Social oro är därför en risk
som inte bara storstäder utan de flesta kommuner måste förhålla sig till.
Polisen har tagit fram en
metodhandbok för att hantera social oro. I samarbete
med MSB presenteras den
på seminarier runt om i landet.

Stenkastning mot polis och
räddningstjänst förekommer
på många platser men det är i
större städer som de svåraste
utbrotten av social oro sker.
Rinkeby utanför Stockholm
är ett sådant område och det är
inte bara polis och räddningstjänst som är utsatta.
– Det är inte lugnt även om
det inte framgår i media. Bränder och hot mot polis och räddningstjänst fortgår och vi har en
öppen drogmarknad. Vi beräknar att 500 personer lever på
grov kriminalitet. Vi har tappat
kontrollen över det här territoriet totalt, säger Johnny Lindh,
närpolischef för Södra Järva,
som omfattar Spånga-Tensta
och Rinkeby.
När han tillträdde fick

han i
uppdrag att i samverkan med
lokalsamhället utveckla det
brottsförebyggande arbetet.
Med stöd från EUs integrationsfond anställdes två analytiker för att titta på det lokala samverkansarbetet, vad som
fungerade och inte. En referensgrupp bildades för att börja arbetet med en metodhandbok mot social oro.
Metodhandboken är webbaserad och lanserades i september 2013.
– När vi pratar tillsammans
med andra myndigheter och
organisationer om det som
händer på stan, har vi samma bild? Om jag som närpolischef får höra att det är något på
gång, vad har jag för objektiva
fakta att tillgå? Då har vi genom
metodhandboken tagit fram en
checklista med indikatorer för
att identifiera i vilket läge man
befinner sig.
Oroligheter byggs i regel upp
under en längre tid och når till
slut en ”flampunkt” när de utbryter. Den utlösande faktorn
är nästan alltid ett polisingri-

Kriminella tar över
”Vi beräknar att 500
personer lever på grov
kriminalitet. Vi har
tappat kontrollen över
det här territoriet to
talt”
Johnny Lindh, närpolischef Södra Järva

pande. De två första punkterna
i checklistan handlar om vilka
insatser polisen gjort i området. Vid tiden för Husby-kravallerna var det väldigt mycket
bostadsinbrott och sedan drygt
ett år tillbaka hade polisen en
länsbostadsinsats.
– Södra Järva är Europas
mest brottsbelastade område
när det gäller bostadsinbrott.
Under den här tiden greps fler
än 120 unga pojkar för de här
brotten. Det är klart att det
finns en viss spänning mellan
polisen och ungdomarna som
begår brott. Det är en viktig
faktor.
Andra indikatorerpå checklis-

tan handlar om politiska aktiviteter, ryktesspridning och aktivitet i sociala medier.
Vid Husby-kravallerna insåg
polisen att saker var i görningen men kunde inte förutse omfattningen.
– Efter oroligheterna 2010
när Rinkebyakademin brann
resonerade vi att första kvällen
kan vara svår att förutse, men
andra kvällen ska vi kunna styra med hjälp av de goda krafterna, men inte heller det fungerade vid Husby.
Handboken riktar sig till

de
som polisen samverkar med,
som socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, brandförsvar,
trossamfund och ideella organisationer.
Metodhandboken gör att
man idag har ett mer proaktivt
arbetssätt. Om man kontinuerligt går igenom checklistan får
man indikatorer och kan se när
något sticker ut.
– Varje torsdag stämmer alla
samverkansparter av punkterna på checklistan utifrån sina
respektive nätverk. På fredag
skickar stadsdelsförvaltningarna ett sms med lägesbilden till
300 nyckelpersoner samtidigt
som det bjuds in till ett utsätt-

Johnny Lindh, närpolischef för Södra Järva, som omfattar Spånga-Tensta och Rinkeby, har med EU-stöd arbet
en checklista med indikatorer på att något kan vara i görningen.

ningsmöte med de goda krafterna som nattvandrare, medborgarvärdar osv. Grundkonceptet att man jobbar tillsammans för att få en gemensam
lägesbild och kommer överens
om åtgärder på det lokala planet.
En sak polisen misslyckades
med under Husby-kravallerna var att nå ut med sin bild av
händelserna. Det kunde inte

gärna bli värre och det fattades
ett i kriskommunikationssammanhang ganska drastiskt beslut.
– Det beslöts att polisen skulle vara tillgänglig dygnet runt,
överallt, i varenda tv-soffa. Vi
skulle vara öppna, inte försköna utan beskriva precis som det
är. Alla ska få prata. Kulturen
inom polisen har tidigare varit
att man utser en talesperson

som ledningen pratar genom.
Nu sade man alla ska få prata
med media.
Det visade sig vara ett vinnande koncept.
– I mediedramaturgin är alltid polisen svarta fåret de första
dagarna, det är polisens fel och
allt fokus riktas mot polisen.
Men efterhand blir det en mer
nyanserad bild och mediebilden svängde ganska rejält.
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Facebook
når flest
Riktar du dig till media,
makthavare och kändisar
väljer du twitter. Vill du nå
medborgarna är det Facebook som gäller. Så kan läget sammanfattas just nu
men medielandskapet förändras snabbt.


Vid skogsbranden i Västmanland var sociala medier
en viktig kanal när myndigheter snabbt ville nå ut med
information.
– Det är ganska vanligt att
informera om stora samhällsstörningar och då har det visat
sig att det är bra om man finns
på facebook eftersom webbsidan kan gå ner, säger Jonas
Landgren, Chalmers, som
forskar om hur människor
använder IT-teknik.
Mediekonsumtionen förändras snabbt och Robin Govik
på Aftonbladet berättade att
deras i särklass största kanal
idag är mobiltelefonen. Vanliga webbsidan är på nergång,
men det är framförallt papperstidningen som dyker.
– Den tidning som Johan
Hierta startade 1830 kommer inte att få uppleva sin
200-årsdag. Jag gissar att vi
någon gång i juli 2018 lägger
ner papperstidningen.
Han berättade också att
det finns en stor diskrepans i
mediekonsumtionen, ungdomar läser inte tidningar och
ser inte på TV.

Inte enbart stenkastning och bilbränder

tat med att ta fram en webbaserad metodhandbok mot social oro. En viktig komponent i metodhandboken är
foto: gunno ivansson

Polisens kommunikationsdirektör Varg Gyllander använder vad han kallar pixelteorin när han beskriver hur man
ska tänka.
– Man ska måla en tavla med
en massa blåa pixlar och de
flesta blir blåa men ibland bli
det lite rött, lite gult – det blir
fel. Man tycker ibland att man
blir felciterad, feltolkad eller felvinklat. Men bry er inte.

