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Kapade vägvajer  
i fullskaleförsök

På E18 öster om Karlstad genomfördes i början av juni ett fullskaleförsök av riskerna med att kapa en utspänd vägräckesvajer. Försöket gav 
viktiga lärdomar, framförallt att vajern rör sig mycket långt i längdriktningen. FOTO: HANS FLY,MAN, MSB

��Det har varit delade meningar om säkraste 
sättet att hantera ett vajerräcke. Simulering-
ar som Trafikverket låtit göra har sagt en sak, 
erfarenheter en annan. Enligt simulering-
ar orsakar klippning efter påkörning farliga 

pisksnärtsrörelser på upp till fyra meter åt 
båda sidor om räcket. 

Detta har branschföreträdare starkt ifrå-
gasatt. Efter ett unikt fullskaleförsök vet man 
mer om hur vajern beter sig.

– Nu känns det som vi står på en bättre 
grund för att ge vägledning, säger Marianne 
Stålheim, enheten för kunskapsutveckling 
på MSB.
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  Nu har det gått ett par månader sedan 
jag började som myndighetschef och 
jag börjar så smått lära mig verksam-

heten. Den är oerhört komplex och mångfa-
cetterad! MSB är en kunskapsmyndighet med 
mycket kompetenta medarbetare, och som 
läsare av denna tidning redan vet har MSB ett 
vitt förgrenat nätverk av kontakter och sam-
arbeten. 

Under våren har jag har besökt  räddnings-
tjänster och räddningstjänstförbund, men 
också företrädare för kommunledningar, 
myndigheter, organisationer och företag, och 
jag möter en stor förväntan på MSB, men ock-
så ibland en viss osäkerhet om vad MSB kan 
och ska göra. Min slutsats är att MSB kan bli 
tydligare, bland annat i arbetet med att före-
bygga olyckor och stödja räddningstjänstens 
utveckling. Andra områden som jag tror kom-
mer fortsätta vara särskilt viktiga under de 
kommande åren är informations- och cyber-
säkerhet, krisberedskap och naturligtvis ci-
vilt försvar. 

Vi har ett mycket stort arbete framför oss 
som vi måste klara av tillsammans. Kommu-
nerna behöver rekrytera fler deltidsanställda 
till räddningstjänst i beredskap, och skapa go-
da förutsättningar för att rekryterad personal 
ska stanna kvar. MSB behöver fortsätta ut-
veckla utbildningar, teknik- och metodstöd, 
och tillsammans behöver vi höja den samlade 
kompetensen för att kunna möta de krav som 
ställs på en modern räddningstjänst. Därtill 
behövs en kompetenshöjning och planering 
kopplat till civilt försvar. 

När jag skriver detta har vi haft tre veckor 
av rekordtorka och flera större insatser för 
att stävja skogsbränder, det görs ett mycket 
bra jobb på flera håll i landet. Beredskapen är 

bättre, förstärkningsresurserna har förbätt-
rats och det görs heroiska insatser även av 
frivilliga krafter. Tråkigt nog omkom en med-
arbetare i Räddningstjänsten Karlstadsregi-
onen i en fallolycka under ett släckningsar-
bete vid en skogsbrand. Nu får den fortsatta 
utredningen visa om det går att förändra nå-
got för att inte en liknande olycka ska inträf-
fa igen. 

Värmen leder också till fler  drunknings-
olyckor. Sommaren inleddes med två döds-
olyckor där människor istället för att hjälpa 
till hade tagit upp sina mobiltelefoner för att 
filma. Händelserna väckte debatt om männ-
iskors beteende och ansvar vid olyckshän-
delser. 

Sista veckan i maj delades ”Om krisen eller 
kriget kommer” ut till alla hushåll, och hu-
vuddelen av landets kommuner arrangerade 
en krisberedskapsvecka med kampanjaktivi-
teter kring temat ”Vad skulle du göra om din 
vardag vändes upp och ner?” Det finns två 
sätt att läsa den där kampanjen, inser jag. En 
reaktion kan vara att Jag ska bunkra mat och 
förnödenheter, och preparera Mig. Ett in-
åtvänt fokus. Gräva en bunker. 

