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Det hänger
på sekunder

Hur ska UD-personal agera vid en
terroristattack med
skjutvapen?
I april anordnade
MSB en pilot
utbildning.
Sidan 14

Tar större
ansvar vid
attentat

Storstockholms
brandförsvar ska ta
en aktiv och tydlig
roll vid terrorhändelser. Nyckeln är
operativ samordning med polisen
Sidan 4

80 procent av landets kommuner deltog med aktiviteter under krisberedskapsveckan. Hur man klarar ett långvarigt elavbrott var ett vanligt
tema.
FOTO: THOMAS HENRIKSON

Krisberedskap i tiden

I Dalarna levde länsstyrelsens praktikant Elena Alvarez Blomgren
i lägenhet utan el och rinnande vatten under tre dagar och förmedlade erfarenheterna i en videodagbok
I Munkfors satsades på information till skolelever.
– Jag tycker det är bra att vi får lära oss vad som behövs om det blir
elavbrott, säger Oskar Svensson Ahlgren i årskurs 4.

Krisberedskapsveckan fick stort genomslag och bjöd på olika aktiviteter runt om i landet.
– Att krisberedskapsveckan låg rätt i tiden kunde vi ana, men den
blev mer uppmärksammad än vi hoppats på, säger Christina Andersson, MSB.
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Lättare få
helikopter

Med de nya helikoptrarna ska
Försvarsmakten
bli bättre på att ge
samhället helikopterstöd.
Sidan 8
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Dags för nollvision mot IT-haveri?
Samhället förändras snabbt och med
nya förutsättningar dyker också nya
utmaningar upp.
Den senaste i raden har namnet WannaCry,
en cyberattack som drabbade 100 000-tals
organisationer i hela världen. I Storbritannien tvingades sjukhus stänga sina akutmottagningar. Den som försökt betala för att få
sin dator upplåst av angriparna har dock troligen blivit av med datorns innehåll och lurad
på pengarna.
Den blixtsnabba teknikutvecklingengör

oss beroende av komplexa, globalt sammanhängande system. Utan el slutar många saker
som vi är beroende av i vardagen att fungera:
transporter, kommunikationssystem, betalningssystem, värmeförsörjning, vattenförsörjning. Allt är beroende av fungerande elförsörjning dygnet runt, året runt.
WannaCry visar också att vårt samhälle
är beroende av elektroniskt lagrad information och säkra kommunikationsvägar. Enorma mängder data krävs för att samhället ska
fungera och uppstår störningar i IT-systemen kan det få samhällsfarliga konsekvenser.
Produktutvecklarna kappas om att få fram
snabbare, smartare, skojigare program och
datorer – men motsvarande kapplöpning som
tar sikte på säkerhetsfrågorna saknas.
Lagen om bilbälten i framsätetinfördes i
Sverige 1975. Det växande antalet döda och
svårt skadade i trafiken hade då tvingat fram
nya, tuffare regler inte bara för förare av fordon, utan även för tillverkarna av fordon. Säkrare och mer miljövänliga fordon blev försäljningsargument och en långsiktig överlevnadsstrategi för tillverkarna – men det krävdes att staten ställde tydliga krav.

TJUGOFYRA7

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

LEDARE
Nils Svartz
Vikarierande general
direktör MSB

IT-marknaden är full av
sportbilar som
varken har bilbälten eller
krockkuddar
och dessutom
har rostat sönder redan efter
fem år.

Motsvarande krav på leverantörer av
IT-system får vi konsumenter stå för själva.
Och vi är dåliga kravställare, både som upphandlare och som enskilda konsumenter.
Drivkraften för att utveckla säkra lösningar är svagare, än den som handlar om att sälja
mer, snabbare, skojigare och framförallt oftare. IT-marknaden är full av sportbilar som
varken har bilbälten eller krockkuddar och
dessutom har rostat sönder redan efter fem
år. WannaCry tycks ha drabbat framförallt
ett äldre operativsystem som används överallt i världen fortfarande, och det i samhällsviktiga verksamheter som sjukhus, och i stora industrier.
Vad kostar haverietför drabbade företag,
drabbade sjukhus, drabbade enskilda?
Detta är skälet till varför MSB lyfter fram
informationssäkerhet som en prioriterad del
av planeringen för civilt försvar. Självfallet
söker antagonistiska krafter efter sårbarheter som kan utnyttjas.
Men är det rimligt att den enskilda kommunen, det enskilda företaget eller den enskilda användaren ska kunna förväntas ansvara för det systematiska informationssäkerhetsarbetet?
Det finns fler exempel på att industrin anpassar sig när staten börjar ställa villkor: Den
säkra, miljösmarta bilen skulle följas av det
freonfria kylskåpet, papper som bleks utan
klor och så vidare.
Men 2017 har vi fortfarandeIT-system som
är så bräckliga att fel eller antagonistiska attacker kan orsaka en samhällskris och i värsta fall få livshotande konsekvenser.
Det är kanske dags att formulera en nollvision mot IT-haverier?

Det är också därför vi nu ökartempot i hela

samhället när det gäller planeringen av totalförsvaret, ute i kommuner, i myndigheter.
Näringslivet börjar röra på sig och frivilligorganisationerna är beredda att bidra, men det
finns fortfarande många som inte vet vad de
ska göra.
Svaret just nu är detta: fortsätt att utveckla
krisberedskapen, men öka tempot och föreställ er även dimensionen ett väpnat angrepp
i vårt närområde, och vilka konsekvenser det
skulle få. Civilt försvar bygger på krisberedskapen, men vi behöver göra prioriteringar
för en organisation som kan klara extrema
påfrestningar inklusive våldsamma terrorattentat.
Det är ett arbete som kommer att påverka oss alla på alla nivåer under de kommande
två åren.
Låt oss därför ladda batteriernainför hös-

tens arbete, genom att hoppas på en bra sommar – och för en gångs skull önskar jag riktigt
mycket regn i det av torka hårt drabbade östra Sverige.
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Terrorattentaten fortsätter. Knappt en
månad efter Drottninggatan riktades våldet
mot barn och ungdomar i Manchester, som
i likhet med Stockholm slöt upp och sörjde
med de drabbade men också visade beslutsamhet att inte låta terrorn hota vår frihet.
”Det finns ingen viktigare uppgift för staten
än denna: Sveriges frihet, fred och säkerhet
ska värnas”, som regeringen skriver i den nationella säkerhetsstrategin.
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Johan Bodin, Peter Bäcke och Johan Lindberg i Mora brandkår som får sjukvårdsutbildning och kommer att larmas vid hjärtstopp oavsett tidsvinst eller ej.

FOTO ANNA HÅLLAMS

Dalarnas sjukvård
satsar på brandmän
Både
 hel- och deltid larmas vid hjärtstopp
MORA

Landstinget i Dalarna väljer
att satsa på de kommunala räddningsstyrkorna och
sjukvårdsutbildar samtliga
heltidsanställda brandmän
i länet.

Som Tjugofyra7 rapporterat tidigare varierar räddningstjänsternas engagemang i sjukvårdsärenden kraftigt över landet.
Dalarna är ett exempel där
sjukvården satsar på den kommunala beredskapen.
”Bara formalia kvarstår” innan man har ett avtal som innebär att projektet SAMS (Save
more lives in Sweden) kommer
att permanentas, vilket innebär att både hel- och deltidskårerna kommer att larmas
på hjärtstoppslarm och andra
IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans).

Utbildningssatsningen görs
med medel ur det befintliga avtalet. Det innebär att ungefär
hälften av ett åttiotal heltidsanställda brandmän redan genomgått en digital förberedelse
och två dagars sjukvårdsutbildning vid Bysjöns utbildningscenter utanför Borlänge. Övriga utbildas efter sommaren.
—Vi ser jättepositivt på det, vi

har i flera år försökt att få till att
även heltidskåren ska få åka på
IVPA-larm och få den utbildning som alla deltidsstationer
har. Med det här får vi en mycket bredare utbildning för andra
sorters sjukdomsfall, säger Johan Szymanski som är räddningschef i Mora där man hittills fått betala utbildning och
utrustning för hjärtstoppslarmen själva.
Bakgrunden till utbildningssatsningen i Dalarna är att hel-

Johan Szymanski

tidskårerna trots sitt begränsade sjukvårdsuppdrag hamnar i
andra situationer än hjärtstopp
och ibland blir larmade på rena
IVPA-uppdrag.
—Det blir tokigt och ett arbetsmiljöproblem när vi inte
vet vad vi ska göra, säger Johan
Szymanski.
Fredrik Forselius s
 om är ansva-

rig för landstingets ambulansverksamhet i Dalarna är medveten om situationen.
—De åker på larm som ibland

visar sig vara annat än hjärtstopp och det är ett problem att
de känner sig oförberedda, säger han men understryker att
räddningstjänstens kunskapslyft inte ska ersätta ambulans-
verksamhet.
Vilken sjukvårdshjälp invånarna får av räddningstjänsten
skiljer sig rejält över landet.
I exempelvis Västra Götaland har sjukvården ändrat
kriterierna för IVPA så att de
flesta räddningstjänster nu i
princip enbart åker på hjärtstopp. Samtidigt har flera räddningstjänster, som inte åkte på
IVPA-uppdrag alls tidigare, anslutit och larmas vid hjärtstopp.
I Skåne är larmkriterierna
så många att det är räddningstjänsten som velat bromsa.
Just Dalarna ä
 r ett exempel
på hur det kan variera mellan grannkommuner i samma

län, när några av kommunerna
har egna så kallade första hjälpen-larm, vid sidan av sjukvården.
Fredrik Forselius, efterlyser
debatt om landstingets ansvar
kontra det kommunala.
—Det är en stor fråga och jag
tror att vi måste diskutera den
mer. Att göra första-hjälpeninsatser med D-HLR är just första-hjälpen och kanske i högre
grad bör vara ett kommunalt
ansvar.
—Vår lagstiftning för räddningstjänst handlar om att det
ska vara ett likvärdigt skydd, säger Johan Szymanski och menar att det borde gälla även på
detta område.
– Det bästa vore om man
kunde forska och slå fast vad
nytta är, och utforma något efter det så att det inte är upp till
varje landsting.
JOHAN WANGSTRÖM
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Större ansvar vid terror för räddningstjänst
Storstockholms brandförsvar ska ta en aktiv och tydlig roll vid terrorhändelser.
Attentatet på Drottninggatan 7 april blev första
skarpa läget.

– Det viktigaste nu är att skapa miljö, förståelse och taktik så vi får rätt effekt i arbetet.
Kanske det viktigaste jag gör
under min tid här, säger förbundsdirektör Svante Borg.
Enkelt uttryckt handlar det
om att polisen inte ska behöva
ägna tid och resurser åt vård utan all kraft på att avbryta attentatet, räddningstjänsten ta ansvaret för att lindra konsekvenserna av det inträffade
Storstockholms brandförsvar har gjort ett antal analyser, gått igenom scenarior och
kallar det operativ samordning
med polis vid terrorangrepp.
Det konstaterades att räddningstjänsten inte kan avvakta, utan ska med stöd av polisen
agera. Begreppet blev självorganisering.
Om räddningstjänsten ska
kliva rätt in i ett attentatsområde med risker har diskuterats.
– Den frågan behöver man inte ställa mer. Staden och medborgarna har redan sagt att det
är vår uppgift. Mitt uppdrag är
att skapa bästa förutsättningar,
säger Svante Borg.
I september förra året 
tog
Svante Borg med sig tankegångarna till polisen: ni ska
inte avdela resurser för akut
omhändertagande. Vi går in
och tar hand om skadade, ni
skyddar oss och jagar gärningsmän.
Polisen trodde inte räddningstjänsten kunde agera på
det sättet, men fick besked av
Borg att det kan man absolut.
– Så bra. Då kör vi igång direkt, svarade de.
Polisen region Stockholm
och Storstockholms brandförsvar har sedan dess skrivit under en överenskommelse om
hur samarbetet ska gå till.
Det var under våren i fjol s
 om

tankarna hade fått fäste hos
Svante Borg, påverkad av två
händelser.

Han analyserade rapporten efter bombdådet i centrala Stockholm under julruschen
2010. Mannen sprängde sig
själv till döds, men bar på avsevärt mer sprängmedel som förblev outlöst.
– Tio kilo sprängmedel, det

Flexibelt
”I sådana här situationer hinner vi inte stanna vid brytpunkt, då dör folk och förövaren har
därmed fullgjort sitt uppdrag. Vi måste i stället
skapa säkerhet i våra insatser på annat sätt.”

Första beslutet efter det var

att utrusta personalen med
sjukvårdsmaterial placerat i
ett midjebälte, för att hantera
splitterskador och förhindra
förblödning. Utbildning startade omgående.
– Allt kokar ner till tiden och
uppsåtet hos förövaren. Vid
ett attentat dör 20-30 procent
omgående, lika många inom en
halvtimme om de inte får hjälp
snabbt. I Paris konstaterades
att de klarade situationen tack
vare bra utrustning och att de
var snabbt på plats.
Svante Borg tog också upp
frågan om brytpunkt.
– Ofta hamnar man i brytpunktstänkande. I sådana här
situationer hinner vi inte stanna vid brytpunkt, då dör folk
och förövaren har därmed fullgjort sitt uppdrag. Vi måste i
stället skapa säkerhet i våra insatser på annat sätt, bland annat genom bättre samordning
med poliser på plats.
Nu pågår utbildning och

öv-

ning i olika former.
– När vi ska agera i en sådan
här händelse måste det ske på
bästa sätt, då måste vi också öva

på bästa sätt. Polisen är mer
kunniga än vi på terrorhändelser, vi behöver öva lite i egen
kammare innan vi är redo att
samöva.
Medverkar ambulanssjukvården?

– De har en mer komplicerad
struktur med olika entreprenörer. Vi vill att det här ska gå fort
för att få till ett grundsamarbete med polisen. Sen får vi ta nästa steg och se hur ambulansen
kommer med, men det är inte
så enkelt.

När räknar ni med att ar-

Behövs förståelse för kommunerna

Hur vill du att MSB utvecklas i framtiden?
En av huvudpunkterna i Sjöstrands utredning var att KBM
och Räddningsverket var dåligt kända i de kommunala organisationerna. Tyvärr är min bild att det problemet kvarstår
och att en förbisedd framgångsfaktor för samhällets arbete
med trygghet och säkerhet är en bättre förståelse för primärkommunernas verksamhet
och en grundläggande kommunal kompetens i de statliga organisationerna. De senaste årens större händelser visar med all tydlighet att det är kommunerna som tvingas lösa
ut samverkansproblem på den lokala nivån
som staten inte lyckas hantera på nationell
nivå. ”

”

betssättet är helt på plats i er
organisation?

– Om vi under året får till de
övningar jag vill kommer jag
känna mer trygghet kring vår
förmåga när vi går in i december.
När attentatet inträffade på

Drottninggatan var den nya inriktningen förmedlad till personalen och extra sjukvårdsutbildning avklarad, några övningar hade dock inte genomförts.
– Men de som var med och
tog beslut om förändringen, de
var också chefer under insatsen. Och de gjorde som vi bestämt oss för.
Vid attentat kan hotet vara
pågående, samtidigt är huvuduppgiften att rädda andra.

Hur mycket kan man gardera
sin egen säkerhet?

– Det är en stor utmaning att
jobba med de frågorna. I grunden måste vi alla först förstå
målet med vår insats för att därefter skapa en samsyn kring hur
vi löser det. Det kommer vara
högre risk för alla människor i
området. Vi får inte stå och vänta när folk utan utbildning och
utrustning försöker rädda; det
är vårt uppdrag att agera och
hjälpa människor i nöd. Därför
måste vi tillsammans med polisen hitta teknik och metoder
för att göra det så säkert som
möjligt.
PER LARSSON

Vilka frågor
ska MSB
prioritera?
MSB bildades 2009. Sedan dess har uppgifter och ansvar ökat. Nu väntar myndigheten på en ny generaldirektör efter Helena Lindberg.
Vilka frågor behöver prioriteras i framtiden? Och hur
har MSB skött sig under de första dryga åtta åren?
Vi frågade personer i branschen. Några av svaren ser ni
här, fler finns på tjugofyra7.se

Svante Borg, förbundsdirektör, Storstockholm

motsvarar
en stridsvagnsmina.
Hade han
lyckats i sitt
uppsåt kunde det varit ett av de
värre attentaten som Svante Borg
hänt i Europa på senare år. Nu har händelsen snarare fallit i glömska.