Helheten, budskapet går fram.
Människor är inte dumma, de
kan tolka själva. Det budskapet känns bra när man ska uttala sig och representera polisen.
Social oro i utanförskapsområden är inte ett polisiärt problem som en metodhandbok
kan lösa.
– Politikerna måste börja
prata om utanförskapsområdena och kanske är det dags att
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skapa en förortskommission
för att komma åt grundproblemet. Hur ska man hitta lösningar om man inte förstår problemet och idag diskuterar vi inte
ens problemet, säger Johnny
Lindh.
gunno ivansson

Fotnot
Här finns metodhandboken
http://polisen.azurewebsites.net


– Vi vill belysa att social
oro finns i många olika skepnader, det handlar inte enbart om bilbränder och stenkastning mot myndigheter.

Så förklarar Per Wideberg,
krisberedskapshandläggare
länsstyrelsen Västmanland,
varför man i Västerås arrangerar en konferens om social
oro i Västmanland.
– Ta till exempel den stora skogsbranden. Där handlar det om människor som
drabbas av en naturkatastrof,
fastighetsägare, skogsägare
och andra som känner jättestor oro för framtiden. Det är
också en form av social oro

– Vill myndigheter nå medborgarna är facebook störst
med 1,2 miljarder aktiva användare världen över, men
största tillväxten sker i ett
äldre ålderssegment, säger
Robin Govik.

Enligt Jonas Landgren ser
myndigheter sociala medier
som en del av en digital närvaro, man talar om att det
är nödvändigt att finnas där
människor finns.
– Myndigheter säger att vi
måste vara på twitter så vi når
alla och så kanske man har
200 följare. Det är inte säkert
att man når hela populationen man är intresserad av.
En del myndigheter försöker förbättra sin lägesbild
med hjälp av sociala medier.
Det är svårt, kräver systematiskt och uthålligt arbete.
– Att mitt i en stor händelse försöka förstå vad som händer i sociala medier är inte att
rekommendera. Man böra ha
byggt upp en systematik och
kunna bedriva det arbetet
under en lång tid. Det är genom att följa materialet över
tid som man kan se vad det betyder.
Med hjälp av sociala medier kan man få in en liten men
intressant bit till lägesbilden.
– Hur omfattar omvärlden
vårt beteende just nu? Vad är
det för strömningar och attityder som våra insatser resulterar i?

och de förlitar sig på att kommuner och myndigheter ska
hjälpa dem och det måste vi
kunna hantera.
Länsstyrelsen har ansökt
om 2:4-medel hos MSB för
att driva två projekt. Ett som
heter sociala risker som är
kopplat till arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser, och
ett som heter social oro med
våldsinslag.
– I det projektet ska vi erfarenhetshämta som vi gör här
genom seminariet. I steg två
ska vi göra någon form av gemensam handlingsplan i länet och testa vår förmåga att
hantera social oro i en stor
övning, säger Per Wideberg.
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Stora delar av långhusets yttertak blev avbränt.

Arrendebostaden till vänster i bild gick inte att rädda, huset fick brinna ner under bevakning. Men
man hade inte räknat med att branden skulle sprida sig 150 meter till Vintrosa kyrka.

Foto: NERIKES BRANDKÅR

Brandens omfattning i bostadshuset vid ankomst.

Kyrktaket efter branden.

Branden flög 150 meter

Kyrka
 svårt skadad – brinnande material spreds i kraftig vind

En lördagsförmiddag i mars
larmades enheter ur Nerikes
Brandkår till en brand i den så
kallade Arrendebostaden vid
Vintrosa kyrka.
Redan vid framkomsten var
branden omfattande och man
bedömde att byggnaden inte
skulle gå att rädda.
Vid de riskbedömningar
som gjordes konstaterades att
brandspridning och gnistor inte var något räddningsproblem.
Avståndet från den brinnande
arrendebostaden till kyrkan
uppgick till cirka 150 meter.
Man genomförde i stället
restvärdesräddning av inventarier och lät huset brinna ner
under bevakning.
I samband med avveckling av

insatsen i bostadshuset upptäckte man att det kom rök och
lågor från östra delen av taket
på Vintrosa kyrka.
Resurserna omfördelades
från bostadshuset till kyrkan.
Branden i kyrktaket blev
snabbt omfattande. När allt var
över var stora delar av långhusets yttertak bortbränt och delar av bjälklaget hade störtat
ner i kyrkorummet.
Lyckligtvis blev ingen människa skadad och det mesta av
kyrkans inredning kunde räddas av allmänhet och brandpersonal.
Ytterväggarna samt tornet

i kyrkans nordöstra del stod
kvar och man hade lyckats rädda orgeln och läktaren.
Den omfattande insats som

inleddes för att bekämpa kyrkbranden drabbades av en rad
motgångar.
Insatsledaren begärde omedelbart förstärkning via inre
befäl. Ett försök att från marken bekämpa takbranden i
östra delen av kyrktaket hade
ringa effekt.
En grupp brandmän försökte
i stället ta sig in i den låsta kyrkan för att släcka inifrån. Trots
tillgång till dörrforceringsutrustning lyckades man inte få
upp de gamla kyrkportarna utan nyckel. Slutligen tvingades
de krossa ett fönster, en brandman kunde klättra in och öppna dörrarna inifrån
Ett antal privatpersoner hade

samlats och ville komma in i
kyrkan för att rädda inventarier. Då osäkerhet rådde om takets hållfasthet stoppades de
av en brandman.
Efter en stund kom emellertid en grupp bestående av cirka
15 brandmän och privatpersoner igång med restvärdesarbete och kunde rädda stora delar
av kyrkans värdefulla inventarier.
Arbetet måste emellertid avbrytas efter bara sju-tio minu-

ter då riskerna bedömdes alltför stora. Och strax efter det att
alla lämnat kyrkan rasade den
första lampkronan ner.
När förstärkning anlände
fördelades släckningsarbetet
till olika fronter. En grupp fick i
uppgift att hindra branden från
att sprida sig till tornet. Detta
var till stora delar avskilt från
vinden över kyrkorummet med
tjocka murar.
Andra grupper arbetade med
att bekämpa takbranden via
utvändig släckning. Men liksom vid de flesta begravningsplatser var området omgärdat
av murar med endast ett fåtal,
trånga portar. Dessa var begränsade med grova grindstolpar av sten.
Grindstolparna hindrade
effektivt räddningstjänstens
höjdfordon att komma tillräckligt nära branden. Först när en
större arbetsmaskin kommit
till platsen kunde en av grindstolparna avlägsnas och släckningsarbetet blev mera effektivt.
Efter branden beordrades en