Men det perspektiv  vi har försökt uppmunt-
ra är att tänka igenom hur den gamla damen i 
dörren mittemot skulle kunna klara sig. Hur 
man kan organisera sig tillsammans med an-
dra. Att ingripa och försöka släcka gräsbran-
den man just upptäckt, eller dyka efter en 
människa vid ett drunkningstillbud. Att göra 
sin plikt som medmänniska. Det är nog så de 
flesta människor tänker också, man vill kun-
na delta i räddningsarbetet och i samhällets 
beredskap.

Det är våra grannar, vänner eller främling-

en på gatan vi har att lita på under den viktiga 
första minuten när något allvarligt inträffat. 
Du måste kunna lita på din nästa, att en främ-
ling ingriper. Att någon larmar brandkåren, 
ambulansen, polisen. Och att räddningsin-
satsen släpps fram.

Nu ska det också sägas  att vid de aktu-
ella drunkningsolyckorna så fanns det 
människor på plats som gjorde betydan-
de insatser för att försöka rädda liv. De som 
gjorde något och gjorde så gott de kunde. De 
som inte uppförde sig som en liten lort, som 
Astrid Lindgren kunde ha sagt. 

Även om vi som enskilda människor mås-
te kunna lita på vår närmaste omgivning när 
tillvaron vänds upp och ner, så är det funda-
mentalt att kunna lita på att samhället backar 
upp med vad det än må vara för insatser som 
behövs. 

Tilliten, förtroendet  att samhällets viktigas-
te funktioner fungerar, är en grundbult. Frå-
gan är om reaktioner som stenkastning mot 
räddningspersonal, folk som väljer mobil-
kamera framför att ingripa vid en olycka är 
tecken på något som handlar om att tilliten 
till varandra sviktar. 

Så rubrikfrågan – Kan jag lita på din hjälp? 
– den är riktad till dig som medmänniska, 
men också som professionell i vad du än rå-
kar ha för roll i samhället för att det ska fung-
era bra i fred såväl som vid kriser och i krig. 
Vi behöver vårda förtroendet och tilliten till 
varandra och till viktiga samhällsinstitutio-
ner. Det är allas vårt ansvar!

Kan jag lita på din hjälp?

Dan Eliasson
General direktör, MSB
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– Jag vill sprida ett budskap om 
hopp. Att man inte ska ge upp och 
att det kan bli mycket bättre än 
man tror även om det ser väldigt 
mörkt ut.
�� Så förklarar Linn Wågberg varför hon skri-

vit en bok om resan hon och familjen gjort 
efter den drunkningsolycka som var ytterst 
nära att kosta hennes son Leo livet.

 Boken beskriver resan från telefonsamtalet 
från konfirmationslägret som inte kunde säga 
att Leo levde. Från hjärtstillestånd och klinisk 
död, dagar och nätter vid sjukhussängens sida 
där en knappt igenkänningsbar Leo låg med 
slangar överallt. Från djupaste förtvivlan till 
glädjen över att Leo mot alla odds en dag åter-
vände till livet, slog upp ögonen och ville ha 
glass.

Resan tog inte slut där, den pågår fortfaran-
de.

– Återhämningskurvan för Leo var exeptio-
nell från början. Det gick otroligt fort och han 
blev mycket bättre än någon hade vågat hopp-
as. Den kurvan har planat ut och nu handlar 
det mer om att hitta sätt att anpassa sig. Det 
som är jobbigast för Leo idag är problem med 
närminnet och viss hjärntrötthet, säger Linn 
Wågberg.