Något senare var Borg och
andra chefer i Europa inbjudna
till Paris där räddningstjänsterna i Paris och Bryssel delgav erfarenheter från flera attentat.
– De sa: vi har förberett oss,
men den enda slutsats vi kan
dra är att vi behöver förbereda oss ännu mer. De anser sig
alltså inte ha kommit så långt.
Vi då? tänkte jag. Det var en
aha-upplevelse.
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Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör, Malmö

Storstockholm ska ta en aktiv roll vid terrorhändelser. Attentatet i april på Drottninggatan blev första skarpa läget, redan innan personalen var helt utbildad.
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– Går inte avvakta och grubbla över eget skydd
Ett inferno på Drottninggatan, möjlig hotbild på
skadeplatsen. Hur agerar
insatspersonal då vid ankomst?
– Det var inte mycket att
fundera över, bara att börja arbeta. Går inte avvakta
och grubbla över eget skydd
medan allmänheten hjälper
till, säger Ulf Leijon, skadeplatschef på larmet.


Stora olycksplatser har
många brandmän upplevt. Vid
bränder kan finnas risk för
övertändning som förändrar
situationen drastiskt.
Men att inte veta om det
finns ett antagonistiskt hot
bakom ryggen samtidigt som
liv ska räddas, det är något annat att förhålla sig till.
– Snabb utrymning av olycksområdet och avspärrningar är
viktigt, gör det lättare att upptäcka om någon är där som in-

te borde vara
det. Nu hade
vi kraftigt beväpnad polis
med skyddsutrustning
runt oss. Ur
den synvinkeln kände Ulf Leijon
jag mig inte
hotad och det gav arbetsro, säger Ulf Leijon och fortsätter:
– Sen är det möjligt att det
kan finnas hot ändå. Men om
det sprängts en bomb i närheten hade det nog inte spelat någon roll vilken position jag haft.
Och vi ägnade oss åt livräddning, det måste man komma
ihåg.
Storstockholms b
 randförsvar
hade cirka 50 brandmän och
befäl på skadeplatsen och runt
40 personer arbetade i stabsoch ledningsfunktioner under
insatsen. Förutom att släcka

branden i lastbilen som körde
in i Åhléns varuhus var huvuduppgiften sjukvård och losstagning.
Olycksplatsen var lastbilens
hela färdväg, cirka 500 meter,
och det var rusningstid en fredag. Komplext.
– I en sådan situation är det
svårt att prioritera. De som är
först på plats börjar där första
larmet kommit in. När vi anlände var det fullt utvecklad
brand i lastbilshytten, om inte
den släckts hade nog större delen av Åhléns förstörts.
Det fanns snabbt m
 isstankar
om outlöst bomb på lastbilen.
– Fick veta att den nyligen
stulits, så vi uteslöt bomb på flaket, det tar tid att lasta. Vi gick
fram så skyddat vi kunde, upptäckte två personer under lastbilen som vi inte visste hur skadade de var. En visade sig vara
avliden, den andre fick vi bort.

När det var gjort började man
tänka om.
Hur bedömer man då vad som
behöver göras i förhållande till
eventuella risker?

– Det är dialog med poliserna om hur de säkrat upp. Man
måste väga risker mot vad man
får ut av det man tänker göra
Ganska snabbt utökades avspärrningarna till ytterligare
ett kvarter, Leijon och en kollega var skadeplatschefer för varsitt område. Insatsen hamnade
ganska tidigt i ett statiskt läge,
det handlade om att få skadade
till sjukhus.
– Väktarna gjorde ett jättejobb med att tömma varuhus
och gator, det tycker jag de inte
fått tillräckligt erkännande för.
Många ur allmänheten gjorde
också bra insatser.

skillnad för de skadade, där hade vi inte kunnat göra så mycket annorlunda.
På tisdagensamma vecka fick
Ulf Leijon ta del av det program
personalen ska utbildas i för att
utöka samarbetet med polisen
vid terrorattacker.
Tre dagar senare gick larmet
till Åhléns.
– Vi måste förbereda oss så vi
gör så bra jobb som möjligt. Det
är inte sista gången det händer.
Den extra sjukvårdsutbildning man fått och de sjukvårdsbälten alla bär kom till nytta.
– Det gjorde att alla kunde
jobba med varsin patient, vi
hjälpte fler snabbare. När skadade avlider efter såna här händelser är det oftast på grund av
förblödning.

Er egen insats?

– Med facit i hand finns det
detaljer vi kunde gjort bättre.
Men det hade inte gjort någon

PER LARSSON

Lyckade utvecklingsprojekt

Vad tycker du MSB har lyckats bra med och vad
har myndigheten lyckats mindre bra med?
Jag tycker MSB har lyckats med flera olika utvecklingsprojekt och områden genom åren, bland annat gemensamma grunder, arbete med naturolyckor och systemet
med nationella samverkanskonferenser.
Tyvärr har nog utvecklingen av kommunal räddningstjänst fått stå tillbaka lite för
mycket.”

”

Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, länsstyrelsen Jönköping

Lägger ansvar på andra

Finns det några särskilda frågor inom området
samhällsskydd och beredskap som MSB behöver
arbeta mer med i framtiden?
Rekryteringsproblemen. Det angår inte bara deltidsbrandmännen utan faktiskt alla som vill att svensk räddningstjänst ska fungera, inte minst MSB. MSB lägger kraft på att
lägga ansvar på andra istället för att ta det ansvar man skulle tagit redan 2009. Svensk räddningstjänst
dör sotdöden om inget sker och vi är på god
väg då det i egentlig och central mening saknas mål, visioner, ledning och direktiv. Man
kan inte säga sig prioritera och satsa på räddningstjänsten samtidigt som man tittar åt
alla håll utom rakt på den problematik som
funnits i många år.”

”

Peter Bergh, förbundsordförande, Brandmännens riksförbund

6

NYHETER

JUNI 2017

TJUGOFYRA7 · #34

TJUGOFYRA7 · #34

NYHETER

JUNI 2017

Krisberedskap
behöver utvecklas

KRISBEREDSKAPSVECKAN

Samhället har en generell
beredskap för att hantera
hot och risker.
Men arbetet med krisberedskap och planering för
höjd beredskap behöver utvecklas och stärkas.
Elena Alvarez Blomgren, praktikant på länsstyrelsen i Dalarna,
levde i en lägenhet utan el och rinnande vatten under tre dagar.
Ett experiment under krisberedskapsveckan.

FOTO: KAJSA FREDRIKSSON/LÄNSSTYRELSEN

Veckan fick stort
genomslag
Krisberedskapsveckan fick
stort genomslag.
80 procent av kommunerna uppmärksammade den
på olika sätt.
Anne Bjelk Hedjo plockar intresserat i krislådan. Vad finns det i den? Vad används det till? Kommunen och räddningstjänsten informerade elever och lärare på Forsnässkolan i Munkfors under krisberedskapsveckan. 
FOTO: PER LARSSON

Vad finns det i krislådan?
MUNKFORS

Vad finns det i krislådan?
– Kattmat? säger Anne
Bjelk Hedjo och lyfter upp en
påse. Det kan man få ont i
magen av.

I entrén till Forsnässkolan
i Munkfors hade räddningstjänsten och kommunen under
krisberedskapsveckan bunkrat
upp med en krislåda, frågetävling och något som lockar alla
åldrar – godis.
Anne Bjelk Hedjo, årskurs 4,
var en av de mer vetgiriga. Rotade i lådan och ställde frågor.
Undrade om det verkligen kunde hända att vattnet försvinner
och fick klart för sig att så kan
ske.
– Om det gör det så är det bäst
om det gör det på kvällen eller
natten, då går jag inte på toa så
ofta.
Jämngamla Oskar Svensson
Ahlgren och Erik Åhgren har
vuxit upp med beredskap.
– Man behöver ha saker hemma om det blir kris. Vatten-

Nyttigt
”Jag tycker det är bra
att vi får lära oss vad
som behövs om det
blir elavbrott.”
Oskar Svensson Ahlgren, årskurs 4

dunk, tändvätska, tändstickor.
Vi har eget elverk. Jag tycker
det är bra att vi får lära oss vad
som behövs om det blir elavbrott, säger Oskar som bor på
lantgård.
Erik Åhgren granskar innehållet i lådan och konstaterar:
– Vi har typ allt i lådan.

Har ni använt något?
– Nej, men vi besiktigar den
en gång om året. Det är pappa som har mest koll, han är
brandman.
Jonas Gerborn, säkerhetsko-

ordinator, Robin Gillå, deltidsbrandman, och Anna Lindbäck, kommunikatör, förmed-

7

lade krisberedskap i skolan och
överraskades av elevernas intresse. Fler frågeformulär fick
skrivas ut, mer godis inhandlas.
– Tjejerna är mer intresserade än killarna, ställer fler frågor, konstaterade Robin Gillå.
Jonas Gerborn höll med:
– Det finns nog en fördom att
krisberedskap är ett manligt intresse, men min erfarenhet är
att kvinnor är minst lika eller
mer intresserade.


Vad skulle bli ditt största
problem vid ett långvarigt elavbrott?

Hur rustar du dig för det problemet?
Fler än 120 tävlingssvar kom
in, vinsten var en krisradio.
– Betydligt bättre respons än
väntat. Och många kloka svar
på frågorna. Jag tror det är en
enorm skillnad mellan Munkfors och exempelvis Karlstad,
redundansen är nog bättre på
landsbygden, säger Jonas Gerborn.
En del skrev utförliga svar,

De två frågor eleverna skulle

svara på i tävlingen var:

MAJA VANN KRISRADIO
Maja Vennerström, 6a, vann frå
getävlingen vid Forsnässkolan i
Munkfors, och belönades med
en krisradio (vevradio).
– Maja har en väldigt bra och
mogen syn på vad elbortfall får
för konsekvenser och bra förslag
på hur man kan förbereda sig,
säger Jonas Gerborn, säkerhets
koordinator.
Så här svarade Maja på frågorna:

Vad skulle bli ditt största problem vid ett långvarigt elavbrott?
”Det skulle vara ljus, mat, toa,
mobiler och vatten.”
Hur rustar du dig för det problemet?
”Man ska ha mat man inte be
höver värma eller ha i kylen, fick
lampor, vatten, powerbank man
kan ladda mobiler med.”

andra kortfattade. Vanliga problem som skrevs ner var: mat,
vatten, värme, mobilanslutning. På hur situationen skulle
klaras fanns många svar, återkommande var mat som inte behöver tillagas, batteri och
värmeljus, men det nämndes
även batteriradio, ficklampa,
och att fylla upp badkaret med
vatten innan det försvinner.
Och någon tänkte köpa pizza.

Vad vill ni uppnå med besöket på skolan?

– Vi vill väcka frågan hos
främst högstadieelever, och att
de tar med sig frågeställningen hem. Har man viss beredskap är det ganska enkelt att
höja den. Den stora tröskeln är
att börja tänka krisberedskap
om man inte gjort det tidigare, och att då inse vad man behöver. Någon har sagt att det är
som att campa hemma och det
kan nog ge förståelse, säger Jonas Gerborn.
PER LARSSON


– Att krisberedskapsveckan låg rätt i tiden kunde vi förstås ana men den blev mer uppmärksammad än vi hade hoppats på. Det har varit mycket
spännande att se kreativiteten
och mångfalden i kommunernas och frivillighetens aktiviteter, säger Christina Andersson,
ansvarig för krisberedskapsveckan på MSB.
Film- och bokklubbar, föräldramöten, tävlingar i att
packa krislådor och olika aktiviteter för barn är några exempel.
Bibliotek, torg, kommunhus,
föreningslokaler, köpcentra
och skolor användes som samlingsplatser. Den lokala riskbussturen i Sollentuna som
Tjugofyra7 skrivit om tidigare
blev snabbt fullbokad.
Länsstyrelsen i Dalarnagjorde
ett experiment och lät 21-åriga praktikanten Elena Alvarez
Blomgren från Försvarshögskolan leva i en lägenhet utan
el och rinnande vatten under
tre dagar. Elena dokumenterade tillvaron via en videodagbok
på länsstyrelsens facebooksida, där den fortfarande kan ses.
För Elena var experimentet
en tankeställare på många sätt.
– Jag tillhör en generation
som växt upp med mycket lyx
så jag är tacksam över att ha fått
testa en lightkris. Under de här

dygnen lärde jag mig att jag både behöver ha egna idéer och
skaffa några användbara prylar, säger Elena, som nu har
skaffat vattendunkar och ett
stormkök.
Kampanjen genomfördes a
v

MSB och kommunerna. MSBs
stöd till kommunerna att lyfta sina lokala risker fortsätter
framför allt på webben.
På msb.se finns guide för
kommuners riskkommunikation som kan fungera som ett
stöd.
– Vi vet att de allra flesta
människor har låga kunskaper
om hur kommunal verksamhet påverkas vid exempelvis ett
längre elavbrott, säger Christina Andersson. De flesta vet inte hur de kan förbereda sig eller
agera om något händer. Kommunens krisberedskap är beroende av att invånarna är välinformerade och kan bidra vid en
händelse. Här behöver vi satsa
mer på kunskapshöjande insatser.
Nu ska både krisberedskaps-

veckan i sig och utformningen av MSB:s stöd till kommunerna utvärderas. Allt för att
kampanjen ska förbättras och
utvecklas till 2018. Krisberedskapsveckan är här för att stanna.
2018 ska också MSB:s regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial
och stärka stödet till kommunerna redovisas.
ANNA TELJFORS-LUNDWALL


Det säger MSB i sin Nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) för 2017.
I årets NRFB är enbart en
sammanfattning offentlig. Både innehåll och det förändrade
omvärldsläget gör att huvuddelen är belagd med sekretess.
– Vi lyfter fram strukturella sårbarheter och brister i
samhället och då blir det mer
känsligt. I år är det en mindre del som är öppen, säger
Jim Kronhamn, analytiker på
MSB.
Med strukturella problem
avses sårbarheter och brister
som omfattar flera aktörer inom flera områden i samhället.
– Inom många områden av
samhällsviktig verksamhet
saknas det en målbild eller
funktionsnivå som kan guida
hur arbetet ska bedrivas. Ett
exempel är fjärrvärmeförsörjning. Där finns ingen reglering
som säger att man måste upprätthålla en viss funktionsnivå vid samhällsstörningar. Då
blir det svårt att hitta incitament att investera i krisberedskapshöjande åtgärder.
MSB anser att det behövs mål

som sätts i samverkan.
– Vi kräver inte lagstiftning
utan säger att aktörerna i sam-

Utanför
– Privata aktörer och
frivilligorganisationer behöver involveras och där ser det
väldigt olika ut.
Jim Kronhamn, analytiker, MSB

verkan med MSB behöver utveckla krav på funktionalitet
för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.
Vi säger också att man bör ha
med sig det tidigare arbetet
med framtagandet av resultatmål och att arbetet bör ske
inom samverkansområdena.
I NRFB understryker MSBvik-

ten av helhetssyn i planeringen av krisberedskap och att
alla aktörer blir medvetna om
sin roll i systemet.
I dag finns relevanta aktörer
som står utanför. Jim Kronhamn nämner transportområdet där det saknas någon
med ansvar för att se till att
hamnar och flygplatser planerar sin krisberedskap utifrån
en helhetsbild och förstår sin
del i helheten.
– Privata aktörer och frivilligorganisationer behöver involveras och där ser det väldigt
olika ut. Därför ber vi regeringen se till att det inom viktiga samhällsfunktioner finns
en heltäckande och sammanhållen planering för aktörerna
som verkar inom sektorerna.

De frivilliga bör användas
på ett mer strukturerat sätt
enligt MSB. Det saknas avtal
och de kommer ofta inte in i
ett tidigt stadium på övningar.
– Hur passar de in i planeringen för krisberedskapen?
Vem hjälper dem att komma
in och får ta del av en heltäckande och sammanhållen planering? Där tycker vi att det
brister.
I slutsatserna 
skriver MSB
bland annat att planeringen
inför höjd beredskap behöver
intensifieras. För att snabbare
få beredskapshöjande effekt
behöver aktörerna fokusera
på sju prioriterade områden:
energiförsörjning, livsmedel,
transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, finansiella tjänster, information och
kommunikation, samt skydd
och säkerhet.
Nationell samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur behöver identifieras
och MSB kommer att återta
ett nationellt arbete med kartläggning av beroenden.
– Det handlar om att återuppta arbetet med beroendekartläggning från KBM-tiden,
Faller en – faller då alla? Nu
ligger mycket ute i systemet
med risk- och sårbarhetsanalyser, att man ska kartlägga sina egna beroenden. Det kan
vara en ganska svår uppgift utan en central motor, säger Jim
Kronhamn.
GUNNO IVANSSON

Rakel och finska Virve
kopplas samman
Radiokommunikationssystemet Rakel är redan sammankopplat med norska
Nödnett, nu ska samma
sak ske med finska Virve.

ska Erillosverkot under avtalet. En sammankoppling mellan de norska och finska systemen pågår också.