grundlig undersökning av
brandförloppet och brandspridningen mellan de två
drabbade byggnaderna. Utredningen skulle också ta vara på
erfarenheter från insatsen.
Uppdraget att genomföra utredningen lämnades till brand

inspektör Ulf Jacobsen som
med hjälp av Step-metoden
analyserade händelsen.
Enligt uppgift från en närliggande flygplats var vädret vid
brandtillfället klart och soligt,
temperaturen cirka sex grader. Det blåste en stark och byig vind som tidvis uppgick till 16
meter per sekund.
Yttertaket på den först antända Arrendebostaden var ett
så kallat ”sticketak” med träspånor från slutet av 1800-talet. De var tre-sju centimeter
tjocka och hade varierande
storlek om max 15x40 centimeter.
I kraftig vid kan en brand i
sådana takspån pågå länge och
ha tillräcklig energi för att efter
landning antända annat brännbart material.
Ett troligt scenarioför brandspridningen till kyrkan är att
flygbränder från branden i arrendebostaden for iväg med
den kraftiga vinden och hamnade på kyrktaket för att sedan
blåsa in under nockplåten och
där antände brännbart material i form av gamla löv, frömjöl,
grenar med mera som samlats
under årens lopp.
När branden upptäcktes var
den redan väl etablerad.
Artikeln bygger på en rapport av
Ulf Jacobsen, Nerikes brandkår.

Fakta

Kyrkbyggnaden

Den ursprungligakyrkan uppfördes troligen under 1100-talet
eller tidigt på 1200-talet. En stor
ombyggnad genomfördes under
1720-30-talet.

Vid en ombyggnad i början av
1800-talet uppfördes ett nytt
kyrktorn och sakristian i långskeppets nordöstra del byggdes om.

I början av 1900-talet lades
kyrktaket om. Långhuset fick ett
sadeltak av trä täckt av mönsterlagd skiffer. Nockplåt av koppar.
Tornets tak hade en lanternin av
trä och täckt med plåt.

Takkonstruktionen för övrigt
är takstolar av trä och spontade
plank med tjärpapp. Från början var bjälklaget isolerat med
sågspån men tilläggsisolerades
1975 med glasull med vindskyddad papp.

2
Erfarenheter

1

Den kompletta rapporten
med många erfarenheter och
åtgärdsförslag kan i sin helhet
laddas på MSB:s hemsida

2

Har du varit med om någon
liknande brand som spridit sig som flygbrand en längre
sträcka (100 meter eller mer)?
Ta i så fall kontakt med Mattias
Strömgren eller Marianne Stålheim på MSB och rapportera
fakta i sammanhanget.
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Ännu en svår radhusbrand
Två
 längor totalförstörda, drygt 100 boende evakuerade
Det är tyvärr alltför vanligt
med omfattande bränder i
radhuslängor.
En brand i något av husen
sprider sig snabbt och flera
familjer blir bostadslösa.

Natten till den 26 mars 2014
inträffade en radhusbrand i
Trollhättans kommun. Den
medförde att två radhuslängor,
med sammanlagt sju bostäder,
totalförstördes.
En mycket stark och byig
vind rådde vid tillfället. Ingen
människa kom till skada men
drygt 100 personer måste evakueras från sina hem.
Efter branden lät räddningstjänsten och MSB tillsätta en
utredning med syfte att dra erfarenheter för nationellt lärande inom områdena brandorsak och initial brandspridning,
byggnadstekniska åtgärder i
radhus, samt val av taktik och
släckmetod.
Till utredare utsågs Tove
Nyth, delprocessledare analys, Räddningstjänsten Storgöteborg, och Dan-Ola Sandén,
brandinspektör, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.
Deras utredning omfattar
drygt 40 sidor och kan i sin helhet laddas hem via MSBs hemsida.
Orsaken till branden har

inte
med säkerhet kunnat fastställas. Den upptäcktes cirka
klockan 00.37 av de boende i
startlägenheten. Den var då redan omfattande på en uteplats
på baksidan av en radhuslänga
kallad nr 1.
Stora mängder brännbart
material i en utstickande takfot, väggbeklädnad av trä, möbler, plasttak med mera bidrog
till den snabba brandutvecklingen.
Förloppet är väl dokumenterat genom filmklipp som togs
av en granne.
För att slippa biltrafik var
vägarna inom området blockerade med bommar och stolpar. Detta var till visst hinder
för räddningstjänstens fordon.
Bostadsrättsföreningen består av 92 lägenheter. Husen
saknar källare men är uppförda med två hela våningsplan.
Lägenheterna omfattar två våningsplan och saknar krypvind.
De lägenhetsskiljande innerväggarna är i stället dragna upp
till yttertaket.

Två längor med totalt sju lägenheter blev totalförstörda i radhusbranden. Brandförloppet var snabbt, bland annat beroende på stark
vind. Här brinner den sista lägenheten i radhuslänga nr 2 kl 06.45 på morgonen. 
Foto: Räddningstjänsten

Konstruktionen innebär att
risken för brandspridning via
krypvind eller annan horisontell öppning kunde undvikas.
På ett avstånd av bara några

få meter från den snabbt övertända radhuslänga 1 med fyra
lägenheter låg en annan radhuslänga, kallad nr 2, med tre
lägenheter. Ett försök att stoppa brandspridningen till denna
byggnad misslyckades.
Vattnet i fordonens tankar
tog slut och det tog en stund
innan man lyckades hitta någon av områdets två brandposter.
Den närmast belägna saknade brandpostflagga och var svår
att hitta i ett område med långt
och tovigt gräs. Innan räddningstjänsten hann göra något
åt det hade lågorna spridit sig
också till byggnad två.
Begränsade personalresurser

initialt och att det dröjde nästan en timme in i räddningsinsatsen innan man hade ”säkert

vatten”, påverkade förmodligen bedömningen av vad som
var möjligt att åstadkomma.
I detta skede beslöt räddningsledaren att koncentrera alla resurser på att hindra
brandspridning till andra byggnader som låg intill eller hotades av gnistregnet i den starka
vinden. Det var ett klokt beslut.
De redan antända byggnaderna var bortom all räddning,
många andra var starkt hotade
av strålningsvärme och flygbränder. Bland annat uppstod
skador på altantak, brevlådor,
fasader och fönster.
Räddningstjänstens resurser

byggdes så småningom upp.
Som mest, cirka 80 minuter efter larm, var 19 brandmän, fyra
styrkeledare och två ledningsenheter i arbete.
Stora resurser avdelades
för att evakuera boende i området under röken. En fritidsgård i närheten öppnades för
att samla husvilla och oroliga
människor.