Olyckan inträffade under ett konfirmations-

läger vid Ånnsjön utanför Åre sommaren 2015. 
Vid en kanotorientering i mycket dåligt väder 
kantrade en kanot med tre pojkar. Leo blev 
liggande medvetslös i det kalla vattnet längst 
och fördes livlös med ambulanshelikopter till 
Trondheim. Efter sex timmar lyckades läkar-
na få igång hans hjärta och tolv dagar senare 
vaknade han upp.

Linn Wågberg var då anställd  inom kyrkan 
och arbetade med krishantering och sorgebe-
arbetning. Hon var utbildad och på papperet 
bättre skickad än de flesta att hantera en kris. 
Inte mycket av det var värt något när olyckan 
slog till.

– Man får lära sig metoder och strategier 
som jag kan säga inte fungerar. Människor 
har ett behov av att formulera sina tankar och 
känslor runt en kris, det är boken ett uttryck 
för. Hur man gör det spelar inte så stor roll, 
men det är helt klart viktigt att man gör det. 
Det handlar mest om att dela och spegla sig i 
andra människor och man behöver oftast ba-
ra ett par öron. Någon som lyssnar och orkar 
stå kvar.

Vid olyckstillfället är information  och kom-
munikation det absolut viktigaste. Informa-
tion, transparens och kommunikation.

– Även om man inte har något att informe-
ra ska man informera om det. Det brast totalt 
från församlingen och lägerarrangörens sida 

och det har det egentligen gjort genom hela 
processen, säger Linn Wågberg.

Ett år efter olyckan bjöd  räddningschefen i 
Åre upp de tre pojkarnas familjer för att träffa 
räddningspersonalen och gå igenom vad som 
hände.

– Jag är väldigt tacksam för att Callis Blom 
tog initiativ till mötet. Det betydde väldigt 
mycket både för oss föräldrar, för pojkarna och 
för räddningspersonalen.

Många gjorde livsavgörande insatser, men 
ett särskilt starkt band har skapats till de som 
tack vare sin lokalkännedom och förutseende 
kom att hitta Leo. 

– Vi har varit uppe flera gånger och har tät 
kontakt med framförallt de två fjällräddarna 
Markus Stålhandske och Jens Göransson. Det 
känns som om vi har en hel släkt däruppe i Ånn 
som vi åker och hälsar på.

Gensvaret från bokens läsare  har varit starkt, 
mejl och kommentarer har strömmat in.

– Det var ju det som var syftet med boken så 
jag känner mig jätteglad. Jag har fått telefon-
samtal från en pappa i Trondheim vars son var 
med om en drunkningsolycka i somras. De var 
tidigt i processen och han grät av lättnad bara 
av att höra att det tog säkert ett halvår innan 
Leo kunde röra sina händer, säger Linn Wåg-
berg.

GUNNO IVANSSON

Krishantering
”Man får lära 
sig metoder 
och strategier 
som jag kan 
säga inte  
fungerar.”
Linn Wågberg 

Himlen måste sakna en ängel
Linn Wågberg har skrivit boken ”Himlen måste sakna en ängel” om upplevelserna efter en drunkningsolycka i utanför Åre sommaren 2015 som var ytterst när att kosta so-
nen Leo livet. Olyckan har skapat starka band till Leos räddare, särskilt två av dem, Marcus Stålhandske (bilden) och hans kollega Jens Göransson. Bilden med Linn, Leo 
och Leos pappa Anders från det möte räddningschefen Callis Blom bjöd in till ett år efter olyckan. FOTO: GUNNO IVANSSON
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För två år sedan omkom en brandman i 
samband med en trafikolycka utanför 
Örkelljunga efter att en vägräckesvajer 
släppt. Sedan dess har det funnits delade 
meningar om säkraste sättet att hantera 
en spänd vajer. Efter ett unikt fullskale-
försök vet man mer.

– Nu känns det som vi står på en bättre 
grund för att ge vägledning, säger Mari-
anne Stålheim, enheten för kunskapsut-
veckling på MSB.