− Det här är ett konkret sätt
att visa hur vi samarbetar i de
nordiska länderna för att stärka den gemensamma förmågan att hantera och förebygga
olyckor och kriser, säger Anita
Galin, projektledare för sammankopplingen på MSB.
18 maj skrev MSB och fin-

lighet till effektiv kommunikation över landsgränsen för
ambulans, räddningstjänst,
polis, tull och andra viktiga
aktörer.
− I framtiden hoppas vi
kunna ta detta ännu längre
och möjliggöra trepartssamtal mellan Sverige, Norge och

Sammankopplingen g
 er möj-

Finland, säger Anita Galin.
Planering och viss tekniskt
arbete kommer att påbörjas i
år.
Sammankopplingen planeras till 2018 och ska göra det
möjligt för svenska Rakelanvändare att använda sina egna radioterminaler i Finland
och för finska Virveanvändare att använda sina i Sverige.
Det kommer att vara möjligt
att använda samma så kallade
”talgrupper” i båda länderna.
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Lyft för helikopterstöd
till civila insatser
Med de nya helikoptersystemen
ska Försvarsmakten bli bättre på
att ge samhället helikopterstöd.

– Försvarsmakten håller på att återta förmågan att ge stöd till samhället. Vi är inte på
topp än men på väg att bli väldigt bra.
Det säger Peter Forslund, major och ledningssystemofficer på helikopterflottiljen i
Ronneby.
Avvecklad beredskap för civila uppdrag och
utdraget byte av helikoptersystem har länge
inneburit begränsade möjligheter att få helikopterstöd från försvaret.
– Det man ska ha med sig är att Försvarsmakten inte har något uppdrag att upprätthålla en beredskap för stöd till det civila samhället. I mån av tillgänglig personal och helikoptrar kommer vi. Det är grundfilosofin.
Efter skogsbrandeni Västmanland framkom
att det rådde oklarheter vart räddningsledare
vänder sig med begäran om stöd av Försvarsmaktens helikopterresurser.
– Det har vi nu klarat ut och det är militärregionstaberna man ringer till. Alla behov av
resurser från Försvarsmakten ställs till någon av de fyra militärregionstaberna. Begäran
skickas sedan vidare till Högkvarteret för avdömning.
I och med att ansvaret för sjö- och flygräddningen övergick till Sjöfartsverket inleddes
också utbytet av de gamla Vertol- och Superpuma-helikoptrarna. Under en tioårsperiod
har de bytts ut mot tre nya helikoptersystem.

Helikopter 15 är en liten transporthelikopter som tar sex personer och används bland
annat vid spaning och eftersök. Helikopter
14 NH 90 och Helikopter 16 Blackhawk är två
medeltunga helikoptrar lämpliga för brandbekämpning med brandtunna. Helikopterflottiljen har sin ledning på Malmen i Linköping.
Flottiljen har sedan tre helikopterskvadroner,
en i Luleå en i Linköping samt en i Ronneby.
I fjol var egentligen första åretFörsvarsmak-

ten hade kapacitet för brandsläckning med de
nya helikoptrarna och genomförde ett tiotal
uppdrag. Men det finns ingen garanti för att
en räddningsledare snabbt får en helikopter.
När sjö- och flygräddningen låg inom försvaret fanns besättningar med en timmes
startberedskap. Helikopterflottiljen har idag
ingen personal i beredskap för stöd till samhället utanför ordinarie arbetstid. Detta innebär att under ledig tid och semester är det betydligt svårare att få tag i en militär helikopter.
– Står grejerna hemma är de iväg på väldigt
kort tid. Vid eftersöksinsatser har vi haft helikoptrarna i luften på 20 minuter. Är helikoptern ute på ett pass ska den kallas hem, tankas
och då kan det ta upp till ett par timmar.

Vänta inte
”Vårt budskap
är ring tidigt
när branden är
liten så blir det
en kortare insats.”
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ske på plats vid klockan 20 och kan bara flyga
i två timmar innan mörkret kommer. Om man
väntar för länge kan det bli en insats som varar
i flera dagar. Kommer vi in tidigt kanske man
släcker ner det på två timmar eller gör en avgörande insats för att det inte ska bli så stort.
– Så vårt budskap är ring tidigt när branden
är liten så blir det en kortare insats. Och ju tidigare på dagen man ringer desto större sannolikhet är det att man får tag på en helikopter.
Så länge det handlarom LSO-insatser stan-

”Och ju tidigare
på dagen man
ringer ju större
sannolikhet är
det att man får
tag på en helikopter.”
Peter Forslund, major

att komma iväg snabbt
finns under dagtid och därför understryker
Peter Forslund vikten att man inte väntar för
länge med att begära helikopterstöd.
– Oftast börjar det brinna tidigt på eftermiddagen, men vi har märkt att man försöker hålla på begäran om stöd så länge som möjligt och
ringer först vid fyra-fem-tiden. Då är klockan
19 innan vi fått en helikopter i luften, vi är kanFörutsättningarna

nar kostnaden på Försvarsmakten.
Försvarsmaktens helikoptrar har inte Rakel och kommer inte att få det inom överskådlig tid. I kommunikationen med marken är det
flygradio eller mobiltelefon som gäller. Därför
skickas det i möjligaste mån med en ledningsresurs.
– Räddningsledaren ska fundera på om det
behövs ledningsstöd och även ta med det i en
begäran om helikopterstöd. Eftersom vi inte
har Rakel i helikoptrarna blir det samverkansproblem med helikoptern.
Genom ledningsresursen som skickas med
är Rakel väl integrerat i samarbetet med polisen.
– Rakel är kittet som får oss att fungera tillsammans. Vi lägger ett ärende till vår kommunikationscentral och anger vilka talgrupper vi
ska använda. Redan när ledningsfordonet lämnar vår grupperingsplats är vi sammanlänkade
med räddnings- och polisenheter och kan börja planera för genomförandet av insatsen, säger Peter Forslund.
GUNNO IVANSSON

– Av Försvarmaktens tre nya helikoptersystem är det två
medeltunga som är
lämpliga för skogsbrandssläckning,
Helikopter 14 NH 90
(stora bilden till höger) och Helikopter
16 Blackhawk, säger
Peter Forslund, major
vid helikopterflottiljen i Ronneby.
FOTO: GUNNO IVANSSON

FOTO: FÖRSVARSMAKTEN
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den delen. De menar väl att jag
har någon allmän erfarenhet av
att utveckla och leda komplice
rade verksamheter. Det är det jag
hållit på med hela livet.

FRÅGOR TILL...
Jan-Åke Björklund, som av
regeringen utsetts att leda
utredningen En effektivare
räddningstjänst.

1

Varför utsåg regeringen just
dig?
– Det är väl det att jag jobbat
med riktigt stora organisatio
ner och rett ut rätt komplicerade
sammanhang. Jag har arbetat i
många sektorer, kommun, stat
och landsting och även privat för

2

Vad jag förstår har du ingen direkt erfarenhet av
räddningstjänst. Hur ser du på
uppdraget?
– Jag har respekt för det. Det är
naturligtvis spännande. Än så
länge är jag mest ödmjuk, men
kommer att lära mig det här och
ta itu med det. Det ska bli roligt
annars hade jag inte tagit det.

3

Hur kommer du att arbeta?
– Jag kommer att vara väl
digt öppen länge, lyssna in vad
människor säger och inte lå
sa mig; ha ett öppet skede och

kommunicera med alla intres
senter. Så småningom kommer
jag börja ha egna uppfattning
ar, förankra och driva. Vad är det
som kan effektiviseras? Jag le
tar efter problemen nu, vi börjar
med det, vi börjar inte med lös
ningarna.

4

Hur kommer utredningen
att vara sammansatt?
– Det blir en stor statlig utred
ning. Jag jobbar bara på deltid
och ska hålla ihop och leda. Sen
blir det en utredningssekretera
re på heltid, en rad experter och
sakkunniga från andra intressen
ter som regeringen och justitie
departementet utser. Från parti
erna kommer det att finnas poli
tiska referensgrupper så det blir
en stor utredning.

Flexiblare skydd

Risk- och sårbarhetsanalyser klimatanpassas
Jonathan Sjöberg, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Åke Berntsson, Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Lars Bjurström, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Martin Öhrstedt, Brandkåren Attunda, delgav sina erfarenheter av att en kollega omkommer i tjänsten. Utfrågare var Ola Mårtensson.
FOTO: GUNNO IVANSSON

Ge personalen krisstöd
Information

och professionellt stöd viktigt när kollega omkommit
LINKÖPING

Informera även om ni inte
har något att informera.
Uppdatera kontaktuppgifterna till personalens anhöriga.
Erbjud professionellt krisstöd

Det är råd från de fyra räddningstjänster som på senare år
drabbats av dödsfall i tjänsten.
Tidigt på morgonen 8 februari förra året larmades Attundas styrka från Märsta till en
trafikolycka. Under insatsen
blev styrkeledaren påkörd och
avled senare. Martin Öhrstedt,
produktionschef Brandkåren
Attunda, var på väg till jobbet
när han blev informerad om
olyckan.
– Jag åker till stationen i Märsta och just då kommer styrkan
in och jag ser på dem att de varit
med om något som är helt fruktansvärt.
Stationen stängdes och alla
som ville kliva av skiftet fick
det. Det anordnades ett öppet
hus för all personal och anhöriga med präster och samtalsstödjare. Man bestämde sig ti-

digt för att informationen skulle ske muntligt.
– Vi hade en tät dialog, till att
börja med en rundringning varje timme om det hänt nåt nytt,
men även när det inte hänt något nytt, berättar Martin Öhrstedt.
En extra belastning är

de utredningar som Polisen, Arbetsmiljöverket och Trafikverket startar vid en dödsolycka.
I Norra Älvsborgs fall skedde
olyckan under utryckningskörning när brandbilen voltade.
– Det är svårt att mitt i sorge
arbete samtidigt hantera en polisutredning i skuldfrågan. Det
uppstod grupperingar i samhället som tog parti för den omkomne kontra den som körde.
Det börjar lägga sig men diskussionerna pågår fortfarande,
berättar Åke Berntsson, Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbund, som jobbade som yttre
befäl vid olyckan.
För räddningstjänsten Skåne
Nordväst pågår förundersökningen fortfarande. Styrkeledare är delgiven misstanke om
arbetsmiljöbrott.
– Vi hade ganska svårt att

hantera det. Det var mycket
känslor bland alla våra befäl
som ville ha svar. Vi väntade på
ett besked men såna utredningar kan ta 3-4 år. Det tålamodet
finns inte i en organisation som
blir lite stukad och där upplevde vi mycket frustration, säger Jonathan Sjöberg, operativ
chef i Skåne Nordväst.
En annan fråga var om det
är lämpligt att vara i tjänst när
man är under så hård press.
– Om man nu plockar bort
någon, när ska han plockas tillbaka? Det är inte rimligt att någon tas ur tjänst i tre år. Styrkeledaren kände att han trots allt
hade kraft att vara kvar i tjänst
och vi har stöttat honom i det.
Skåne Nordväst hade

tidigt
täta kontakter med polisen och
lämnade ut all information.
Därför kom det som en överraskning när polisen en dag
plötsligt genomförde en husrannsakan på stationen.
– De gick rätt in i vår reception och skulle ha tag i filmmaterial från händelsen som vi tidigare erbjudit. De uppträdde
ganska bryskt och den misstro vi upplevde var ingen skön

känsla. Det gjorde att vi fick
ändra förhållningssätt. Vi tog
juridisk kontakt och fick rådet
att absolut inte göra en egen intern utredning och granska oss
själva.
drabbades i
april förra året när en personbil i hög fart passerade förbi avspärrningarna och körde på en
brandman som omkom. Bilföraren har fällts för vårdslöshet
men har överklagat. En erfarenhet de gjorde var hur snabbt
uppgifter kommer ut i sociala
medier.
– Efter att den skadade
brandmannen förts till sjukhus
var jag i kontakt med en ambulanschef i beredskap som visade
mig på mobilen att brandmannen var avliden. Då visste inte brandmannens fru detta. Vi
kände att vi inte kunde invänta att polisen skulle underrätta
familjen. Tillsammans med säkerhetssamordnaren och operative chefen hämtade vi upp
hans fru och åkte till sjukhuset
så att hon inte skulle få läsa eller få reda på det på annat sätt,
berättar Lars Bjurström, produktionschef för Räddnings-

Mitt Bohuslän

tjänstförbundet Mitt Bohuslän.
Alla fyra rekommenderar
professionellt krisstöd.
– Ge krisstöd till alla i den egna personalen som man tycker
ska ha det. Det ska inte vara frivilligt. Första gången ska man
igenom systemet, sen kan man
tacka nej. Vi har fått väldigt bra
respons på krisstödet, säger
Lars Bjurström.
Dödolyckorna har lett till att
flera lämnat sina tjänster.
– Hos oss är det två som valt
att sluta. En styrkeledare och
en brandman. Styrkeledaren
släppte det operativa, att bli
granskad som hon blev vill hon
inte uppleva igen, säger Lars
Bjurström.
– Den som körde tankbilen
och var nära vän till den omkomne slutar i dagarna, säger
Åke Berntsson.
Svenska brandbefälsföreningen kommer att ge ut en folder ”Dödsfall i tjänsten – en
vägledning” som bland annat
bygger på erfarenheter från de
fyra dödsolyckorna.
GUNNO IVANSSON

Skyfallskarteringen var klar
2011. Två år senare kom extremvädret.
Det översteg dagvattensystemets förmåga i delar
av centrala Jönköping, länssjukhuset stod under vatten.

– Dagvattenintaget på sjukhuset var dimensionerat för
20-30-årsflöde, mer än vad
som krävdes. Men det kom
100-årsregn. Kort och intensivt, säger Erica Storckenfeldt,
räddningstjänsten Jönköping.
Räddningstjänstens arbete bygger på riskbilder. Numera handlar det om att även få in
klimatanpassning i riskbilden.
På så vis integreras klimatfrågorna i uppdraget.
– Diskuterar vi i dag en ny
risk, kan den vara med i handlingsprogrammet för de nästa
fyra åren, säger Erica Storckenfeldt.
För att undvikaen upprepning

av effekterna från 2013 handlar
det om att ha en aktuell bild av
risker och sårbarhet. Dels hur
det såg ut 2013, dels att kan bli
värre i framtiden. Vart tar vattnet då vägen?
– En grupp i kommunen jobbar med detta, räddningstjänsten använder givetvis samma
riskbild. Och den bilden måste
vi ta till oss, för det kommer att
hända igen.
Vad kan man göra?

Erica
Storckenfeldt

Fredric Jonsson

– Vi kan inte flytta regnet.
Och risken ökar med tiden i och
med att klimatet ändras. Det vi
kan rå på är skyddet, att öka det
och göra det mer flexibelt. Vi
måste också ta höjd för framtida klimatförändringar och inte
bygga på oss värre problem.
Motsatsen till skyfall är

också en risk. Man ser hur dagarna
med låg markfuktighet blir fler.
Liten mängd nederbörd har varit ett faktum under drygt ett
år. Torka och vattenbrist kan
bli ett svårhanterligt problem.
– Hur förebygger man? Det
är svårt om det inte finns vatten. Men man kan förbereda
med riskbild om var det kan inträffa och vilka som drabbas,
skapa rutiner för nödvattenförsörjning och stöd.
En integrerad klimatanpass-

ning ses som bästa möjligheten
att utveckla ett mer motståndskraftigt samhälle.
– Det är också ett verktyg för
ökad samverkan där man kan
dra nytta av andras erfarenheter.

Fredric Jonsson, beredskapsdirektör i Jönköpings
län, konstaterar också att klimatfrågorna behöver integreras med övriga frågor. Hos
länsstyrelsen antingen som en
femte del inom trygghet och säkerhet, eller lyftas in i var och
en av övriga fyra delar som är
skydd mot olyckor, krisberedskap, brottsförebyggande och
internt skydd.
– Valet bör bli det som ger
mest effekt. Det finns synergier
som vi behöver komma åt, riskoch sårbarhetsanalyserna behöver klimatanpassas. För naturolyckorna händer redan i
dag, men oftare i framtiden.
Jönköpings länhar haft ett kli-

matråd sedan 2011 med representanter från ett 50-tal organisationer. Huvudmål är
anpassning till ett förändrat
klimat och att minska klimatpåverkan.
– Det har genomförts runt
40 åtgärder, och det är bredd i
dem. Det kan vara att anpassa
byggnation och dagvattenflöden, säger Catarina Kristensson, länsstyrelsen i Jönköping.
Några kommuner, som Nässjö och Värnamo, har kommit
långt i arbetet. Kommunalt utsedda klimatanpassningssamordnare, oftast miljöstrateger
eller beredskapssamordnare,
träffas några gånger om året för
samverkan i klimatfrågorna.
PER LARSSON

Mer från Brand på tjugofyra7.se
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Skrämmande
prata om
arbetstider
Går inte
”Jag kan förändra allt
inom den här räddningstjänsten, men
jag rör inte arbets
tiderna”

Förändringsarbete för en
hållbar olycks- och krishantering kör ihop sig utifrån föreställningar om
vem som ska göra vad inom räddningstjänsten.