Återuppbyggnaden, inklusive sanering och bortforsling
av brandrester beräknades enligt Länsförsäkringar och Folksam, uppgå till cirka 15 miljoner kronor. Bara lösöret för
varje lägenhet beräknas kosta
cirka 400 000 kronor att ersätta. Tillfälligt boende för de bo-

6

stadslösa uppgår till 10 00012 000 kronor per lägenhet och
månad i ett år.
Artikeln bygger på en olycksutredning av Tove Nyth, Räddningstjänsten Storgöteborg, och
Dan-Ola Sandén, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.

4

Erfarenheter

Avsaknad av brandpostflaggor och ologisk placering av
markbrandposter orsakade ett
kort avbrott i vattenförsörjningen
som kunde blivit helt förödande.

1

Branden startade på baksidan av en bostadslägenhet
där sikten från bebyggelsen var
skymd. Orsaken har inte kunnat
fastställas.

5

2

6

Användningen av Cafs
(Compressed Air Foam System) fungerade bra vid skydd av
intilliggande byggnader som hotades av branden. Enligt räddningsledningen var den skumbildande vätskan av avgörande
betydelse vid ett vattenavbrott
som uppstod vid ett kritiskt skede av släckningsarbetet.

Branden kunde växa sig stor
på grund av sen upptäckt,
kraftig vind och god tillgång på
brännbart material.

3

Brandförloppet i det först
antända radhuset gick förvånansvärt snabbt trots att varje lägenhet var avskild från grannen i minst brandklass B30.
Långt utdragen takfot (170 centimeter) av trä bidrog till detta.

Regnet av gnistor och flygbränder orsakade skador på
byggnader upp till 150-200 meter från den ursprungliga brandplatsen.
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Risker vid insatser
Solcellsanläggning

kan vara strömförande
Uppvärmning med solcellsanläggningar blir vanligare.
Om anläggningar skadas,
exempelvis vid bränder, kan
finnas risk för strömförande delar.

Brandskyddsföreningen och
MSB har gjort en kartläggning
av risker och tagit fram råd för
räddningsinsatser.
– Vi känner inte till att det
hänt några olyckor. Men omfattningen av solcellsanläggningar ökar och det finns ingen
tidigare sammanfattande bedömning. Vi vill nå ut med detta till landets räddningstjänster, säger Tore Eriksson, MSB.
Kartläggningen innehåller
bland annat bedömning av olika risker, hur farlig en strömförande anläggning kan vara,
hur strömmen slås av, råd vid
insats.
– Bränder i takregioner är
inte ovanliga och det finns en
osäkerhet hur man ska hantera dem om det finns solcellsanläggningar.
Själva solcellssystemet kan
också orsaka brand. Orsaken är
oftast glapp i kontaktdon eller
kabelskador. Den likström som
genereras i solceller är kopplad
till en växelriktare som i sin tur
levererar växelström till elnätet.
I Australien orsakar solcells-

system fyra-fem bränder per
dag. I Tyskland har bara 0,006
procent av alla anläggningar som orsakat allvarlig egendomsskada på grund av brand.

Målade containrar har visat sig avge cancerogena ämnen vid
upphettning.

Efter en kartläggning av risker har råd för räddningsinsatser där
det finns solcellsanläggningar tagits fram.

Foto: www.svensksolenergi.se

Insatsstöd
”Bränder i takregioner
är inte ovanliga och
det finns en osäkerhet
hur man ska hantera
dem om det finns sol
cellsanläggningar.”
Tore Eriksson, MSB

Vid bränder i byggnader med
solcellsanläggningar kan räddningspersonal komma i kontakt med strömförande delar,
det kan vara ledningar, solpaneler eller byggnadsdelar. Det
finns också risk för nedfallande
delar om infästningar eller pa-

Fakta

neler påverkas av brand.
Solceller genererar elektrisk
spänning som inte kan kopplas
bort så länge de är belysta. Det
råder olika åsikter om strålkastarbelysning kan generera farliga elektriska strömmar. I råden har man därför valt att betrakta anläggningen som spänningsförande under hela dygnet. Samma synsätt finns i elföreskrifterna.
Det antas också att det dygnet runt förekommer viss likströmsspänning oavsett om
växelriktaren är frånkopplad
eller inte. Det innebär också
risk för elchock vid beröring
med del som inte är frånkopplingsbar.
PER LARSSON

Fakta

Risker solcellsanläggning

Råd vid insats


Solcellsanläggningar genererar en likspänning


Räddningsinsats i fastighet med starkströmsan-

som kan innebära en fara vid kontakt med spänningsförande delar.

Så snart man är medveten om att det finns en
anläggning på byggnaden måste det tas i beaktande och riskbedömas, exempelvis om det är en
stor konstruktion byggd för 1 000 volts likström.
Vid spänning över 120 volt förekommer risk för elchock.

En oskadad anläggning kan betraktas som vilken elanläggning som helst.

Vid skadad anläggning på plåttak utökas riskområdet genom att ström från skadade paneler
kan transporteras via ledande byggnadsdelar.

Fel i solcellssystemet kan orsaka höga temperaturer och antändning.

En solcellsanläggning bör kunna frånkopplas så
nära solcellerna som möjligt för räddningspersonalens säkerhet, vilket kan ske på olika sätt. I dagsläget finns inga krav på säkerhetsfrånkoppling. Vid
osäkerhet bör ett system betraktas som strömförande mellan solceller och växelriktare.

läggningar, däribland solcellsanläggningar, innebär
risk för personskador. Insats behöver genomföras
med höjd beredskap och försiktighet.

Rör aldrig skadade delar av solcellssystemet,
använd inte metoder som kan skada solpaneler
som är oskadad.

Om det brinner i direkt anslutning till själva solcellen är säkerhetsavstånd vid släckning med vatten en meter vid spridd stråle, fem meter vid sluten stråle.

Skum ska inte användas mot spänningssatta
anläggningar.

Behöver oskadade paneler rivas ska växelriktarna först slås från. Därefter kan solcellerna frånkopplas genom att koppla isär kontakter under respektive panel.

Skadade paneler ska tillsammans med stativ
och ledande byggnadsdelar betraktas som spänningssatta.

Efter insats ska ägare/innehavare, brandutredare, restvärdespersonal eller andra yrkesgrupper informeras om eventuellt kvarvarande risker.

Dokumenten finns på http://rib.msb.se – sökord solcellsanläggning

Containrar
frigör
isocyanater

Målade övningscontainrar
frigör isocyanater vid upphettning.
– MSB Revinge har beslutat att inte använda
målade containrar i övningar där vi planerar temperaturer över 100 grader,
säger läraren Lasse Nelson.

– Det stora flertalet av de
ämnen vi fann i undersökningen har tråkiga effekter
på hälsan om vi exponeras
för dem och många av dem
är cancerogena. Resultatet är
inte förvånande, men väl värt
att beakta, säger Lasse Nelson.