��Efter olyckan i Örkelljunga och flera an-
dra trafikolyckor där brandmän omkommit 
i samband med räddningsinsats gav MSB ut 
vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö. För 
vajerräcken var MSBs rekommendation att 
vajern bör kapas enbart vid livräddning. Ett 
forskningsprojekt inom Trafikverket vänta-

des ge underbyggda rekommendationer. I det 
projektet anlitade Trafikverket en konsult för 
att göra simuleringar som visade att vid klipp-
ning kunde vajern skapa ”pisksnärtar” på upp 
till fyra meter åt båda sidor om vajerräcket.

Resultatet av simuleringen ifrågasattes  
av både tillverkare och Svenska väg- och 
broräckesföreningen.

– De kapningar som gjorts vid försök är väl-
digt odramatiska och vi kände inte igen oss 
i det stora utslaget i sidled, ända bort till för-
ankringarna, säger Göran Fredriksson, Svens-
ka väg- och broräckesföreningen.

Resultatet blev att myndigheter och bran-
schen kom överens om att enda sättet att rä-
ta ut frågetecknen var ett fullskaleförsök och 
det genomfördes i början av juni på E18 öster 
om Karlstad. Där finns ett fyra kilometer lång 

Risk kapa vajerräcken  test ades i fullskaleförsök
räcke som består av tre vajrar och bra möjlig-
het att stänga av och leda om trafiken.

Vajerräcken är oftast  1 000-1 500 meter långa, 
men det finns upp till 8 000 meter. Var 300e 
meter sitter så kallade vantskruvar som spän-
ner vajern. Normalspänningen är 1-2 ton.

Vid simuleringen hade beräkningar kommit 
fram till att ett fordon som kör in i ett räcke och 
spänner den som en bågsträng kan öka spän-
ningen till 5,8 ton. Fullskaleförsöket visar att 
både den höga spänningen och de våldsamma 
pisksnärtarna är mindre sannolika.

– Nu tror vi inte att man kommer upp i den 
spänningen i verkligheten. Vi hade rätt vad det 
gäller rörelsen i sidled som blev mycket min-
dre än i simuleringarna. Simuleringen under-
skattar friktionen i stolparna. Vantskruvar-
na fastnar i slitsen och drar med sig stolparna 

Fullskaleförsöket på E18 öster om Karlstad visar att vid kapning uppstår mesta rörelsen i vajern i längsled. Däremot blev svängningarna i sidled betydligt mindre än vad en                                             simulering visat. Erfarenheter från försöket ska nu ligga till grund bå-
de för en uppdatering av MSBs vägledning Säkerhet i vägtrafikmiljö och simuleringsmodeller.  Vid fullskaleförsöket deltog MSB, Vägverket, Svenska väg- och broräckes-                                                           föreningen, vajertillverkarna Blue Systems och Ata samt Holmatro, 
Svevia och Karlstadsregionens räddningstjänst. FOTO: HANS FLYMAN, MSB 

Fick rätt
”Vi hade rätt 
vad det gäller 
rörelsen i sidled 
som blev myck-
et mindre än i 
simuleringar-
na.”
Göran Fredriksson, Svens-
ka väg- och broräckeför-
eningen 
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Risk kapa vajerräcken  test ades i fullskaleförsök
vilket dämpar rörelsen i vajern. Däremot blev 
vi förvånade av rörelsen i längsled. Vi såg slag 
ända bort till förankringen fyra kilometer bort, 
säger Göran Fredriksson, som ledde fullskale-
försöket.

För att mäta svängningarna  användes både 
höghastighetskameror och vinkelrätt placera-
de plankor med stående rundstavar på 20 cen-
timeters mellanrum. Bara ett par av de som 
stod närmast slogs av. En grävmaskin använ-
des för att dra ut vajern. Den högsta spänning 
man kom upp i var 4,2 ton i den understa va-
jern. Den översta vajern var mycket medgör-
ligare. Vi den viss dragkraft viker sig stolpar-
na vilket tycks sätta gränsen för hur hög spän-
ning som kan uppnås.