Det hävdar Ulrika Jansson,
organisationsforskare och
lektor i genusvetenskap.
Under rubriken Hållbar
ledning – en het potatis berättade hon om sin studie Vem
styr… som handlar om chefers och politikers föreställning om styrning, ledning och
ledarskap. 18 räddningschefer och sex politiker har intervjuats.
– Det är en organisationsoch kulturstudie som utelämnat genusperspektivet av den
enkla anledningen att jag ville vara lite strategisk. Jag ville inte att den här rapporten
skulle hamna i lådan genusstudier, som ni tycker är besvärliga och inte intresserade av.

ningschefer
säger att jag
kan förändra allt inom
den här räddningstjänsten, men jag
rör inte arbetstiderUlrika Jansson
na. Samtidigt
som alla säger att det finns
hur mycket luft och tid i systemet som helst. Det finns
tid som borde användas mer
effektivt om vi ska klara det
breddade uppdraget. Det är
ni överens om.

En central fråga är

Den förklaring som gesi stu-

styrning
kopplat till det breddade uppdraget. Det uppdraget kräver att det införs nya arbetsuppgifter och för att lyckas
med det efterlyser cheferna
ett starkare politiskt stöd och
tydligare statlig styrning.
– Det här är mantrat som
upprepas: Ska du förändra
krävs en mycket stark politisk
förankring och uttalat stöd.
Tydlig rollfördelning är ett
framgångsrecept.
– De chefer jag intervjuat
säger att när jag och min politik har kommit överens om att
det här är mitt uppdrag och
min roll, och politikernas får
klart för sig sin roll, så går det
alltid väldigt mycket bättre.
Trots stark förankring och ut-

talat stöd ryker chefen ändå
ibland.
– Största problemet ni har
är att brandmännen går direkt på politikerna och ofta får allmänheten med sig.
Det kortsluter systemet och
många av er säger att det här
är det värsta.
Ändrade tjänstgöringstider och tjänstgöringssätt är
ett svårändrat område.
– Finns det någonting som
är så scary att prata om som
arbetstider? Många rädd-

Räddningschefer

dien till att förändringar går
trögt är organisationskulturen och att tolkningsföreträdet ligger hos brandmännen.
– Jag har inte ställt en enda fråga om brandmän. Jag
har inget behov av att utmåla brandmännen som problemet, men det är era berättelser och det som kommer upp,
säger Ulrika Jansson, och rådde cheferna:
– Ni behöver utmana verksamhetsnormer och fortsätta
tydliggöra organisationskulturen. Styr upp och bara bestäm.
Hon liksom Lars-Göran
Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund, har blivit utsatta på sociala medier. Han
tror inte att det är elakhet som
ligger bakom.
– Man får inte glömma bort
att de här människorna är utsatta för någonting som gör
att de inte känner sig värderade på samma sätt som tidigare. Men det är ju inte så,
utan vi vill komplettera med
något som gör oss ännu bättre än vi var tidigare. Det är ju
inte så att de är värdelösa. Det
glömmer vi som chefer, säger
Lars-Göran Uddholm.
GUNNO IVANSSON
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FAKTA

Övningen Swedec
EOD-SEE-17, genom
fördes 8-17 maj.


Omkring 200 öv
ningsmoment kring
ammunitionsröjning,
både konventionell
och improviserat till
verkad ammunition.


En lång rad myndig
Samma riktning — men olika regler. Militären och det civila samhället behöver öva mer,
menar chefen för ammunitionsröjningscentrumet Swedec. 
FOTO: ANNA HÅLLAMS

heter och samhälls
funktioner deltog, från
ammunitionsröjare till
personal inom exem
pelvis Trafikverket.


Moment genomför
des i Jönköping, Eksjö,
Nässjö och i Oskars
hamn, där kärnkraft
verket OKG och SKB,
Svensk kärnbränsle
hantering, deltog.


SEE-17 är en årlig
övning, i år viktig del
i förberedelserna för
höstens militärövning
en Aurora 17 och total
försvarsövningen TFÖ
2020.
Begrepp:

Övningsmomenten kring samverkan och
ammunition skedde strax efter attentatet på
Drottninggatan, en påminnelse om verklighetens utmaningar.
FOTO: ANNA HÅLLAMS


EOD, ammunitions
röjning (Explosive
Ordnance Disposal)
Militär EOD – ammu
nitionsröjningsgrup
per, finns på ett antal
av Försvarsmaktens
förband.
Polisiär EOD – Poli
sens bombgrupper,
utgår från Stockholm,
Göteborg och Malmö,
Civilt/humanitärt EOD
– MSB:s ammuni
tionsröjningsgrupper
som kallas in vid be
hov och verkar inter
nationellt.


Swedec – totalför
Osäker framtid. ”Vi vet inte vad som händer
om fem år.” Läraren och övningsledaren Fredrik Skeppermo anser att det borde finnas en
möjlighet att använda MSB:s team i Sverige.

FOTO: ANNA HÅLLAMS

Civilt och militärt spränger gränserna
Mörkt, trångt, farligt. MSB:s ammunitionsexpert arbetar varsamt — den här gången inom landets gränser.

NÄSSJÖ

I skuggan av en rad terrordåd runt om i Europa tränar Försvarsmakten och det civila samhället på att hantera ett växande
problem med olika sprängmedel.
— Det är tillsammans vi kan lösa uppgiften, konstaterar överste Fredrik Zetterberg som leder Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec.

avlidna personer och skadade som skriker på
hjälp.
Det dramatiska spelet är bara ett av ungefär
två hundra övningsmoment under Swedecs
övningsdagar på olika platser i Småland i mitten av maj, där syftet har varit att träna samverkan kring situationer med explosiva ämnen.


Försommarmorgon i närheten av järnvägsstationen i Nässjö. Truppminor och luftvärns-
ammunition ska lastas på ett tåg när transportfordonet kommer i rullning och välter
över kanten vid spåret.
Explosionen blir kraftig och skakar det passagerartåg som står en bit bort. Perrongen blir
snabbt ett kaos med utspridd ammunition,

Gränsen mellan det civila och

militären är
fortfarande skarp, vilket går tillbaka till militäringripandet i Ådalen 1931, förklarar Fredrik Zetterberg som är chef för kompetenscentrumet Swedec i Eksjö där såväl Polisens
bombgrupper som Försvarsmaktens ammunitionsröjare och MSB:s experter utbildas.
—Jag tycker att lagstiftningen är bra och vi

FOTO: ANNA HÅLLAMS

märker att den fungerar när vi övar, men vi behöver öva mer. Samtidigt efterlyser han enklare regler och funderar på om inte den militära
kompetensen borde användas ännu mer i civila sammanhang.
—Det har blivit vanligare med hemmagjorda explosiva saker som på flygplatsen i Bryssel. Där skulle 5 000 väskor sökas igenom, och
hos dem är det mer naturligt att polisen kallar
in militären.
Fredrik Zetterberg

Fredrik Zetterberg hoppas a
 tt

en följd av att
regeringen vill stärka totalförsvaret blir att
någon form MSB-sponsrade kommunala
ammunitionsröjningsexperter i räddningstjänstens regi återinförs. De fanns runt om i
landet för runt 30 år sedan.

Det skulle innebära en högre förmåga hos
totalförsvaret att hantera ammunitionshändelser vid höjd beredskap.
Vid attentatet i Stockholm fanns inlednings-

vis uppgifter om en bomb i lastbilen och övningen i Nässjö blir en tydlig påminnelse om
svårigheterna med explosionsrisker i bebyggelse och civila miljöer, med väntan på militära ammunitionsröjare från Eksjö som ska inventera last och skador.
— Ändå gick det snabbare än förra gången,
konstaterar övningsledaren Håkan Johansson
som redan innan övningsdagarna är avslutade
kommit till två konkreta slutsatser.
— Sambandet mellan militär och kommunal
insatsledare i Rakel brister, vi måste ha färdi-

Oftare
”Lagstiftningen är bra och vi
märker att den
fungerar när
vi övar, men vi
behöver öva
mer. ”
Fredrik Zetterberg, chef
Swedec

svarets ammunitionsoch minröjningscen
trum i Eksjö där För
svarsmakten samt
Polisens bombgrup
per utbildas. Samar
bete sker med MSB
med flera.
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MSB-team
kan göra
insatser i
Sverige
Med kort varsel rycker MSB:s ammunitionsröjningsteam ut på avancerade
uppdrag runt om i världen.
Men om behovet uppstår skulle teamen kunna verka också inom Sveriges
gränser.

Ännu ett övningsscenario. En förrådsman vid övningsfältet Ränneslätt i Eksjö
hittar några slarvigt kvarlämnade lådor i en
källare. Innehållet tycks vara explosivt och
MSB:s ammunitionsröjningsteam som befinner sig i närheten tillkallas.
Vid larmet får teamledaren bilder från
platsen och identifiering av fyndet kan påbörjas redan innan gruppen tar plats i de
två vita fordonen, märkta ”MSB”, varav det
ena vid behov ska fungera som ambulans.
Teamet består i normalfallet av fyra perso-

ner, två operatörer, en chef och en sjuksköterska som har koll på var närmaste sjukhus finns och hur man tar sig dit, i det här
fallet Höglandssjukhuset i Eksjö.
Så här arbetar MSB vanligtvis i andra delar av världen, under exempelvis FN. Med
registrerade experter som samlas ihop från
olika håll av landet och världen för att med
kort varsel ge sig i väg på uppdrag.
—Vi har otroligt kompetent personal och
många har även försvarsmaktsbakgrund
säger Fredrik Skeppermo som är övningsledare för MSB under övningsdagarna och
vanligtvis lärare vid Sandö.
—Det borde finnas en möjlighetatt använ-

va erfarenheter som Höglandets räddningstjänst och den lokala ambulanssjukvården
nu fått ska spridas bland kollegor över landet,
”kanalerna är inte riktigt uppsmorda”, som
Håkan Johansson uttrycker det.
Och det torde vara en viktig fråga om man
tar Swedecs chef Fredrik Zetterberg på orden.
— Ingen av oss hade klarat detta på egen
hand, vi löser uppgiften tillsammans.

da oss om det kniper. Vi vet ju inte vad som
kommer att hända om fem år och jag ser
inga som helst problem med att förstärka
upp även inom Sveriges gränser.
Framme vid fyndplatsen har en av operatörerna klätt sig med skyddsutrustning
för att ta sig ner i det jordkällarliknande utrymmet. Teamledaren stannar på avstånd,
gärna med ett fordon som skydd.
—”Line of sight” kallar vi det. Kan du se
bomben kan den se dig och då är du i direkt
risk, förklarar han.
Operatören rapporterar om läget.
”Det är en box med bedömda dragtändare i, men som jag ser är alla säkrade. Det
finns en låda som är liksom slängd … med
eventuellt en elsprängpatron, du har kabel
som kommer ur den. Det ligger j-ligt risigt
till så innan jag gör något med det vill jag få
ut lådor framför”.
—”Uppfattat.”
Arbetet med att frigöra det känsliga innehållet börjar.
—Vi får ta den tid vi behöver, aldrig stress
eller hast förklarar Fredrik Skeppermo.
Ingenting får någonsin gå fel.

JOHAN WANGSTRÖM

JOHAN WANGSTRÖM

ga talgrupper där vi kan gå in. Dessutom måste
användningen av torniquet (avsnörande förband) få större spridning civilt. Tre personer
kunde ha räddats med detta i fredags.
Ytterligare en frågaär hur de ganska exklusi-
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ROSERSBERG · Fem sekunder. Hur du

agerar inom den korta tidsrymden kan
avgöra om du överlever eller inte.

Avgörande
sekunder

Erfarenheter från terrordåd där angriparen
börjar skjuta omkring sig med ett handeldvapen visar att tiden är knapp. Det är också erfarenheter från inträffade terrorattentat som
format upplägget av endagsutbildningen i Säkerhet vid aktiv skytt. En pilotutbildning som
arrangerades av MSB i slutet av mars på uppdrag av Utrikesdepartementet, UD.
UD riskklassar utlandsmyndigheterna, ambassader, generalkonsulat mm, och erbjuder
personalen utbildningar i olika nivåer. Vissa
säkerhetsutbildningar är obligatoriska innan
utresa.
– Förr stängde vi ner ambassader när säkerhetsläget förvärrades, men sedan ett antal år
tillbaka är inställningen att vi ska vara kvar på
viktiga platser. På platser som betraktas som
farliga är en fem-dagarsutbildning i personlig
säkerhet obligatorisk. På mindre farliga platser rekommenderar vi en två-dagars medelriskutbildning, säger Roger Malm, på UDs säkerhetsenhet.
MSBs säkerhetsrådgivarfunktion håller

säkerhetsutbildningar både internt och externt
bland annat för personal som tjänstgör vid
myndighetens internationella insatser.
– Vi utbildar i fältsäkerhet i medel- och högriskmiljöer. Den här kursen aktualiserades av
attacker som skett mot flygplatser och andra
offentliga platser. I kunskapsuppbyggnaden
har vi besökt Department of Homeland Security (DHS) i USA som länge haft ett koncept för
skjutningar, framförallt mot bakgrund av skolskjutningar, säger Axel Wikerstål, säkerhetsrådgivare på MSB.
Under kursens teoridel gick man igenom
händelseförloppet vid flera terrorattacker.
Dåden i Paris, särskilt det mot Bataclan-teatern, fick en mer noggrann genomgång. Dennis Hultgren, en av kursledarna, konstaterade att terrorattacker är något vi lever med och
kommer att få leva med.
– Det handlar mycket om er mentala beredskap, att skapa ett mindset där ni är mer observanta. Hur sätter du dig i en restaurang? Var
finns utrymningsvägarna?

Ha en beredskap för att
kunna handla snabbt är avgörande för utgången.
– De första fem sekunderna
kan avgöra om du kommer levande ur situationen eller inte. Om du har en plan underDennis Hultgren lättar det beslutsfattandet, säger Dennis Hultgren.
Fredrik Zethelius, ambulanssjuksköterska
Härnösand, med färsk erfarenhet från EUPOLs insats i Afghanistan, berättade att det
framför allt är tre saker som dödar: livshotande blödning, ofri luftväg och nedkylning. För
att rädda liv är det tre enkla saker man bör ha
med sig i en högriskmiljö.
– Tourniquet, elastisk binda och filt. Mer behövs inte för att du ska kunna rädda dig själv
och kanske en kollega på platser där man inte
kan lita på att sjukvården är snabbt tillgänglig.
Förmiddagspassets teori övergick på eftermiddagen i praktiska övningar med stundtals
hög realism. Förutom UD-personal deltog
även personal från Migrationsverkets rättsavdelning.
– Jag har tidigare gått medelriskutbildningen och visste vilken typ av övningar som väntade. Jag var jättenervös och hade adrenalinpåslag redan under teoripasset. Kursen har ett
otroligt bra upplägg och man får lära sig väldigt
mycket om sig själv, berättar Denise Thomsson, Migrationsverket.
Kursen hölls i Rosersbergnorr om Stockholm

med markörer som agerade konferenspersonal och terrorister vid övningsmomenten.
För deltagarna gällde att agera enligt grundkonceptet ta skydd, evakuera, barrikadera och
som absolut sista utväg, attackera. Att be för
sitt liv har visat sig utsiktslöst.
Deltagarna var mycket nöjda med pilotutbildningen. Ingrid Tersman, Stockholmsbaserad ambassadör för Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, tycker att
kursen var mycket värdefull.
– När man reser till ställen som är utmanande, inte minst när man som jag reser ensam, är

MSBs utbildning Säkerhet vid aktiv skytt lär ut grundkonceptet ta skydd, evakuera, barrikadera och som absolut sista utväg, attackera. Pilotutbildningen i hur man agerar vid ett terrorangrepp var beställd av Utrikesdepartementet hölls i slutet av mars i Rosersberg norr om Stockholm. Deltog gjorde även personal från Migrationsverket som här övar i att barrikadera sig. Den hölls dagen efter attentatet i London så motivation saknades inte hos deltagarna.
FOTO: THOMAS HENRIKSON

Lärorikt
Vad den här
kursen gjort är
att jag kommer att tänka
annorlunda på
riskerna
Ingrid Tersman, ambassadör Centralasien

det viktigt att ha säkerhetstänket med sig. Vad den här
kursen gjort är att jag kommer att tänka annorlunda på
riskerna. Jag har alltid vetat
att de finns, men det är lätt få
en falsk känsla av säkerhet. Nu
har jag lärt mig vad jag ska titAxel Wikerstål
ta efter och lärt mig en del om
hur attentatsmän tänker och agerar.
Hon får medhåll från Migrationsverkets deltagare.
– Jättebra och väldigt lärorikt. Vi är lite naiva och tänker att det händer inte oss, men den
här utbildningen har väckt en medvetenhet,
säger Annica Hansson.
– Mycket intressant och jag är tacksam att

jag fick möjligheten att gå en
sån här utbildning, säger Niclas Axelsson.
Även kursledarna är nöjda
efteråt. Hur fortsättningen
ser ut är inte bestämt. Efterfrågan är stor men resurserna
Henrik Jemtelius begränsade.
– Vi ska titta på vilka målgrupper vi vill nå. Vi är ett stöd till aktörer som
arbetar internationellt, men ser även interna
målgrupper som de som arbetar i receptioner
och entréer vid våra skolor, säger Henrik Jemtelius, verksamhetsansvarig för säkerhetsrådgivarfunktionen på MSB.
GUNNO IVANSSON

Intressant
Jag är tacksam
att jag fick möjligheten att gå
en sån här
utbildning.
Niclas Axelsson,
Migrationsverket

Ingrid Tersman och Birgitta Modig, UD, försöker med hjälp av en tourniquet stoppa blödningen hos en skottskadad.