Det var doften när man eldar i containrar som gjorde
Lasse Nelson nyfiken på vad
gaserna består av och som
gjorde att MSB Revinge tog
beslut att skicka iväg färgprover för test.
– De som jobbar som instruktörer inom räddningstjänsten och genomför brandförlopp eller varma rökövningar förstår säkert vad jag
pratar om, säger Lasse Nelson
och fortsätter:
– Jag har känt doften så
gott som dagligen de senaste 15 åren på min arbetsplats.
Insåg att lukten uppstår när vi
eldar i containern och färgen
på containern smälter och
förångas. Det ger en tämligen
skarp doft som tydligt skiljer
sig från vanlig brandrök.

Undersökningen visar att vid
temperaturer kring 200 grader börjar färgen att frigöra
diverse isocyanater, formaldehyd, ett antal mjukgörare som dibutylftalat samt en
lång rad andra ämnen.
– Vårt principbeslut att inte använda målade containrar innebär att all nybyggnation sker i alternativa material. Äldre övningsobjekt ersätts efterhand med andra
lösningar.

Vad används i stället?
– Ett av våra nya övningshus är byggt i brandputsad lecabetong, vilket är en dyr men
trygg lösning. Vår nya förevisningscontainer byggdes på
plats av en lokal plåtslagare
i cortenplåt, en typ av råplåt
som snabbt får ett lager tunn
ytrost men som sedan håller
riktigt bra. Den är lite dyrare men betydligt flexiblare då
det går att byta delar som på
sikt skadas av de höga temperaturer vi får i brandrummet.

MSB Revinge skickade a
v-

skrapad färg från containrar till SP, Sveriges tekniska
forskningsinstitut, för provtagning. Färgproverna maldes och skickades därefter
in i en så kallad rörugn där
temperaturen gradvis ökas
till 400 grader. De gaser som
lämnade ugnen analyserades
sedan med hjälp av bland annat en gaskromatograf.

Fotnot: Kontakta gärna lasse.
nelson@msb.se om du är intresserad av den fullständiga
rapporten från SP eller vill ha
tips om hur ni kan bygga hälsosammare övningsfält.
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Tillstånd för
brandfarliga
gaser

– Jag ville bara bli
behandlad som andra
– Jag hade ett skitliv i 20 år
och bestämde mig för att ha
ett bra liv i fortsättningen.
Då ska inte andra få sätta
käppar i hjulet.
Det säger Lukas Svärd, 34.
Han föddes som flicka.

”En brandman kommenterar att någon
sådan kommer aldrig
in här. Och då var jag
redan där.”


Efter en svår uppväxt bestämde sig Lukas för att ta göra
det enda som var rätt för honom. Att bli man.
Målet var att bli brandman,
polis eller militär. Han blev
brandman, men stannade inte
länge inom yrket.
– Det är först sedan jag lämnade räddningstjänsten som
jag vågat berätta vem jag är. En
incident vid fikabordet blev avgörande för mitt agerande, säger Lukas Svärd.
Han berättar och visar bilder på en flicka i hästsvans. Tidig uppväxt. Lukas beskriver
en kvinnlig kropp som föddes
med manlig hjärna. Han började själv upptäcka det vid sex års
ålder, när könsroller utvecklades passade han inte in.
– Jag började hata mig själv.
Det var inte bara andra som hatade mig, mest var det jag själv.
Men så småningom började jag
ta mig igenom det. Jag genomgick 15 operationer, gick igenom hjärnröntgen och IQ-tester för att visa att jag var man.

Lukas Svärd

Så småningom sökte han sig

till värnplikten.
– Jägarförband. Kanske det

mest konservativa. Hade inställningen att det skulle bli
tufft. Och eftersom jag naken
såg annorlunda ut insåg jag att
jag måste berätta min historia
för alla.
– Med tre duschar på 40 personer gick det inte att dölja. Officerarna ställde sig bakom mig.
Efter värnplikten blev det
SMO-utbildning, och praktik
(lia) på brandstation.
– Vid fikabordet berättar en
tjej om en transsexuell tjej. En
brandman kommenterar att
någon sådan kommer aldrig in
här. Och då var jag redan där.
Men jag visste inte hur jag skulle agera.
Lukas arbetade som brandman vid två brandstationer,
men kände sig aldrig trygg i
gruppen.
– Räddningstjänsten är som
en familj sägs det, och så är det
nog. Men jag vågade inte vara
helt ärlig med vem jag var. Jag
har pratat med tjejer som slutat
i yrket, som berättat hur de blivit mer granskade. Det var nog

Lukas Svärd blev man och utbildade sig till brandman, men
stannade inte i yrket. Han kände sig inte trygg i gruppen. Tjejer hade berättat hur de blivit
mer granskade. Och det var nog
det han var rädd för, att bli mer
granskad, säger Lukas.

Foto: PER LARSSON

det jag var rädd för, att bli mer
granskad. Jag ville bara bli behandlad som alla andra.
jag
bytte kön. När jag pratade med
personer på Socialstyrelsen
och berättade om mina yrkesfunderingar undrade de om
det inte kunde vara farligt. Jo,
jag kan bli skjuten sa jag. Jo, sa
de, men syftade på att jag kunde bli illa behandlad. Det hade
jag inte tänkt på.
– Brandmän är ju goda. Men
den tysta massan markerar inte
att det inte är okej att säga vissa saker. På en insats måste det
finnas hierarki, men utanför
larm måste det vara borta, det
måste finnas jämlikhet och ett
tillåtande klimat.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG

– Jag gjorde vissa val n
 är

Och med kommentaren från
fikabordet i minnet bestämde
sig Lukas för att lämna räddningstjänsten.
– Jag tog mig igenom ett liv
som var annorlunda. När jag
kom ut i arbetslivet trodde jag
det skulle bli bra, att livet skulle
bli lyckligt. Jag trivdes ganska
bra i räddningstjänsten, men
vissa saker var svåra.
Efter att ha jobbat på Brandskyddsföreningen har han nyligen börjat en tjänst som affärsutvecklare på Dafo.
– I dag trivs jag. Alla vet min
bakgrund, och det är ingen som
skämtar om det.
PER LARSSON


Nya föreskrifter om tillstånd
för hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS
2013:3) började gälla 1 oktober
förra året. Verksamheter som
då blev tillståndspliktiga hade
ett år på sig att söka tillstånd.
Några exempel på sådana är:

Reningsverk och deponier.
För dessa har MSB tagit fram
en handbok: Biogasanläggningar – Vägledning vid tillståndsprövning.