– Att vi fick så hög spänning i understa va-
jern tror jag beror på att de två översta är intak-

ta. Att vi inte fick upp spänningen i den övers-
ta tror jag beror på att stolparna närmast viker 
sig vilket ger en längre spänningssträcka och 
då får man mer gummisnoddseffekt. Vi drog 
vajern ända ner till dikeskanten, omkring nio 
meter, och kom bara upp till 3,2 ton.

– Om man tänker sig att en lastbil kör på 
räcket och kilar sig fast kan man säkert få hö-
gre spänning. Men igen, stolpar ger sig och det 
blir ingen skarp vinkel.

De fyra vajerkapningar  som gjordes var gan-
ska odramatiska vid både kapstället och där 
vajern dragits ut av grävmaskinen.

 – Den understa vajern rörde sig  väldigt lite 
och därför tror vi nu det är bäst att börja kapa 
nerifrån, säger Göran Fredriksson.

För Håkan Nilsson på Blue Systems var re-
sultatet ingen överraskning.

– Det blev som vi förväntade oss. Det sker sa-
ker i längsled, men inte som i simuleringarna 
att det skulle kunna snärta av ben. Att man inte 
kan få upp spänningen för att stolparna böjer 
är bra att veta.

Marianne Stålheim  säger att fullskaleförsöket 
gav värdefulla erfarenheter.

– Lite grovt bekräftade det var vi ska kapa 
och vi har en idé om i vilken ordning man ka-
par vajrarna på säkraste sätt. Vi vet också att 
det händer saker utmed hela vajerns längd 
men inte så mycket i sidled som kunde miss-
tänkas. Men vi måste få höghastighetsbilderna 
innan vi kan säga något säkert.

En uppdaterad vägledning beräknas komma 
under hösten.

GUNNO IVANSSON

Fullskaleförsöket på E18 öster om Karlstad visar att vid kapning uppstår mesta rörelsen i vajern i längsled. Däremot blev svängningarna i sidled betydligt mindre än vad en                                             simulering visat. Erfarenheter från försöket ska nu ligga till grund bå-
de för en uppdatering av MSBs vägledning Säkerhet i vägtrafikmiljö och simuleringsmodeller.  Vid fullskaleförsöket deltog MSB, Vägverket, Svenska väg- och broräckes-                                                           föreningen, vajertillverkarna Blue Systems och Ata samt Holmatro, 
Svevia och Karlstadsregionens räddningstjänst. FOTO: HANS FLYMAN, MSB 

Trots att vajern sträcktes tvärs över hela vägbanan lyckades man inte komma upp i de 5,8 tons 
spänning som skett i simuleringar. I det här försöket kom man upp i 3,2 ton FOTO: HANS FLYMAN, MSB

Marianne Stålheim, MSB, och Göran Fredriksson, Svenska väg- och broräckesföreningen i över-
läggning med Svevias Michael Wennerström. 
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Värdefullt
”Det bekräf-
tade var vi ska 
kapa och vi har 
en idé om vi 
vilken ordning 
man ska kapa 
på säkraste 
sätt.”
Marianne Stålheim, MSB 
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��Vid skogsbranden i Väst-
manland begärdes interna-
tionellt stöd vid släckningen. 
Frankrike och Italien svarade 
och skickade vattenbombande 
flygplan. Piloterna var efteråt 
kritiska till bristen på ledning 
och att de i princip inte kunde 
bidra alls.

– De var besvikna på att Sve-
rige inte kunde dra nytta av de-
ras resurser på ett bättre sätt. 
De tyckte att de kom för sent 
och borde ha skickats hem, 
berättar Anna Henningsson, 
räddningschef i Karlskrona och 
som ledde en utvärdering av in-
satsen i Västmanland.

Det fanns flera orsaker  att det 
blev så, bland annat sen beställ-
ning och det stora avståndet för 
de internationella planen.