Denise Thomsson, Migrationsverket, övar på
hur man stoppar en blödning på sig själv med
hjälp av en tourniquet.
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Tiokampen

LINDSTRÖM

1 1997, 2 Anders Bagge, 3 Biff Stro
ganoff, 4 Gräsbrand, 5 Ibiza, 6 Mäs
tarnas mästare, 7 Gin, 8 Hoverbo
ard, 9 Berguv, 10 IK Frej

Ordflätan
R
U
K
M
E
I
Q
E
K
M
O
A
G
T
E
A
D
U
N
G
E

3

Maträtt med rötter i
Ryssland. Troligen
uppkallad efter en
1700tals greve.

Greven, som var gour
met men också tandlös,
bad kocken att skära
köttet i små bitar.

Skapad av en kock som
vann en matlagnings
tävling i Sankt Peters
burg med denna rätt.

Tillagas av nötkött som
bräseras med grädde,
tomatpuré samt lök och
senap. Serveras ofta
med potatispuré.

4

Uppstår främst på vår
en, efter snösmältning
en men innan grönskan
kommer.

Meterologiska instituten
lämnar prognoser och
varingar i samarbete
med berörda myndig
heter.

Under april och maj är
största risken för att
denna fara ska uppstå.
Beror på mänsklig
aktivitet.

De flesta larmen
kommer in på
valborgsmässoafton
och 1 maj.

5

Största staden heter det
samma som ön. Andra
städer är San Antonio
och San Rafael.

Dominerades av mus
limer under en period,
men återtogs av span
jorerna på 1300talet.

Tillhör Pityuserna (en
undergrupp till Bale
arerna) och inkluderar
även ön Formentera.

Ön attraherar framför
allt ungdomar, och
anses vara en partyö.
Ligger mellan Mallorca
och fastlandet.

6

Första programserien
sändes 2009 inspirerat
av det belgiska formatet
Eeuwigeroem.

Första vinnare av täv
lingsprogrammet blev
Per Elofsson och det
spelades in i Spanien.

Två kvinnor har stått
som segrare är, Mag
dalena Forsberg och
Danijela Rundqvist.

Årets vinnare blev Mar
tin Lidberg. Inspelnings
platsen var Algarve i
Portugal.

Uppfanns i Nederländ
erna under 1600talet
av läkaren Franciscus
Sylvius.

Användes från början
som medicin för att
behandla t ex njur
problem, gallsten och
gikt.

Produceras framför allt
i England och används
huvudsakligen i drinkar
som t ex Dry Martini.

Destillerad spritdryck
smaksatt med enbär.
En mycket vanlig drink
är den tillsammans med
tonic.

Dök upp först i Kina
2014 och året därpå
hade denna grunka
blivit populär i bl a USA.

Kan orsaka brand,
oftast i samband med
laddning. Att ramla av
dem är också förenat
med skador.

Enligt svensk lag
räknas en sådan som
en cykel i trafiken. Får
köras i max 20 kilome
ter i timmen.

Styrs med hjälp av föt
terna via små rörelser
som fångas upp av en
gyroskopisk sensor.

Ingår i släktet Bubo. En
stannfågel som före
kommer i större delen
av Europa och Asien.

Har orangegul iris och
en mörkfläckig och yvig
fjäderdräkt. Är 5973
cm lång och väger 24
kilo.

Jagar mest nattetid,
då bytet kan bestå av
gnagare, men även
hare, änder och kråk
fåglar.

Den har en massiv
kropp och ett påfallan
de kraftigt huvud med
örontofsar.

Bildades 1968 av Åke
Berghagen. Klubbens
sektioner är fotboll,
innebandy, bordtennis
och boule.

Klubbens verksamhet
bedrivs i första hand på
Vikingavallen, som har
en kapacitet på 2 750
åskådare.

Hör hemma i Täby kyrk
by utanför Stockholm.
Fotbollslaget spelar
sedan 2015 i Super
ettan.

Bär på samma namn
som en ur den nordiska
mytologin välkänd
fruktbarhetsgud.

Dryck

8
Poppis

9
Fågel

10
Idrottsklubb
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Satt i Idoljuryn från
2008 till 2015. Sågs
även i SVT:s realityserie
Det stora fågeläventyret
tidigare i år.

7
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Har skrivit och produce
rat låtar åt bl a Madon
na, Janet Jackson och
Enrique Iglesias.

På TV

G
X
B
I
O
L
O
G
I
R
D
V
R
A
R
A
P
N
K
L
Ä

Denna gång har vi gömt ord som har med skolvärlden att
göra, nämligen 10 stycken obligatoriska ämnen i grundskolan!

I början av 90talet
var han medlem i bl a
gruppen Legacy Of
Sound. 1997 startade
han Murlyn Music.

Semesterö

E
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O
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Ö
N
L
T
K
E
N
Ö
I
U
E
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Hitta ord i bokstavsmyllret!

49årig man född i
Enskede, Stockholm.
Pappa SvenOlof arbet
ade på Metronome.

Fara
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N
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I
E
S
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U
L
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1 poäng
Prinsessan Diana om
kommer i en bilolycka i
Paris och Zara Larsson
föds i slutet av detta år.

Maträtt
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2 poäng
Skyfallsliknande regn
vållar översvämningar i
bl a Flen och Skellef
teå. Allan Edwall avlider
7 februari.

Kändis
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A
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3 poäng
Jordskalv i norra Iran
dödar minst 1 600
personer, skadar 2 300
och lämnar 50 000 utan
hem.

2
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ORDFLÄTAN

En tyfon i östra Kina
dödar 350 och gör över
380 000 hemlösa. Sam
ma år drabbas landet
även av jordbävningar.

År
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4 poäng
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TIOKAMPEN

De kan vara placerade vågrätt, lodrätt, diagonalt, vara
skrivna från vänster till höger eller tvärtom.
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Anders Granström, SLU, under en genomgång vid startplatsen efter skogsbranden i Västmanland 2014. Han konstaterar att räddningstjänstens förmåga, framförallt i glesbygd, är en väl så viktig fråga som klimatförändringar för framtida skogsbränder.
FOTO: GUNNO IVANSSON

Effektiv respons viktigt

Framtida skogsbränder – operativ förmåga mer avgörande än klimatförändringar
För framtidens skogsbränder är räddningstjänsten
förmåga troligen viktigare
än klimatförändringar.
Den slutsatsen drar ett
MSB-finansierat forskningsprojekt.

Det innebär också att urholkningen av räddningstjänsten i glesbygd är ett hot.
– Framtidens samhällsutveckling, framförallt på landsbygden, och hur räddningstjänsten ska organiseras är en
väl så viktig fråga som klimatförändringen, säger Anders
Granström skogsbrandsexpert
på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå (SLU).
Han anser att räddningstjänstens förmåga att släcka
skogsbränder glöms bort i diskussionen om framtiden som
mest fokuserar på klimatet.
– Försämrat brandklimat
kan man möta genom en bättre
responsförmåga. Om vi redan i
det nuvarande klimatläget inte

kan bevara en effektiv responsförmåga vet vi bestämt att det
kommer att skena med bränder
som inte släcks snabbt.
Syftet med forskningspro-

jektet om klimatpåverkan på
skogsbrandsrisk i Sverige är
bland annat:

bättre förståelse för antändning av vilda bränslen – exempelvis via skogsmaskiner

ta fram en mer realistisk
brandriskmodell än den kanadensiska Fire Weather Index
(FWI)

analys av senare tiders bränder och deras väderberoende

värdering av räddningstjänstens responsförmåga.
Branden i Västmanland 2014
med 14 0000 hektar brunnen
skog är den största i modern tid.
En brand över så många dagar och så stort område trodde
Anders Granström aldrig skulle kunna hända. Det krävs att
flera styrande faktorer samverkar, bland annat bra brandvä-

der över en flerdagarsperiod.
– Normalt är det riktigt bra
brandväder antändningsdagen
och kanske en dag till. Sedan
falnar vädret och man får kontroll över branden. Tittar man
på hur stora bränder släcks i
Europa och Nordamerika så är
det genom väderförändringar
eller att bränslet tar slut. I Västmanland var det inte så och då
blir det en katastrofbrand, om
man inte lyckas med förstainsatsen.
Gräs- och skogsbränder o
 rsa-

kas nästan alltid av mänsklig
aktivitet och är därför koncentrerade till befolkningscentra.
Klimatet eller vädret avgör hur
mycket det brinner.
– Är det en dålig sommar
händer absolut ingenting. Är
det en torr och varm sommar
brinner det nästan hela tiden.
I genomgången av stora
skogsbränder de senaste åren
visar det sig att skogsmaskiner
ofta är orsaken. Varför vet man

ännu inte tillräckligt om. Försök som Rise (Research Institutes of Sweden, tidigare SP)
har gjort visar att det är näst intill omöjligt att starta en brand
i till exempel torrt gräs genom
gnistbildning.
– En gnista är ett oerhört litet
fragment som brinner. En möjlighet är att det rivs loss väldigt
heta metallfragment som tänder. Förutsättningen är under
alla förhållanden mycket torr
humus. För flammor är humus värdelös, men ett idealiskt
tändmedium för glödbrand.
Det glöder bra och kommer till
slut i kontakt med något som
flammar bra. Kommer det då
en vindpust är det igång.
Räddningstjänstens respons-

förmåga bedömdes genom två
timmar långa intervjuer med
ett antal insatsledare. De fick
dessutom hantera fyra spelade
skogsbrandsscenarier. Insatsledarna gjorde samstämmiga
bedömningar av scenarierna.

Projektet anser att det finns
en systematisk underskattning
av riskerna vid högintensiva
bränder. Ofta utnyttjas vägar
för begränsning men man beaktar inte att branden relativt
enkelt kan hoppa över vägen
när intensiteten är hög. Samverkan med helikopter är också diffus.
Trots dessa brister bedöms

räddningstjänsten ha en bra
förmåga att hantera skogsbränder.
– Det är väldigt svårt att
kvantifiera men min bedömning är att den är god. I grunden baserar vi det på att de klarar av de allra flesta situationer
väldigt snabbt. Det är en framgångsrik verksamhet, men när
det är extrema förhållanden
kanske problemen uppenbarar
sig med den organisation som
finns, säger Anders Granström.
Forskningsprojektet genomfördes av SLU, Rise och SMHI.
GUNNO IVANSSON
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Forskare avlivar myter
om brandskydd
Brandförebyggare måste
utöka ”verktygslådan” och
höja nivån. Brandvarnare, handbrandsläckare och
brandfilt kan vara relevant
som slogan, men så många
liv räddar det inte.

Ni måste argumentera bättre när ni ställer krav vid tillsyn är budskapet från Johan Rådman och Patrik Perbeck på MSB. Daniel Stepanovic, räddningstjänsten Söderåsen-Klippan och Anna Bofjäll, Storstockholms brandförsvar, ville ha det utvecklat.
FOTO: GUNNO IVANSSON

”Argumentera bättre”


Det hävdar forskaren Marcus Runefors, som avlivar ett
antal myter om brandskydd.
– Vi ska börja med lite grundläggande brandkunskap som ni
säkert kan. Handuppräckning:
vilket klädmaterial är farligast,
syntet eller bomull? Började
han sitt föredrag.
Efter viss tvekan räckte en
klar majoritet av publiken upp
handen för att syntettyger är
farligast. Vilket Marcus Runefors med en film visade är en
sedan länge etablerad myt.

Gå inte förbi branden
”En av de absolut viktigaste sakerna vi kan lära ut i våra brandutbildningar är: när ska jag inte släcka?”
Marcus Runefors, forskare

– Det går att få syntet att
brinna men det är svårt. Många
av er tänker nu att man får större skador om det verkligen börjar brinna, men det är inte sant.
Man har gjort många undersökningar och man får inte de
djupa, allvarliga brandskadorna.
Ett annat exempel är

induktionshällar. I vissa lägen antänds matolja lättar på induktionshällar. Däremot orsakar elsystem färre bränder.

TV-bränder har mer eller mindre försvunnit.
– En förklaring är fler lågenergilampor. Vid glappkontakt
kan vi aldrig få mer värmeutveckling i den glappkontakten
än en fjärdedel av belastningen.
Har vi en 40 wattslampa har vi
10 watt i glappkontakten. En 7
wattslampa ger knappt 2. Det är
en enorm skillnad.
Om inte rökning är inblandad orsakas upp emot en tredjedel av dödsbränderna bland
äldre av elsystem.

– En tredjedel av dessa är orsakade av att en lampa trillat
ner i sängen. Bara att byta till
en led-lampa vid sängen är en
fantastiskt effektiv åtgärd.
När det väl inträffat en brand
kan konsekvenserna minskas
genom att personer utrymmer.
Upp till en femtedel av de som
omkommer hade kunnat utrymma, men väljer att försöka
släcka och omkommer.
– Det skulle jag viljaha inprän-

tat i allas medvetande: Gör en
släckinsats men gå inte förbi
branden. Folk springer uppför
trappan för att hämta handbrandsläckaren och omkommer däruppe. Den typen av
fall står för en femtedel av alla
dödsbränder. Det är så fruktansvärt onödigt och en av

de absolut viktigaste sakerna
vi kan lära ut i våra brandutbildningar är: när ska jag inte
släcka?
Vad kan då görasför att mins-

ka dödsbränderna? Har vi ett
bortglömt eller misskrediterat verktyg i verktygslådan som
kan vara en del av lösningen?
Det har länge hetat att räddningstjänsten och rökdykning
räddar inga liv, nästan allt fokus har legat på förebyggande.
Men ett projekt Marcus Runefors startat tyder på motsatsen.
– Det verkar ändå som om
det är rätt många som räddas
av räddningstjänsten varje år.
Pendeln har slagit över för långt
åt andra hållet, att man helt
räknat bort den möjligheten.
GUNNO IVANSSON

Motgång

i tillsynen beror ofta på bristande motivering
Att tillsynen går på bakslag
när de kräver skärpt brandskydd beror ofta på bristande argumentation. Man har
inte i detalj kunnat visa på
bristerna.