Butiker med större mängder aerosoler med brandfarligt
innehåll (sprejfärg, hårspray,
deodorant med mera). Särskilda tillståndsgränser infördes
för just aerosoler, och vissa butiker blivit tillståndspliktiga.

Tillfälligt uppställda cisterner, t.ex. vid cisternkontroll,
kan behöva tillstånd. Kan ofta
lösas genom att en uppställningsplats för cisternen ingår i
anläggningens (exempelvis en
bensinstations) tillstånd.
MSB har gjort några tolkningar som innebär att matvagnar (klassas som fordon)
och mindre serveringstält inte
omfattas av tillståndskravet.
Mer info på www.msb.se

SÖKER

Kvinnliga och manliga
semestervikarier - heltid
För mer information: www.rvs112.se

Vi söker

Brandmän heltid
Läs mer om tjänsterna på www.finspang.se

Räddningstjänsten
i Västervik söker

Brandmän
Gå in på
www.vastervik.se/jobb
och läs mer om tjänsten.
Sista ansökan 2015-01-02

www.vastervik.se
0490-25 57 88
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Adressändring

för din prenumeration gör du enkelt på vår hemsida
rationsnummer och det postnummer som finns angivet i din
adress på tidningens sistasida.
Klicka på Gå vidare.

Dina uppgifter dyker upp.
Ändra det som behöver ändras. Spara.

Gör så här:


Gå till www.tjugofyra7.se

Klicka på ”Uppdatera din information” till höger på sin sidan, alldeles under senaste artiklarna.

Fyll därefter i det prenume-

december 2014


Sofie Frankzén, Blekinge
tekniska högskola, vann MSBs
uppsatstävling 2014. Frankzéns uppsats handlade om klimatanpassning av Ljungby
stad.
I motiveringen står bland
annat att uppsatsen rent kommunikativt är att betrakta som
ett föredöme och kan vara till
inspiration för många svenska
kommuner i egna arbetet med
klimatanpassning.
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Vi har ett uppdrag och en vision.
Vill du vara med och utveckla
vår verksamhet?

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

Enhetschef för

Vi söker

BRANDMÄN

Sommarvikariat 2015

Brandskyddskontroll och
sotningstjänster
Vi söker en enhetschef som skall organisera,
bygga upp och leda vår nya enhet för brandskyddskontroller och sotningstjänster.
Vi vill ha din ansökan senast 28 december.

raddningkarlstad.se

Mer information:
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/
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.

Var med och utveckla vår verksamhet mot visionen
- Ett tryggt och olyckfritt samhälle för alla

www.rsgbg.se

Vi söker nu
Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund,
SÄRF, svarar för räddningstjänst i kommunerna
Bollebygd, Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamn.

Chef till område Skydd och samhälle
Vi söker dig som vill ta ett samordnande och
strategiskt ansvar för vår förebyggande verksamhet.
Du blir en del av ledningsgruppen och rapporterar
direkt till räddningschefen.
Läs mer om tjänsten på www.serf.se
Välkommen med din ansökan senast 2014-12-31

Brandingenjör/civilingenjör i riskhantering
sökes till BrandskyddsDesign AB
Vi är ett mindre brandkonsultföretag med säte i Linköping.
Företaget har funnits sedan 2011 och befinner sig i en expansionsfas. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas
både som person och yrkesmässigt. Vi söker dig som är
intresserad av att arbeta med projektering av byggnadstekniskt brandskydd.

Kvalifikationer

Som person är du driven, självgående, kreativ och analytisk. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och
skrift. Kunskaper i brandtekniska beräkningar och analytisk verifiering är meriterande. Det är en fördel om du har
arbetat som brandkonsult tidigare.

Hej, skorstensfejarmästare!

Är du vår nya medarbetare? Vi söker dig som vill bli vår sakkunnige och tycker
att kvalitetsarbete samt brandsäkerhet är viktiga frågor!

Ansökan

Skicka ansökan till agne.gardell@brandskyddsdesign.se
senast 2014-12-15.
Har du frågor/funderingar angående tjänsten eller företaget
är du välkommen att kontakta Agne Gardell på telefon
073-141 40 20

Läs hela annonsen och sök på:

norrtalje.se/jobb

Nyutgivet finns på nätet: www.tjugofyra7.se
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Platsannonser

december 2014

Annonsera i
Tjugofyra7

Tanums kommun
söker

Ska ni rekrytera personal inom området samhällsskydd och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt
tidning att annonsera i.

Räddningschef

Nästa nummer: Nr 25 kommer ut 24 februari.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 5 februari, färdigt manus senast
12 februari.
Kontakt: ring eller e-posta
redaktionen (se sid 2), i första
hand Per Larsson.

senast 23 december 2014.

Välkommen med din ansökan

Läs mer om tjänsten på

www.tanum.se/jobb.

Brandmännens Riksförbund

Fakta
Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram
enligt följande: antal spalter x
höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42,2
mm; 2 spalter 88,4 mm;
3 spalter 134,6 mm; 4 spalter
180,8 mm; 5 spalter 227 mm.
Max höjd är 292 mm.
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växer och vi söker en

ombudsman
till kansliet i Stockholm

På vår webbsida kan du se mer information och kontaktuppgifter. Välkommen med din ansökan.
brandfacket.se

Vik Brandman

i Boden, Luleå , Kalix och Piteå
Räddningstjänsterna i Boden, Luleå, Kalix och Piteå
bedriver gränslös samverkan.
Nu söker vi vikarier för sommaren 2015.
Läs och ansök om tjänsten på www.offentliga.jobb.se

Nerikes Brandkår söker
Brandmän för sommarvikariat 2015
www.nerikesbrandkar.se/jobb
Tillsammans skapar vi trygghet

Vi söker dig!
Är du en engagerad medarbetare och vill bo i
vackra Jämtland? Då har du chansen nu!
Vi söker Inre befäl/Brandingenjör/Brandinspektör
till Räddningstjänsten Jämtland.
Mer information om tjänsten och
förbundet finns på vår webbplats.
Ansök senast 9 januari 2015.
www.räddningstjänstenjämtland.se
Inre befäl2014.indd 1

2014-11-27 13:22:47
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Brandkåren Attunda
söker brandmän för sommaren 2015

Läs mer om tjänsterna på www.brandkaren-attunda.se

Tjugofyra7 · #24

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
söker

Styrkeledare heltid
För mer information om tjänsterna, gå in på vår hemsida www.brand112.se eller ring för information.
Enhetschef Åke Berntsson
0520-48 59 32
Personalstrateg Mikael Svantesson 0520-48 59 24

Räddningstjänsten Gotland söker

Vi söker BRANDINGENJÖR

VSR söker en brandingenjör till funktion
förebyggande.
För mer information om tjänsten gå in på vår
hemsida www.vsr.nu eller ring till
Funktionsansvarig Marcus Asplund 0150-576 58
Räddningschef Roger Larsson, 0150-577 25
Sista ansökningsdag 15 december

ÖRNSKÖLDSVIK

Brandmän
– sommarvikariat

Gotland är en fantastisk plats att bo och
leva på. Vill du bli en av oss och arbeta för
ett tryggare samhälle?
Läs mer på
www.gotland.se/jobbahososs

Samhällsbyggnadsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

Vi har ett uppdrag och en vision.
Vill du vara med och utveckla
vår verksamhet?

Jobba med och för människor

Sökes

Brandingenjör/brandinspektör
till Räddningstjänsten, brand och säkerhet
Vi söker dig som ska arbeta med förebyggande åtgärder mot olyckor.
Välkommen med din ansökan senast 20 december 2014.

www.ornskoldsvik.se/ledigajobb

För mer information:
Enhetschef Håkan Wiberg,
tfn 0660-787 60

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

Brandmän
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie
under ordinarie personals sommarledighet
2015.
Vi vill ha din ansökan senast 26 december 2014
Mer information:
www.rsgbg.se/Om-oss/Lediga-tjanster/

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.

www.rsgbg.se
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MSB försvårar rekryteringen
av RIB-personal

I septembernumret av 24/7
framgår det att MSB under
2015 tar hem Rib-utbildningar till Revinge av ekonomiska
skäl och som en beläggningsregulator.
Följden blir att regionala
Rib-utbildningar helt upphör
på vissa orter under 2015.
I Kronobergs län har vi
stundtals haft förmånen att
kunnat nyttja den Rib-utbildningen som Värends Räddningstjänst genomfört på uppdrag av Stanley Security (fd
Niscayah).
Rib-utbildningen har vid
samtliga kurser fått toppbetyg av kursdeltagarna, vilket
även har gällt för preparandutbildningarna som bedrivs i
egen regi.
För att få så positivaresul-

tat vid samtliga utbildningar,
krävs faktorer som kontinuitet, framförhållning, omfattande kursförberedelser, lärare som är kunniga och engagerade, samt kostsamma investeringar i övningsfält och
utrustning. Det räcker att en
av faktorerna tas bort för att
utbildningskvalitén och förutsättningar för fortsatta utbildningar kommer att påverkas
negativt.
Det finns anledning för MSB
att säkerställa kontinuitet och
framförhållning vid komman-

de upphandlingar av Rib-utbildning, men det är också lika viktigt att beakta den stora
fördelen med regional Rib-utbildning.
Genom de regionala utbildningarna behöver inte kursdeltagarna vara borta från familjen under kursveckorna och
man finns lättare tillgänglig för
huvudarbetsgivaren om det är
något akut som måste lösas före eller efter lektionstid.
Den regionala utbildningen
har också en positiv inverkan
på rekrytering av kvinnor till
räddningstjänsten, eftersom
regional utbildning minimera
påverkan på familjelivet under
utbildningsperioderna.
Nu väljer MSBatt stoppa

Rib-utbildningen under 2015
för ett antal räddningstjänster
och själva återta utbildningarna. Åtgärder som är förknippade med dålig beläggning på
Revinge och av ekonomiska
skäl. Kort sagt Rib-utbildningarna får bli en budgetregulator för MSB, där man inte beaktar de investeringar i bland
annat övningsfält som berörda
räddningstjänster har genomfört för att kunna genomföra
Rib-utbildning av hög kvalité och de negativa effekter det
även kommer att innebära för
blivande Rib-personal.
Vi deltidsbrandmän hade

Måste tänka om
”Det har gått för långt
när MSB hanterar
Rib-utbildningar som
en budgetregulator”
BRF Värend

välkomnat ett återtagande av
utbildningarna om de regionala utbildningarna hade varit av
dålig kvalité, men det har gått
för långt när MSB hanterar
Rib-utbildningar som en budgetregulator. Om åtgärden genomförs så slår den direkt mot
flera räddningstjänsters förutsättningar för att även fortsättningsvis bedriva Rib-utbildningar, samtidigt som man
på ett mycket negativt sätt påverkar både rekryteringsförutsättningarna av Rib-personal och arbetet med att få fler
kvinnor till deltidsstyrkorna.
MSB måste tänka omoch an-

passa sitt tankesätt till de ekonomiska och praktiska villkor
som gäller för att kunna bedriva en långsiktig regional utbildning.
Vi deltidsbrandmän vill även
fortsättningsvis ha kvar den
regionala Rib-utbildningen.
Lämpligen etableras regional
Rib-utbildning permanent i
varje län, med certifiering av

BRFs förbundsavdelning vill ha kvar den regionala Rib-utbildningen och anser att MSB ska ompröva sitt beslut att ta hem den i
egen regi.
arkivbild foto: johan eklund

MSB och som i alla lägen ger
behörighet för framtida utbildning till Räddningsledare A.
Det kommer att vara den
bästa lösningen för både räddningstjänsterna och framtida
Rib-personal, samtidigt som
det blir den mest kostnadseffektiva lösningen.

ring krävs och
vill möta räddningstjänstens
önskemål och
skapa förutsättningar för
utökad regioJan Wisén, MSB naliserad utbildning.
Under 2015 genomförvi en ut-

redning inom MSB om utbildningsverksamhetens framtida
utveckling. Syftet med att utreda är dels att se vilka möjligheter som finns att tillgodose aktörernas behov och önskemål
inom de ekonomiska ramar
som finns, men också att skapa

”MSB vill finna for
mer för att i högre
utsträckning regio
nalisera en kvalitets
säkrad utbildning för
deltidspersonal i ope
rativ räddningstjänst”
Jan Wisén, MSB

en stabil grund och en hållbar
lösning över tid som tillgodoser ett kontinuerligt utvecklingsbehov.
MSB vill finna former för att
i högre utsträckning regiona-

Rottne

Ola Hulting
Braås

Antony Svensson
Lammhult

Hans Tannerfalk
Moheda

Jörgen Plahn
Alvesta

Lars-Roland Svensson
Vislanda

Styrelsen för BRF förbundsavdelning Värend

Håkan Gustavsson

Ingemar Roth

Ingelstad

Grimslöv

Jonas Söderberg

Växjö

MSB: Vi vill ha bred dialog

MSBs utbildningsverksamhet dras med växande ekonomiska utmaningar och situationen måste hanteras på kort
och lång sikt.
I det korta perspektivet
innebär det att vi minskar antalet upphandlade regionala
utbildningar under 2015 till
förmån för fler kostnadseffektiva utbildningsplatser vid
MSB Revinge och MSB Sandö.
Det gör vi för att så långt som
möjligt prioritera antalet utbildningsplatser, oavsett om
myndigheten får oförändrade eller minskade budgetramar. I det längre perspektivet
däremot, ser MSB att föränd-

Magnus Isaksson

Välkommen
att tycka till!