– Som tillsynsförrättare får
man dra det ganska långt och
kunna bevisa påstådda brister.
Utredningsansvaret och bevisbördan ligger hos räddningstjänsten, säger Patrik Perbeck,
enhetschef på MSB.
Under förebyggandekonferensen i slutet av mars redovisade Patrik Perbeck och Johan
Rådman, jurist på MSB, två tillsynsfall där myndigheten yttrat
sig. Det ena gäller ett vårdboende för mycket omvårdskrävande dementa där tillsynen krävde boendesprinkler.
Både MSB och länsstyrelsen
fann sprinklerkravet oskäligt.
– Vi vill att man ska resonera
utifrån metoden i tillsynshandboken och tittar på vad som ska
skyddas. I det här fallet var man
inte särskilt tydlig med vad det
är för typ av bränder som kan
uppstå. Är det i ett boenderum

eller någon annanstans och vad
har det för betydelse?
I föreläggandet sägs att personalen inte kommer att kunna utrymma de boende om kritiska förhållanden uppstår.
– Det räcker inte med att säga att kritiska förhållanden
kan uppstå. Vad är det egentligen som måste ske om det börjar brinna? Vem är det som ska
ut? Samtliga kan inte utrymmas. Det funkar överhuvudtaget inte i vårdboenden med extremt vårdkrävande. Oavsett
hur många man är i personalen
kommer man få väldigt svårt att
flytta ut ett större antal.
övergripande resonemanget håller men saknar detaljeringsgrad. Vad är det som
löses med sprinkler? Räddas
den som är i brandrummet? I
de andra två rummen?
– Vårdboendet uppfyller de
krav som gällde vid uppförande
1993 men det är ett ganska dåligt brandskydd enligt dagens
mått. Utifrån det skulle man
kunnat argumentera i det här
fallet. Att samhället i dag förväntar sig sprinkler i såna här
Det

Måste visa
”Det räcker inte med
att säga att kritiska
förhållanden kan
uppstå.”
Patrik Perbeck, MSB

lade om en affärslokal i en galleria. Där framgick att nyanställda får en interaktiv brandskyddsutbildning plus information om utrymningsvägar
och släckutrustning. Varje år
hålls ett utbildningsmöte där
utbildningen upprepas.
Tillsynen krävde komplette-

boenden är en jättebra argumentation, säger Johan Rådman.
Kravet på sprinklerär inte till-

räckligt väl utrett och motiverat. Det gick också länsstyrelsen på. Patrik Perbeck underströk att MSB yttrar sig över
vad som framgår av handlingarna.
– När jag började med det
här åkte vi alltid ut och på plats
och skapade oss en egen uppfattning om förutsättningarna.
Men att göra egna utredningar
och avgöra om brandskyddet är
skäligt eller inte är inte riktigt
vår uppgift. Då blir vi en överinstans som föregriper länsstyrelsens eller domstolens beslut.
Det andra tillsynsfallet hand-

ring av utbildningsplanen med
hur ofta personalen ska utbildas och praktisk övning med
släckutrustning.
Fastighetsägaren motsatte
sig kravet. Förvaltningsrätten
höll med eftersom det inte påvisats vilken brist praktiska övningar skulle avhjälpa.
Återigen en fråga om bevisbördan.
– Man måste gå på personalen och fråga: vad gör du i
händelse av brand? Vet du var
handbrandsläckarna finns?
Vad har ni för rutiner när
brandlarmet går? Ger personalen olika svar, verkar de osäkra? Kolla med flera, säger Patrik Perbeck.
Om en i personalen visar
sig helt sakna kunskaper om
brandskyddet, räcker det då

med att ha frågat en anställd?
undrade någon.
– Det beror på vad du får för
svar, men det där är väl en indikation på att det är något som
inte står rätt till. Prata med en
till. Det finns inget som säger
att du måste prata med en eller tre. Ansvaret för att det blir
grundligt utrett ligger hos dig.
Det är du som får avgöra om det
räcker med en. Jobbar det 50
personer i butiken räcker det
inte med en. Om det är två personer som jobbar och den ena
är totalt ovetande innebär det
att 50 procent saknar kunskaper. Då har du bra på fötterna,
säger Johan Rådman.
I sitt yttrande anser MSB att
det inte är visat vad den praktiska övningen ska leda till. Hur
väsentlig den är för att en brand
inte ska leda till katastrof.
– Kräva något mer av personalen hade varit mer uppenbart i ett vårdboende där mycket hänger på personalen. I en
butikslokal är det viktiga att
snabbt utrymma kunderna, säger Patrik Perbeck.
GUNNO IVANSSON

En stolt typ på en skorsten. Andreas Nilsson, lärare vid MSBs skorstensfejarutbildning i Rosersberg, framträdde på förebyggandekonferensen så som sotaren traditionellt
uppfattas. – Sotningsarbetet må ha en romantiserad kultur och historia men är ett viktigt förebyggande arbete, säger Andreas Nilsson.
FOTO: GUNNO IVANSSON
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Sotarna gör hembesöken

Riskavstånd
bedöms för
kemhantering

–
De springer ändå ofta i hemmen och har folks förtroende
Hembesök är en central åtgärd i strategin för att stärka brandskyddet hos den
enskilde.
Det åligger oftast räddningstjänsten. På Gotland
är det sotarna som gör jobbet.

På Gotland gör sotarna 500 hembesök i veckan, alla besök bokförs och det registreras var det exempelvis finns fungerande
brandvarnare.
FOTO: STIG DAHLÉN


– Jag tycker det är bättre. De
springer ändå ofta i hemmen
och har folks förtroende, säger
Jan Bejrum, Brandskyddsföreningen Gotland.
Det var när den nationella
strategin för brandskydd 2010
lanserade nollvisionen för döda och skadade i bränder som
man på Gotland funderade vad
man kunde bidra med.
– Gotland ligger högt i antalet bostadsbränder, soteld och
spisbränder är vanligt. Länsförsäkringar ville vara med och
det visade sig bli en lyckosam
satsning.
Brandskyddsföreningen och
Länsförsäkringar på Gotland
bildade tillsammans bolaget
Brandförebyggarna. Att få ner
antalet bostadsbränder prioriterades. Projektet Tryggare bostad startade 2012.
När antalet sotningsdistrikt
på ön minskade till att slutligen
bara vara ett var det Brandförebyggarna som vann upphandlingen hos Region Gotland.
Därmed genomförs all sotning

Det riksomfattande kampan-

Jan Bejrum, Gotland.

på Gotland av Brandförebyggarna där också alla sotare är
anställda.
– Vi har inte vinstintresse
som en entreprenör har. Om
något specifikt känns viktigt,
då kan ägarna satsa på det, säger Jan Bejrum.
Fokus i möten med

kunder
kom att ligga på dialog om soteld, spisbränder och på senare år hur man tar sig ut om det
brinner. Saknas det brandvarnare, då sätts det upp en. Det
ingår i paketet.
Det finns 24 000 fastigheter
på Gotland, Jan Bejrum uppskattar att 95 procent har sotning.
– Våra sotare gör 500 hembesök i veckan. När vi började fanns farhågor om hur folk
skulle reagera. Men jag har bara
haft fem kritiska samtal, i övrigt
har det bara varit positivt. Och
det viktigaste i arbetet är att det
finns uthållighet.
Alla hembesök bokförs.

PER LARSSON

Döda i bränder ökade – politiker krävde åtgärder
Plötsligt steg antalet döda i
bränder. Politikerna frågade
varför och krävde att få underlag.
Då höjdes effektiviteten
och dödsbränderna minskade igen.

Merseyside Fire and Rescueservice i Liverpool har länge
varit en förebild i att mycket
aktivt förebygga bränder och
därmed också minska antalet
döda och skadade. Främst sker
det genom hembesök.
När satsningen inleddes p
å
allvar1999 dog 20 personer i
bränder varje år. 2010 och några år framåt var siffran nere i
fem.
Sen ökade det igen, tio döda 2014-15. Det förklarades då

med kraftiga budgetnedskärningar, vilket medförde personalminskningar och färre hembesök, inte längre möjlighet att
gratis dela ut brandvarnare.
16 personer dog i bränder bud-

getåret 2015-16 (inleds 1 april).
Då kom trycket från politikerna.
Merseyside hittade sätt att
effektivisera, 47 000 hembesök från året innan har nu ökats
med närmare 10 000. Antalet
döda ligger preliminärt på sju
för 2016-17.
– Antalet bränder visar under
1 000, det kan bli lägsta siffran
någonsin, säger Gary Oakford,
Merseyside.
För att nå dit har Merseyside
bland annat:


Skapat ett smidigare sys-

Styrning
”För att lyckas måste den politiska viljan
finnas. I Merseyside
har politikerna valt att
satsa på proaktivt arbete.”

det sociala kan man ringa in
rökare, personer med alkoholproblem.

Områden med hög brottslighet och hög arbetslöshet prioriteras. Likaså de över 65 år, eftersom två tredjedelar av döda i
bränder är över 65.
– Vi besöker bara högriskboenden.

Gary Oakford, Merseyside

Viktigt för att kunnakartlägga
vilka som hör till kategorin är
delad data med sociala, polisen
med flera.
– Det är en nyckel. Vi måste
förstå riskfaktorer och var de
som är risker bor, säger Phillip
Byrne.
Byrne konstaterar att oro för
att dela med sig av data är vanligt, men att de har lagen på sin
sida.

tem för att hantera hembesök.
Minskad administration innebär mer tid hos folk, mindre på
kontoret. De företrädare (advocates) som inte är brandmän och med hembesök som
huvuduppgift har gjort 45 procent fler besök än året innan.

Med stöd från bland annat

Ett långsiktigt, säkert avstånd till
storskalig kemikaliehantering.
Det är huvudingrediens i en vägledning på området som MSB och
Boverket tog fram 2015 och som nu
uppdateras.

– Vi talar om för räddningstjänsten var vi har varit och var
det finns brandvarnare.
jarbetet Aktiv mot brand, som
drivs av MSB, kom igång 2012.
Sedan förra året har marknadsföringen fokuserat på digital
annonsering.
– En enkät visar att 29 procent gjort något som en effekt
av kampanjen. Vanligast är att
man testat brandvarnaren,
men kan också vara att man
köpt en. I dagsläget ser vi att
bostadsbränderna har minskat, men spisbränder specifikt
har ökat. Det budskapet är viktigt att nå ut med och vi kommer att satsa på tre åtgärder:
matlagningsfilmer, filmer som
visar händelser på spisen samt
satsa på information till pensionärsorganisationer, säger Anders Lundberg, MSB.
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen, konstaterade att generell information
om brandskydd hjälper den
allmänna kunskapen, men att
specifika grupper behöver annat stöd.
– Vi måste ta reda på vad de
som befinner sig i ytterkanterna behöver, för där behöver vi
göra mer, säger hon.

– Om data är problemet bör
den som inte vill dela med sig av
den stå bredvid dig i rättssalen
efter en dödsbrand,säger Gary
Oakford.
Merseyside (cirka 1,5 miljoner invånare) har varit en förebild i närmare 20 år. Andra
storstäder som Birmingham
och Manchester jobbar på liknande sätt. Men inte alla.
– En del kan göra mer, men
vi har också olika risker. För
att lyckas måste den politiska viljan finnas. I Merseyside har politikerna valt att satsa på proaktivt arbete. London
med 8,4 miljoner invånare gör
lika många hembesök som vi
gör. Min personliga åsikt är att
London kan göra mer, säger Gary Oakford.
PER LARSSON
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De nya norska föreskrifterna om brandförebyggande fokuserar på samarbete i stället för tillsyn, berättar Anders Blakseth,
DSB (till vänster). Ole Johan Rygh från räddningstjänsten är nöjd, tidigare var man i opposition mot föreskrifterna. 

FOTO: PER LARSSON

Väljer samarbete
– inte pekfinger
Samarbete i ställe för pekfinger.
Det är den norska modellen när
nya föreskrifter om brandförebyggande arbete tagits fram.

– De gamla föreskrifterna hade fokus på årliga tillsyner. Nu fokuserar vi
på samarbete, ett måste om vi ska lyckas. Nio av tio som dör i bränder gör det i
hemmet. Hälften av de som dör i hemmet tar emot kommunal service i bostaden, säger Anders Blakseth, DSB
(Direktoratet för Samfunnssikkerhet
og beredskap).
– Vi vill mer vara samarbetspartner än tillsynsmyndighet. I framtiden
kommer vi att jobba mer med information, motivation, vägledning och
samarbete, i mindre utsträckning vara myndighet, säger Ole Johan Rygh,
brandbeteendeanalytiker i Asker-Baerums räddningstjänst.
1995 ökade Norge fokuspå

brandförebyggande efter några stora bränder
med många döda. Det året infördes
kravet att minst en person per 10 000
invånare i kommunen jobbar med
brandförebyggande hos räddningstjänsten.
– Vi har inte haft någon brand med
fler än fyra döda sedan 1986, säger Anders Blakseth.

Samarbetspartner
”I framtiden kommer vi att
jobba mer med information,
motivation, vägledning
och samarbete, i mindre
utsträckning vara myndighet.”
Ole Johan Rygh, brandbeteendeanalytiker,
Asker-Baerum

Kommunerna är i föreskrifterna
ålagda att i fyra steg kartlägga riskerna, planlägga åtgärder, genomföra åtgärder och utvärdera dem.
– Stort fokus i föreskriften ligger
på samarbete, det krävs för att lyckas.
Men tillsyn är också fortsatt viktigt.
I Asker-Baerum, med 180 000 invåna-

re i de två kommunerna, är 20 anställda som förebyggare. Tidigare jobbade
15 av dem med tillsyn. Nu är de fem.
Fokus har flyttats till dialog och samarbete. Nu jobbar fem personer med
hemtrygghet.
– Om vi inte lyckats med tillsynen
efter 25 besök, varför tror vi att de till
slut ska lyssna? säger Ole Johan Rygh

och citerar Einstein: att fortsätta göra
samma sak och hoppas på förändring
är galenskap.
I stället försöker man höja blicken
och se hur saker hänger samman. Tidigare ägnade man sig åt att hitta lösningar utan att veta den berördes behov, konstaterar Rygh.
– Nu ägnar vi oss åt att ta reda på vilket behov invånarna har av oss. Sen
försöker vi hitta en lösning och testar
hur den fungerar. Vi ser redan att personalen tycker det är ett trevligare arbetssätt med mer blandade uppgifter.
Och jag tror vi får bättre brandsäkerhet
i kommunerna.
Asker-Baerum var i opposition mot de

tidigare föreskrifterna och glädjer sig
åt de nya. Båda kommunerna har avtal
med hemtjänsten som gör årlig check
av brandsäkerheten hos de äldre. Generellt har man bra erfarenhet av samarbete inom kommunerna och med
andra organisationer.
– Det viktigaste är att vi fått förankring på hög nivå i kommunerna. Det
finns förståelse där och då sprider det
sig i lägre led. Huvudmålet är att få folk
att ta ansvar för sitt brandskydd och att
hjälpa de som inte klarar av det.
PER LARSSON


– Utgångspunkten är att undvika
skador på människor. Vi har tittat på
förvaring och hantering av kemikalier,
inte själva processen, säger Anna Nordlander, MSB.
Vägledningen Samhällsplanering och
riskhantering i anslutning till storskalig
kemikaliehantering utgår främst från
Sevesolagstiftningen. Den beskriver risker vid etablering och även exploatering
i nära anslutning till sådan verksamhet.
Ett stöd när beslut ska tas enligt planoch bygglagen (PBL).
– Det är inte ofta storskalig kemindustri etableras, men det kan hända att
annan verksamhet vill etablera sig nära sådan. Vägledningen är främst tänkt
att användas vid lokaliseringsprövning.
Allting baseras på vad som är fara för
människor.
I vägledningen redovisas riskhante-

ringsavstånd, behov av avstånd till omgivningen vid en olycka. Beräkningsunderlagen redovisas också.
– Vi har schabloniserat riskhanteringsavstånden, eftersom detta främst
är tänkt att användas för strategiska beslut, exempelvis för översiktsplaner där
det inte behöver vara så detaljerat, säger
Jens Hagberg, MSB.
Man har räknat på olika lagringsvolymer, vilket ger olika riskhanteringsavstånd. De mindre volymerna motsvarar
transport av kemikalier.
För varje kategori av ämnen – exempelvis explosivt, brandfarliga gaser,
frätande – har ett referensämne tagits
fram. De exemplifieras med ett eller flera scenarior.
– Det här täcker inte in allt, men vi har
försökt ta fram olika avstånd. Lokalt kan
förstås riskhanteringsavståndet vara
större, vi tar ju exempelvis inte hänsyn
till processen.
Vägledningen kan också ses som en
hjälp för kommuner att få en samlad bild
av de lokala riskerna.
– Vi redovisar områden där man ska
beakta risker. Är riskhanteringsavståndet exempelvis 100 meter torde det inte vara lämpligt att inom det avståndet
planera för parker eller liknande där
människor visats, säger Anna Nordlander.
De förändringar som nu görs i vägledningen är framförallt förtydliganden när
det gäller LBE (lagen om brandfarliga
och explosiva varor).
Fotnot: Med riskhanteringsavstånd avses
i vägledningen ett avstånd kring en stor
skalig anläggning som hanterar eller lagrar
kemikalier och där konsekvenserna vid en
olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig
skada på människor utanför området.
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Grilla säkert med gasol
I
samtliga fall brand runt gasbehållaren

inte
inträffat någon brand i gasolgrill där någon person skadats.
Det bör dock informeras bättre
på grillarna. Personal på företag som säljer denna typ av grillar bör veta hur de ska kopplas
samt hur gasolflaskor placeras
vid användandet.
Gasolleverantörer får också
ofta in deformerade kompositflaskor som har värmeskador
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Larm till
bur med
pytonorm


Styrkeledaren tog med
sig en rökdykare in och försökte lokalisera var röken
kom från. Det var mörkt i
lokalerna, ficklampor och
IR-kamera användes för att
leta.
När de kommit cirka 20
meter in i lokalen upptäcktes att röken kom från en
bur med en tigerpytonorm,
enligt IR-kameran var det
cirka 200 grader vid golvet.
Röken vällde ut från en inspektionslucka och man bestämde sig efter riskbedömning att försöka släcka branden utan att riskera att släppa ut ormen.
Rökdykarna slog in
dimspikar i väggarna som
var gjorda av spånskivor och
man lyckades släcka branden.
Under tiden hade styrkeledaren fått kontakt med
ägaren av tropikariet, denne anlände och kunde flytta
den oskadade ormen till en
annan bur.


Vid samtliga bränder har det
brunnit runt flaskventil och regulator och slangen har brunnit av.
Gasolflaskorna har varit
storlek P11 av kompositmaterial och placerade inne i grillskåpen.

Lyckligtvis har det ä
 nnu
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Troligen hade värmeöver-

på bärhandtaget. Därför ska gasolflaskorna alltid placeras utanför grillen vid användandet.
En reflektion kring

det är att
kopplingsslangen oftast är för
kort, 0,5 meter. Den bör vara
cirka 1,5 meter för en säker och
enkel placering av gasolflaskan.
Skåpet under grillen borde
inredas så att det inte går att
ställa in gasolflaskan. Gasolflaskan bör placeras intill grillen på ett sådant sätt att den inte påverkas av värmen för att
minimera risken för brand.
ANNA ANDERSSON CARLIN

Gasolflaskorna ska placeras utanför grillen vid användning. Samtidigt har de flesta grillar för kort kopplingsslang, cirka 0,5 meter,
för att det ska ske enkelt. Slangen bör vara 1,5 meter för säker och
enkel placering av flaskan.
FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

8
SÄKERHETSTIPS

för gasolgrill

1

Förvara aldrig gasolflaskan i
skåpet under grillen vid an
vändande.

2

Gasolflaskan ska alltid för
varas enligt instruktion när
grillen inte används.

3

Längre kopplingsslang så att
gasolflaskan enkelt kan pla

ceras utanför grillen vid grillning.

4
5
6

Anslut samtliga delar i gril
len, exempelvis värmeplatta.

Kontrollera slangar och an
slutningar årligen.

Gör alltid test om det finns
läckage vid första använd
ning och flaskbyte, använd såp
vatten eller läckspray.

7

Töm och rengör regelbun
det grillens uppsamlingslå
da av fett.

8

Bättre instruktion/informa
tion till grillarna hur flaskor
na ska placeras.

föring från en värmeslinga
som låg i torven i botten på
buren gjort att torven blivit så varm att det startat en
glödbrand.
Värmeslingan fanns i buren för att skapa det tropiska klimat som behövs för ormarna.
I den dagliga skötseln ingick att vattna torven och
detta kan ha medfört att torven packats ihop och bidragit till värmeökningen.
Burarna på tropikariet
kommer att byggas om, värmeslingorna gjutas in i betongen i botten av burarna
istället för att ligga i den lösa torven.
Räddningstjänsten rekommenderas se till att information om djuren och
hur de ska hanteras finns på
orienterings- och insatsplanerna samt att man gör sig
väl förtrogen med objektet
och dess risker genom regelbundna orienteringar.
ANNA ANDERSSON CARLIN
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Problem och
åtgärder

Räddningstjänsten Västra Blekinge larmades en
natt till Blekinge exotiska värld av ett automatiskt brandlarm.
När styrkeledaren öppnade dörren till lokalen
möttes han av rök.

Förra sommaren inträffade
minst sex bränder i gasolgrillar i Räddningstjänsten
Syds område och i två grannkommuner.
I samtliga fall har det
brunnit när grillarna varit
igång eller under uppvärmning. Inga personer har skadats.

I flera fall verkar det s
 om att
locket till grillen varit stängt.
Då bildas mycket värme som
riktas neråt och det är stor risk
att fett som hamnat i uppsamlingskärlet under grillen antänds. Är gasolflaskan placerad
i skåpet (under grillen) finns
det stor risk att brinnande fett
droppar ner på flaskan och
slangar och antänder slangarna.
Några av grillarna har en sidovärmeplatta som ska anslutas med en snabbkoppling på
utsidan av grillen. Plattan är inte ansluten när man köper grillen, det görs av användaren. Utförs inte detta kan gasolläckage
genom kopplingen ske inne i
skåpet.
Det har även framkommit att
gasolflaskor har lagts ner för att
få plats i skåpet. Det gör att det
blir en brinnande vätska istället
för gas samt att säkerhetsventilen inte öppnar vilket kan orsaka en explosion vid en upphettning över 1 250 grader när flaskan rämnar.
Det kan också finnas andra
orsaker till bränderna: rena fel
i handhavande som dåligt tilldragen anslutning mellan flaskventill och regulator, dåliga
slangar med mera.
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1

Tidig information till
räddningspersonal om
gasbil. Möjligheten för SOS
att vid intervju ställa fördefi
nierade frågor kring drivme
del och registreringsnummer
på det brinnande fordonet är
önskvärt. Att korrekt informa
tion finns i CRS ligger på for
donstillverkaren (återförsäl
jaren) att korrigera.

2

Under släckningsarbetet skedde en explosion, så kraftig att en brandman föll till marken, bildelar kastades 40-50 meter. Två av bilens
gasbehållare hade flugit ur bilen vid explosionen.
FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Explosion under insats
Bränder

i gasdrivna fordon innebär nya risker
En eftermiddag i höstas larmades räddningstjänsten i
Kramfors till en bilbrand.
Vid ankomst såg styrkan att bilen stod fritt från
byggnader. De fick även vetskap om att det brunnit i
närmare 25 minuter och att
bilen drivs med biogas/bensin.

av tryckvågen och taket från
den brinnande bilen landade
bara någon enstaka meter ifrån
honom.
En stor mängd bildelar kastades iväg så långt som 40-50 meter från det brinnande fordonet. Lyckligtvis skadades vare
sig brandmannen eller någon
annan fysiskt av explosionen.

Det konstateras att branden i bilen sannolikt medfört
en punktuppvärmning av en
av gasbehållarna. Värmen hade inte i tillräcklig omfattning
spridits vidare i gasbehållarens
material (glas- och kolfiber),
vilket medförde att temperatursäkringen inte löste ut. Konsekvensen blev en explosion.


Styrkeledaren noterade
att fordonet var utrustat med
trycksatta kärl och begärde
stöd från befäl i ledningscentralen.
Där gjordes kontroll i CRS
(Crash Recovery System) för
att få mer information om hur
många gasbehållare bilen har
och var de är placerade.
När detta gjordes med aktuellt registreringsnummer
framkom flera olika uppgifter
om drivmedel, vilket skapade
osäkerhet i ledningscentralen.
Parallellt hade det på brandplatsen påbörjats släckningsarbete från cirka 40 meters håll.
I samband med att strålföraren skulle byta strålrör för att få
bättre kastlängd, skedde en explosion.

I en olycksutredning har Emil
Brodin, Medelpads räddningstjänstförbund, identifierat ett
antal problemområden samt
åtgärdsförslag.
Bilen var utrustad med fyra gasbehållare placerade i anslutning till bagageutrymmet.
Två av dem under själva lastgolvet och två av dem mot baksidan av baksätet.
De två gasbehållare som
fanns under lastgolvet var kvar
i fordonet medan de två som
monterats bakom baksätet hade flugit ut ur bilen vid explosionen. Endast en av dessa kunde
återfinnas efteråt.
Samtliga gasbehållare var
glas- och kolfiberbeklädda och
utrustade med temperatursäkring (110 grader). Bilen hade
dubbla bränslesystem: bensin
med tankvolym 65 liter och biometan med tankvolym 103 liter.

Sannolikt kommerallt fler for-

Smällen var så kraftig att
brandmannen föll till marken

don med alternativa bränslen
finnas på våra vägar. Det senaste året har just denna typ av
olyckor med gasdrivna fordon
aktualiserats.
I juli 2016 inträffade en ex-

Erfarenheter
Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström med
verkar under Erfarenheter med sammanfattningar av
olycksundersökningar inskickade till MSB, samt egna
arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips.

plosion i en gasbuss i Göteborg, vilket medförde två skadade brandmän. I september
2016 inträffade en explosion i
en gasdriven sopbil i Katrineholm (reportage i Tjugofyra7
nummer 32).
Det finns en handbok från

MSB, avsedd som vägledning
för räddningspersonal vid hantering av gasdrivna personbilar. Det är viktigt att den kompletteras med nya erfarenheter från de senaste olyckorna för
att förbättra möjligheterna till
en effektiv och säker insats.
MATTIAS SJÖSTRÖM

Temperatursäkring
fungerade inte. Kraf
tig och ojämn värmestegring
av den del av gasbehållaren
som är längst från tempera
tursäkringen, tillsammans
med att gasbehållarna är
gjorda av kompositmaterial
med god isolerande förmåga,
ledde sannolikt till att tempe
ratursäkringen inte löste ut.
Vissa släckmedel kan riskera
att ytterligare försämra vär
meledningsförmågan, exem
pelvis skum invid temperatur
säkringen. Val av släckmedel
kan därför indirekt bidra till
en explosion.

3

Insatsmetodik för brand
i gasfordon. Med ut
gångspunkt från MSBs hand
bok för räddningsinsatser
med gasdrivna personbilar,
bör ett lokalt/regionalt in
satsstöd tas fram. Till det
ta bör praktiska övningar ge
nomföras utifrån framtaget
insatsstöd.

4

När är olycksplatsen säker? Likt punkt 3 bör ett
lokalt/regionalt insatsstöd
tas fram som även inbegri
per vilka åtgärder som behö
ver genomföras innan rädd
ningsinsatsen avslutas.

FAKTA

CRS
Crash Recovery System är ett
mobilt insatsstödsystem som
ger insatspersonalen snabb
tillgång till viktig information
om ett fordons säkerhets
system, utrustning och upp
byggnad.

Riskområde och
släckmetodik
vid brand i gasbil. Det farliga
området framför bilen beror på
gaspistonger för
motorhuv samt
gasdämpare till
stötfångare.
 ILLUSTRATION: MSB

Handbok
Räddningsinsatser med
gasdrivna personbilar är en
handbok avsedd att vägleda
räddningspersonal i hante
ringen av gasdrivna personbi
lar på olycksplats.
Beställningsnummer:
MSB984 – mars 2016
För nedladdning: https://rib.
msb.se/dok.aspx?Tab=2&
dokid=28016

Kontakt
Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutred
ning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/olycksun
dersokningar/kommuner

Mattias Sjöström
Anna Andersson Carlin
anna.carlin@rsyd.se

mattias.sjostrom@
halmstad.se
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Geotekniker och räddningstjänst övade tillsammans i en pilotutbildning under tre dagar. Det var första övningen med externa deltagare på den nya anläggningen som
drivs av Sandö.
FOTO: FREDRIK MÅRTENSSON

Tränade naturolyckor med SGI
Kurser

för ras- och skredmetodik ska utvecklas
KRAMFORS

Samverkan räddningstjänster och geotekniker.
Det var i fokus i den första
pilotutbildningen som en
del i MSB:s uppbyggnad av
kursverksamhet för ras- och
skredmetodik.

Sedan ett och ett halvt år
finns en särskild Tib-resurs
(tjänsteman i beredskap) vid
Statens geotekniska institut,
SGI, för ras- och skredolyckor
inom den krisorganisation som
leds av MSB:
– Det finns ett behov av att
öva samverkan mellan SGI och
lokala räddningstjänstorganisationer. Att vara bättre förberedd på konkreta olyckssituationer, säger Patrik Klingberg
på MSB Sandö.
– Det är behov som inte minst
är kopplade till de förstärkta resurser som finns vid SGI, både
med personal genom Tib samt
tekniskt med det webbverktyg
som man utvecklat.

hölls under tre dagar, första veckan i
maj, på MSB:s utbyggda övningsområde Högberget utanför Kramfors. 25 deltagare
var samlade, inklusive experter från MSB som ska medverka i utformningen av framtida
kurser inom ras- och skredmetodik.
Befäl från områden i landet
Pilotutbildningen

Förbereda
”De som fått särskild utbildning
inom ras och skred ska kunna ta
fram insatsplaner för den här
formen av naturolyckor.”
Patrik Klingberg, MSB

som har högre risk för ras och
skred var inbjudna med representation från Storgöteborg,
Jämtland och Ångermanland.
Högbergets unika ras- och
skredområde invigdes förra
hösten och det var första gången som den användes i en kurs
för externa deltagare.
– Eftersom det var en pilotkurs så valde vi att bjuda in deltagare den här gången, men
framöver tänker vi oss utbildningar som man får söka till,
säger Patrik Klingberg.
MSB Sandös förhoppning är

att räddningstjänster i områden med risk för ras och skred
genom utbildningssatser ska
få kunskap och möjligheter att
insatsplanera riskområden och
utifrån det täcka den egna organisationens utbildnings- och
övningsbehov.
– De räddningsledare och andra befäl som fått särskild utbildning inom ras och skred ska
kunna ta fram insatsplaner för
den här formen av naturolyckor, säger Patrik Klingberg.

– Vi vill sprida kunskaper för
att kunna analysera risker och
bedöma säkerheten i ett område som är instabilt och även ha
möjlighet att redovisa bakomliggande orsaker till ras, skred
och slamströmmar.
Att öva samverkan med geo-
tekniker – vilket skedde i en övning kring en ras- och skredolycka i ett bostadsområde –
lyftes fram som viktigt av flera
deltagare.
– Det är otroligt viktigt att vi
kan samverka maximalt med de
resurser som finns vid SGI och
ha rutiner som sitter så att det
fungerar med överföring av information till deras Tib-enhet,
säger Bobby Rose från Räddningstjänsten i Göteborg.
SGI:s tidigare beredskapsfunktion som expert i ras- och
skredolyckor övergick i december 2015 till en ny, formaliserad
organisation med tjänsteman i
beredskap.
Med nio deltagare fanns
större delen av myndighetens
Tib-grupp på plats under kurs-

SÅ TYCKTE VI
Peter Andersson, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen

dagarna vid
Sandö/Högberget.
– Vårt nya
arbetssätt och
de digitala
verktyg som
numera finns HannaSofie
är fortfarande Pedersen
lite okända ute
i räddningstjänsterna. Det gör
det extra viktigt att träffas och
stämma av rutiner och sprida
information om hur vi kan nå
ut med geodata vid en olycka,
säger HannaSofie Pedersen,
Tib-samordnare på SGI.
Inom ramen för d
 en nationella
plattformen för naturolyckor
har särskilda webbapplikationer utvecklats för en smidigare
kommunikation mellan räddningstjänst och SGI.
– Vi kan snabbt få koordinatorer från den räddningstjänst
som når ut till olycksplatser och
ge en snabb bild till dem om hur
området ser ut med markförhållanden och var det är möjligt att gå in i ett område.
– Senare kan vi även komma med rekommendationer
om avspärrningsområden och
riskbedömningar kring fortsatta skred. Vi ser stora möjligheter att förenkla och förbättra
en insats med stöd av digitala
verktyg, säger HannaSofie Pedersen.
FREDRIK MÅRTENSSON

– Att öva sam
verkan med
myndigheter
är exakt vad vi
behöver och
det finns även
ett stort vär
de att kunna
jobba förebyg
gande och för
stå orsaker bakom ras och skred.
I Sollefteå har vi en väldigt spe
ciell natur med nipor med risk för
ras i älvbranterna.
Bobby Rose, Räddningstjänsten Storgöteborg.
– Även om det
finns unika, lo
kala varianter
kring ras- och
skredproble
matik så har vi
mycket att vin
na på att träf
fas och utbyta
erfarenheter.
Vi kan lära av andra och vi kan bi
dra med kunskaper från de spe
cifika problem som finns i nedre
delen av Göta älv.
AnnKristine Elfvendal, verksamhetschef MSB Sandö
– Jag är väl
digt glad över
att vi nu kom
mit så långt
att Högber
get blir en öv
ningsresurs för
ras- och skred
problematik.
Och inte minst
för övningar med betoning på in
formationsöverföring och sam
verkan räddningstjänst och geo-
tekniker.

TJUGOFYRA7 · #34

PLATSANNONSER

JUNI 2017

25

Kräver satsning för Aaron, 10, räddade liv i badhus
färre drunkningar
Antalet drunkningsolyckor
är för många.
– Vi måste agera tillsammans för att få ansvariga
myndigheter och organisationer att agera. Vi måste
nu på allvar samverka för en
nationell strategi, säger Jörgen Hallberg, ordförande för
Svenska Livräddningssällskapet i Skåne.

Förra året omkom 115 personer genom dunkning, runt
3 000 sökte akut vård på sjukhus efter vattenolyckor. Och
olycksutvecklingen har de senaste åren gått åt fel håll.
– Det är en dyster utveckling.
Men med en genomtänkt nationell plan skulle arbetet konkretiseras och koordineras, vilket
skulle ge ett ökat incitament
för samarbete mellan de som
på olika sätt verkar för drunkningsförebyggande, säger Hallberg.
Livräddningssällskapet h
ar,
i likhet med Trafikverket, en
nollvision som man jobbar aktivt med.
– Nollvisionen måste antas
av riksdagen. Det skulle vara en
ovärderlig markering och vara första steget för att staka ut
vägen.
Ett led i arbetet är den nationella konferensens Vattensäkerhet som i slutet av april arrangerades för andra gången.
Där aktualiserades en mängd
frågor kring simundervisning
och simkunnighet hos nyanlända, tillsynsverksamhet av
badplatser och badhus, utveckling av badanläggningar ur ett
säkerhetsperspektiv, teknisk

MSB stödjer insats
i Medelhavet

MSB ska under sommaren
stödja med sjukvårdspersonal
på Kustbevakningens fartyg i
Medelhavet. EU-insatsen bistår Italien med övervakning
av EU:s yttre gräns och att rädda liv till sjöss.
MSB kommer att ha läkare
och sjuksköterskor ombord för
omhändertagande av flyktingar i sjönöd.
− De som räddas är ofta i dåligt skick. Ett särskilt fokus
kommer att vara på utsatta
grupper som barn och gravida
kvinnor, säger Fredrik Djurklou, projektledare på MSB.
Svensk polis ansvarar för säkerheten ombord.