Vi får ibland in insända-

lisera en kvalitetssäkrad utbildning för deltidspersonal i
operativ räddningstjänst. Vi
vill utveckla räddningsledarutbildningarna, beskriva konsekvenser av alternativa vägar och analysera samt föreslå
nödvändiga förändringar i regelverket till regeringen.
Under utredningensgång vill
vi ha en bred dialog med intressenterna för vår utbildningsverksamhet, och bjuder
in till dialog i de råd och nätverk som finns.
Jan Wisén
Biträdande avdelningschef

re som helt saknar avsändare. Det är synd eftersom vi har
som praxis – liksom övrig media – att inte publicera anonyma insändare.
Det går bra att skriva under signatur, men vi behöver
namn och adress för att vid
behov kunna ta kontakt. Även
om vi är en myndighetstidning
omfattas vi av den tryckfrihetslagstiftning som innebär
att uppgifterna är skyddade
och stannar inom redaktionen.
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se
Postadress:
Min Åsikt, Tjugofyra7,
L 255, 651 81 Karlstad.
Manusstopp för
nästa nr: 5 februari

Posttidning B
Returadress:
L 255
651 81 Karlstad
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Ulf Erlandssons outtröttliga arbete för ett brandsäkrare Sverige har varit framgångsrikt. Erfarenhetsartiklarna är en del av arbetet.

Många erfarenheter rikare
Det väsentliga har varit att lära av
det som sker och se till att olyckorna
inte upprepas.
Ulf Erlandsson har i många år bidragit till ett brandsäkrare Sverige.
Men nu sätter han punkt för sina
erfarenhetsartiklar i Tjugofyra7.

Sidorna med erfarenheter har alltid
varit ett uppskattat inslag i Tjugofyra7,
och tidigare Sirenen, betyget från läsarna mycket högt.
– Det är roligt och det gläder mig, säger Ulf.
1996 skrev han sin första artikel. Hur
många det blivit genom åren svävar vi i
okunnighet om, men bara i år har 36 artiklar publicerats innan detta nummers
utgivning.
Många artiklar har gjort avtryck. De
har gett sakkunniga hjälp på vägen,
ibland varit av mer folkbildande slag,
och inte allt för sällan tvingat tillverkare att ändra produkter.
Ett exempel är Danfoss startreläer till
kylskåp. Det började med tre-fyra rapporter om bränder. Tillverkaren nekade först till att reläerna var problemet.
– Jag ställde frågan i tidningen och hade snart 30 liknande fall. Då medgav tillverkaren att något behövde göras.
Det slutade med att Erlandsson och
Conny Olsson, SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium), som också
granskade problemet, blev bjudna till
fabriken i Flensburg, Tyskland. Svensk-

Ifrågasatte
– Jag ställde frågan i tidning
en och hade snart 30 liknan
de fall. Då erkände tillverka
ren att något behövde göras.
arna fick en bättre middag och företaget
bytte ut reläerna i sina kylar.
Överhettade glimtändare i snuskylar
var en annan brandrisk som Erlandsson
kartlade.
– Tobaksbolaget ringde upp alla snusförsäljare, bad dem dra ur sladden till
kylen till dess att företaget kontrollerat
kylen.
Till god hjälp har

Ulf Erlandsson haft
brandutredare runt om i landet som
försett honom med utredningar. Ibland
har de varit underlag för att kartlägga
upprepningar, se trender. Det har också
blivit många erfarenheter av hur räddningstjänsten genomfört insatser, hur
de kan förbättras.
Radhusbränder, datorbränder och
glömda spisar har varit återkommande
inslag. Värmeljus, trinettkök, värmefiltar och cellplastisolering har lyfts fram
som risker.
– Brandrisker handlar inte bara om
teknik. Det är också beteenden som
kunnat kostat liv om man inte tagit itu
med dem.

På senare år har Erlandsson tillsammans med polistekniker tittat på brandrisker med litiumjonbatterier.
– Brandutredarna har med åren utvecklat ett bra samarbete med polisens
tekniker, tankar utbyts ofta kring utredningar
Erlandssons engagemang 
och

kunnande har gjort honom till expert i rättegångar och SVTs konsumentprogram
Plus. Sverker Olofsson hade gärna Ulf
Erlandsson i rutan, själv tyckte han det
var som att släppa loss Åsa-Nisse.
– Min dialekt är ju skrämmande. Men
de hade läst Sirenen och hörde av sig.
Den tydliga småländskan, rutig skjorta och skinnväst var jordnära. Det var en
person som visste vad han pratade om.
Erlandsson gick hem i TV.
Ulf Erlandsson började y
 rkeskarriären

som brandingenjör i Malmö, var vice
brandchef i Visby och Oskarshamn innan han kom till Växjö. Där stannade han
som ställföreträdande räddningschef i
16 år och var då, som ansvarig för Kronobergs brandförsvarsförbund, med
om att ta fram tidningen Bamses brandskola som har haft oerhört stor spridning till framförallt förskolor.
– Jag fick tidningsförlaget att nappa
på idén. Av det jag gjort är jag mest stolt
över Bamses brandskola.
Efter 25 år i kommunal räddningstjänst var han nöjd. Det blev Räddnings-

Foto: GUNNO IVANSSON

verket. Ulf skulle jobba med utbildning
och information till olika grupper. Något senare kom brandutredarprogrammet igång. Han fick också uppgift att resa mycket för att lära av andra länders
erfarenheter. Det var han inte svårövertalad till.
– En dag när jag kom till jobbat skickade receptionen upp mig till Lennart
Myhlback, generaldirektören. Han hade
reagerat på dödsbränderna och undrade
om vi inte borde hålla på med det. Jo, sa
jag och fick direktorder att ta mig an det.
Det blev närmast en daglig sysselsättning att följa upp dödsbränder.
Skriva erfarenheter i tidningen var en
del bland mycket annat, men också ett
viktigt instrument för att nå ut med
brandutredarprogrammets arbete och
för att sprida just erfarenheter och kunskaper.
– Under de 14 åren fram till min pension har brandbefäl med utbildning i
olycksutredning undersökt tusentals
mer eller mindre allvarliga händelser.
Drygt 150 av dem har lett till åtgärder.
Efter pensionen har Ulf fortsatt skriva erfarenheter i Tjugofyra7. Artiklarna
i den här tidningen är de sista. Strax innan jul fyller han 70 och nu tycker Ulf Erlandsson det är dags att lämna över till
någon annan.
PER LARSSON