Jörgen Hallberg

övervakning av stränder med
drönare, med mera
I år deltog närmare 200 personer på konferensen som
arrangeras av Svenska Livräddningssällskapet, Räddningstjänsten Skåne nordväst,
Svenska Badbranschen, Konsumentverket samt Region
Skåne.


Tioårige Aaron Holm var på
barnkalas i Trelleborgs badhus. Plötsligt såg han en femårig flicka ligga på bassängbotten.
Aaron dök i, fick tag i flickan och drog upp henne till bassängkanten.
När han fått upp henne ur
vattnet hämtade Aaron flickans storebror, därefter sprang
han till omklädningsrummet
och ringde flickans pappa
– Aaron räddade genom
sin insats ett liv, säger Jörgen Hallberg, ordförande för
Svenska Livräddningssällskapet i Skåne.
Nu har han belönats för livräddningen. På Vattensäkerhetskonferensen i Helsingborg
fick Aaron Holm ta emot medalj och diplom.

Karin Brand, nationell ordförande för Svenska Livräddningssällskapet, hyllade 10-årige Aaron Holm från Trelleborg.

FOTO: MAX CAVINGER

Bli en del av
#TeamUmeakommun

Umeå växer. Vi söker kollegor till norra Sveriges största team:
Umeå kommun. Söker du ett utmanande jobb och vill bidra till
att skapa välfärd och samhällsnytta? Här finns en plats för dig!
Medarbetare till

Olycksförebyggandeenheten
Umeå brandförsvar

Mer om den här och andra
tjänster hittar du på:
umea.se/ledigajobb

Nu söker vi
erfarna brandmän
för tillsvidareanställning
Läs mer på www.sbff.se/brandman
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Seminarier om
miljöpåverkan vid insats

Hur kan miljöpåverkan
minskas vid räddningsinsatser?
Det är ämnet för en seminarierunda som MSB genomför på tio platser i landet, med
start i Göteborg 14 juni.
Information om verktyg,
metoder och forskning som
stöd för insatsplanering och
akut agerande, för att bidra till
att minska skadorna på miljön, kommer att ges under seminariet.
Några ämnen som tas upp
är hur brandsläckningsskum
påverkar miljön, metoder
för hantering av släckvatten,
GIS-verktyg lämpliga för insatsplanering och vid akuta
händelser.
Seminariet riktar sig till
de som planerar eller leder
räddningsinsatser, kemkoor-

dinatorer, miljörestvärdesledare, miljöinspektörer eller ekologer i kommuner och
LSO-handläggare på länsstyrelser.

Här ges seminarierna:
Göteborg, 14 juni
Malmö, 15 juni
Oskarshamn, 30 augusti
Jönköping, 31 augusti
Karlstad, 13 september
Stockholm, 11 oktober
Sandö, 12 oktober
Falun, 25 oktober
Lycksele, 13 december
Luleå, 14 december
Deltagande är gratis, antalet
platser begränsade. Mer information och anmälan på msb.se
Seminarierna arrangeras i
samarbete med SGI (Statens
geotekniska institut) och länsstyrelserna.
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska ni rekrytera personal inom området
samhällsskydd och beredskap? Då är
Tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.
Nästa nummer: Nr 35 kommer ut 26 september.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 7
september, färdigt manus senast 14 september.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid
2), i första hand Per Larsson.

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

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

söker

Samordnare

med funktion som avlösande insatsledare.
- utredningsuppdrag
- olycksutredningar
- övergripande projekt
- brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
Läs mer om tjänsten
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

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

Chef till vår Utbildningsavdelning
Vi söker dig som vill ta ett samordnande och
strategiskt ansvar för vår utbildnings- och
övningsverksamhet.
Läs mer om tjänsten på www.serf.se
Välkommen med din ansökan senast 2017-06-25.

Vi söker en

Brandinspektör
SBRF Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är en organisation
mellan kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Vårt uppdrag
är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra
olika typer av räddningsinsatser. Vi arbetar också med samhällsplanering, tillsyn av brandskydd, tillstånd för brandfarliga och
explosiva varor, utbildning samt information och rådgivning.
Sista ansökningsdag 2017-07-03

Ytterligare information om tjänsten finns på vår hemsida

www.sbrf.se

Storstockholms brandförsvar
är ett kommunalförbund
som ansvarar för räddningstjänsten i tio kommuner:
Danderyd, Lidingö, Solna,
Stockholm, Sundbyberg,
Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker.

söker

Enhetschefer

för närvarande med placering på Solna, Täby, Lidingö,
Åkersberga och Brännkyrka brandstationer.
Som enhetschef vid räddningsavdelningen är du arbetsgivarens
representant med ansvar för enhetens budget, verksamhet, personal samt uppföljning. Du ansvarar också för arbetsmiljöarbete
samt miljökrav. Fullständig annons inklusive kravprofil finns på
www.storstockholm.brand.se.
Vid frågor kontakta Johan Berg, telefon: 08-454 88 69, e-post:
johan.berg@ssbf.brand.se. Sista dag för ansökan är 2017-08-06.
RESPEKT PÅLITLIGHET ÖPPENHET PROFESSIONALITET
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MSB roll viktig för nyanserad
bild av hushålls krisberedskap

Behovet av en stärkt hemberedskap, det vill säga den beredskap som människor har
för att upprätthålla en vardag
i händelse av en kris, har länge
diskuterats av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
Diskussionen har intensifierats det senaste året sedan
MSB fått i särskilt uppdrag
från regeringen att ta fram ett
informationsmaterial kring
krisberedskap riktat till privatpersoner i Sverige.
Sedan några år tillbaka driver myndigheten även webbsidan dinsäkerhet.se med fokus
på individens säkerhet i hemmet och i maj genomfördes en
särskild krisberedskapsvecka
med syfte att stärka allmänhetens krisberedskap.
Diskussionenom allmänhe-

tens krisberedskap har fått allt
större spridning och uppmärksammas nu i så väl traditionell
som i sociala medier. Hemberedskapen har också fått en
egen rörelse: den så kallade
prepperrörelsen med sina röt-

ter i USA har fått fäste även i
Sverige.
Prepperrörelsen, så som den
framställs av dess utövare i
bloggar och i social media, beskrivs som en slags motståndsrörelse till samhällets bristande krishanteringsförmåga. Tonen mot statliga myndigheter
med krishanteringsansvar, i
synnerhet MSB, är sällan vänlig och karaktäriseras av misstro snarare än tillit.
I bloggar ochi twitterinlägg

raljeras det över myndighetens
otillräcklighet och okunskap.
72-timmars ambitionen döms
ut som allt för blygsam, prepperbloggarna framställer det
som att när samhället kollapsar behöver vi kunna klara oss
själva betydligt längre än så.
Det är inte heller de mer vardagliga krissituationerna, så
som en brand i köket, strömavbrott eller problem med
dricksvattnet, som prepperrörelsen främst förbereder sig
för.
Deras scenarion har betydligt mer dystopiska inslag: här

handlar det
om att överleva en samhällelig kollaps
när samhällets infrastruktur och myndigheter helt Linda Kvarnlöf
har slagits ut.
Rörelsen tycks betydligt mer
bekymrad över ”osäkerheten
runt om i Europa” än över de
vinterstormar som har ställt
till det för hushåll runt om i
Sverige de senaste åren.
All beredskap kan tyckas vara
bättre än ingen beredskap,
men jag tror att den form av
krisberedskap som stora delar
av prepperrörelsen förespråkar är en typ av krisberedskap
som många hushåll har svårt
att identifiera sig med.
Krisberedskap handlar i lika
stor utsträckning om kunskap
om vilka myndigheter man kan
vända sig till för information
och stöd och att veta om vilket stöd och vilka resurser som
finns tillgängliga i lokalsamhället.

Därför tycker jag också att
den misstro mot statliga myndigheter, som till stor del tycks
ge prepperrörelsen dess bränsle, är oroväckande. Att själv vara förberedd inför en krissituation och att samtidigt lita på
att kommuner och myndigheter gör sitt yttersta för att lösa
densamma behöver inte stå i
motsats till varandra. Tvärtom
bör individens och samhällets
krisberedskap ses som parallella processer, ömsesidigt beroende av varandra. Här har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en viktig
roll att spela.
Vi behöver också diskutera
vad det (till synes) ökade behovet av hemberedskap beror
på. Har vi blivit mer sårbara till
följd av yttre hot eller på grund
av att samhället inte längre erbjuder den trygghet, service
och infrastruktur som är nödvändig för att säkra medborgarnas behov av mat, värme
och vatten när det blåser hårda
vindar?
Är det en rimlig förväntan

att privatpersoner skall axla
dessa ansvar själva? Går det att
hitta en rimlig balans där både medborgare och myndigheter hjälps åt i arbetet med
en stärkt krisberedskap i hemmet?
Hemberedskap får intebli en
autonom motståndsrörelse,
och den så kallade prepperrörelsen får inte bli en måttstock
för hur pass förberett ett hushåll kan förväntas vara inför
en kris.
I diskussionen kring hemberedskap är det viktigt att inkludera alla, även de som inte
föreställer sig att världen håller på att gå under. Likväl är det
viktigt att individers och hushålls kraftansamlingar för en
stärkt krisberedskap motsvaras av en likvärdig kraftansamling från kommuner och myndigheter.
LINDA KVARNLÖF
Lektor i sociologi
Mittuniversitetet

Polis-deltidare – inte ny men bra idé

Tonny Adrelius i Vingåker
föreslog en ny yrkesgrupp –
brandman/polis-deltidare.
En suveränt bra idé, men
den är inte ny. Den har funnits
länge. Du som är gammal nog
för att ha sett Åsa-Nisse-filmer
vet ju vem ”Fjärsman” är. Han
som hela tiden jagar Nisse och
Klabbarparn för att sätta fast
dom för tjuvjakt och tjuvfiske
plus hel del annat tvivelaktigt
som dom brukar hålla på med.
Fjärdingsmannen, som han
kallades på rikssvenska, var
ju just en deltidspolis. Enligt
Wikipedia fanns det fjärdingsmän redan på 1600-talet och
titeln fanns kvar ända till 1954.
Från 1925 jämställdes de
med polismän och fick längre fram också polisutbildning.

Givetvis fick de ibland också
rycka in, eller snarare ut, som
brandmän, i synnerhet när det
inte fanns någon riktig brandkår inom räckhåll.
Systemet meddeltidsbrand-

kårer eller ”frivilliga brandmän” som det kallas i många
länder är väl en självklarhet.
Men varför ska det vara så
trögt med ”deltids-poliser”
idag? Och varför talar man så
nedsättande om dem som ”låtsas-poliser”?
Tänk om det skulle vara så
inom sjukvården? – Nej, vi ska
inte ha några ”låtsas-läkare”.
Nu sparkar vi alla sjuksköterskor och undersköterskor och
ersätter dom med riktiga specialistläkare.

Nej, här vet alla att både specialistläkare och sköterskor
behövs och de samarbetar med
varandra. Och på vissa mottagningar har man kanske bara en
sköterska.
De ”deltids-poliser” som
Tonny föreslår ska ju inte jaga
bankrånare med maskingevär
eller jobba med mordutredningar. Tanken är ju att de med
sin utbildning ska kunna göra
de insatser som annars måste
göras av deltidsbrandmän eller driftiga representanter från
allmänheten, som kanske helt
saknar utbildning.
Att de dessutomofta åker på

samma larm som brandmännen är ju knappast nån nackdel. De skulle ju också kunna

hjälpa socialtjänsten, exempelvis genom att åka på trygghetslarm.
Och om det handlar om ren
glesbygd, så är ju alternativet inte ”riktiga” poliser – utan inga poliser alls alternativt
poliser som kommer om några
timmar.
Tonnys koncept med del-

tids-poliser fungerade alltså i flera hundra år och inom
brandkåren har det ju alltid
funnits. Och mig veterligen är
det väl ingen som kallar deltidarna för ”låtsas-brandmän”.
Istället är de mycket uppskattade och gör en fantastisk insats. Och upplägget är ju ekonomiskt sett en nödvändighet.
Tonnys deltids-poliser kom-

Nyutgivna publikationer hittar ni på tjugofyra7.se

mer också att kunna göra en
fantastisk insats – även om deras föregångare i Åsa-Nisses
trakter inte verkade höra till de
mest kompetenta.
JOHNNY HILDINGSSON
Göteborg

Välkommen
att tycka till!

Alla är lika välkomna att
delta i debatten.
Det går bra att skriva under
signatur, men vi behöver di
na uppgifter för att vid behov
kunna ta kontakt. Anonymite
ten är grundlagsskyddad och
uppgifterna stannar inom re
daktionen.
E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se
Postadress:
Min Åsikt, Tjugofyra7,
L 255, 651 81 Karlstad.
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Det ser mörkt ut för klimatet och jordens framtid. Men det är viktigt att inte deppa ihop utan tro på att vi lyckas stoppa temperaturhöjningen enligt Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist.
FOTO: GUNNO IVANSSON

Frostig syn på varm framtid
LINKÖPING

Han gjorde entré till hårdrockstonerna från Rock You like a Hurricane. Och skakade om gjorde Pär
Holmgren, naturskadespecialist,
med ”varma” fakta om vårt överutnyttjande av planeten.

– Sverige ett av de allra värsta länderna i
världen. Om alla betedde sig som vi i Sverige
skulle vi behöva ha 4,2 jordklot.
Så började han och så fortsatte det. Överutnyttjandet av planeten kan inte fortgå särskilt
länge.
– Ingen generation före oss har gjort det och
mina barnbarn kommer heller inte att kunna
göra det. Tömmer haven på fisk och ersätter
med plast gör man bara en gång.
Klimatpolitiken handlar om att få stopp på
klimatförändringarna och fokuserar stort på
tvågradersmålet.
– Men det är ingen skarp gräns, så att den
biologiska mångfalden kollapsar vid 2-2,5
graders temperaturhöjning och inte påver-

kas vid 1,5 grad. Det är ett smygande problem
som märks redan nu när vi just passerat en
grads temperaturhöjning. Stora delar av Afrika klarar inte anpassa sig till två utan där ligger
smärtgränsen snarare på 1,5 grad.
Två grader leder sannoliktpå lite längre sikt

till att världshaven stiger med tio meter. Enligt Pär Holmgren är det inte mycket som tyder på att vi kommer att klara två grader och i
så fall stiger haven ännu mer.
– Vi har redan 400 miljondelar koldioxid
i vår atmosfär. Så höga nivåer har vi inte haft
sen pliocen, för tre miljoner år sen. Den gången var världshaven 20 meter högre.
Risken för värmeböljor ökar.
– Vad det skulle innebära om vi får uppemot 40 grader i 2-3 dagar i rad? Om ni frågar
mig finns ingen som helst beredskap i samhället i stort för värmeböljor. Det har drabbat alla
länder i Europa under detta århundrade utom
Norden. Vi kommer också att drabbas.
Klimatförändringarna är

inget klassiskt miljöhot utan snarare ett globalt dilemma eftersom det ofta blir en krock mellan ekologi och
ekonomi.
– Allt fler klimatforskare anser att vi inte

Drabbar alla
”Om ni frågar
mig finns ingen
som helst beredskap i samhället i stort för
värmeböljor”
Pär Holmgren

kan lösa klimatfrågan utan att aktivt börja arbeta för en ekonomisk nedväxt i den rika delen av världen. Hur får man ihop det med välfärdsfrågor?
Trots den närmast nattsvarta bild han

målar upp vill Pär Holmgren inte att vi ska deppa ihop.
– Vissa budskap är så jobbiga att man känner: shit, det är kört. Men det är viktigt att vi
inte hamnar i det läget för då får vi en självuppfyllande profetia. Vi måste kraftsamla hela samhället och se till att de här frågorna hamnar överst på dagordningen i alla sammanhang.
Vad kan vi göra?
– Eftersom grundproblemet är beroendet av
fossil energi handlar det om energieffektivisering och teknikutveckling för att ta oss bort
från det fossila 1900-talssamhället. En viktig
pusselbit tror jag är små, lätta eldrivna fordon,
elcyklar, elmopeder och även elbilar. Men vi
ska inte tro att vi kan byta ut en miljard brumbrum-bilar för då får vi andra utmaningar, utan antalet fordon måste drastiskt minska.
GUNNO IVANSSON