– De blev så upphaussade i 
medierna som räddare att det 
enligt räddningsledaren ha-
de varit medialt självmord att 
skicka hem planen. Han våga-
de inte ta beslutet trots att man 
förstod att de inte skulle göra 
någon nytta.

Det saknades inte resurser i 
Västmanland, tvärtom, men de 
användes ineffektivt.

– Trots 14 helikoptrar och 
flyg från Frankrike och Italien 
som släppte enorma mängder 
vatten fick man inte ut någon 
större effekt. Räddningsled-
ningen hade inte den taktis-
ka planen för var man ville ha 
vattnet.

Det är här den så kallade  Si-
tac-modellen för koordine-
ring mellan flygresurser och 
enheter på marken kommer 
in i bilden. Det är ett lägesan-
givningssystem för de resurser 
som ingår i en insats med enkla 
symboler för olika enheter ut-
placerade på en karta.

De internationella piloter-
na saknade bland annat en Si-
tac-plan och bjöd in MSB och 
svensk räddningstjänst till en 
utbildning i Italien.

Anna Henningsson deltog 
och är en av initiativtagarna till  
utbildningen för att sprida Si-
tac-konceptet i Sverige.

– Vi måste prata samma 
språk nästa gång vi behöver in-
ternationell hjälp. Vi kan inte 
uppfinna vårt eget hjul i Sveri-
ge utan måste anpassa oss till 
det som körs i hela Medelhavs-
området och stora delar av EU.

Utbildningen har under  vå-
ren körts vid sex tillfällen runt 
om i landet och är ett samar-
bete mellan länsstyrelser, För-
svarsmakten, MSB och rädd-
ningstjänsten. Syftet är att öka 
kännedom om nationella och 
regionala förstärkningsresur-
ser för skogsbrand och sam-
verkan med helikopterresur-
ser. Men också om insatstaktik 
och brandriskdata enligt det 
kanadensiska systemet Fire 
Weather Index (FWI). Magnus 
Söderström och Stefan Isaks-
son, lärare i Revinge gick ige-
nom taktik respektive Sitac.

– Vi som räddningsledare 
har i alla år ritat på våra tavlor 
i ledningsbussarna, men vi har 
hittat på egna symboler. Jag ri-
tar en symbol för vattenhämt-
ning, nån annan ritar nåt an-
nat. Varför inte ensas som den 
här modellen? Kan man enas i 
hela Medelhavsområdet borde 
vi i Sverige kunna anamma det 
så att helikopterbesättningarna 
känner igen sig i hela landet, sä-
ger Anna Henningsson.

Försvarsmakten har  ingen be-
redskap för att hjälpa rädd-
ningstjänsten.

– Vi är välvilligt inställda till 
att ställa upp. Men det måste 
finnas förståelse för att när det 
inte går beror det inte på ovilja 
utan att det saknas besättning 
eller att maskinen är trasig, sä-
ger major Peter Forslund.

En annan erfarenhet från 
branden i Västmanland var att 
det saknades kunskap om hur 
man beställer helikopterstöd. 

Det fördröjde beställningen 
med 1-1,5 timmar.

– Vi är väldig tydliga med att 
beställningen går till Militär-
regionen. Vi har också valt att 
lämna ut telefonnumret till 
vakthavande befäl (VB) på he-
likopterflottiljen. VB fungerar 
som en helpdesk för helikop-
terfrågor dit räddningsledaren 
kan ringa och få råd och tips i 

samband med beställning av 
helikopter.

Försvarsmakten vill ha en ti-
dig påringning. Finns maskin 
och besättning på plats kan det 
gå snabbt. Rekord från larm till 
beslut är nio minuter.

– Ring tidigt när branden  är li-
ten, då blir det en kortare insats 
för alla. Det är enklare för oss 

att vända i luften än att sätta 
igång processen efter klockan 
16. Då kanske vi inte kommer 
förrän klockan 10 dagen efter, 
säger Peter Forslund.

– Om ni ser att på tisdag nästa 
vecka kommer FWI att uppvisa 
hemska värden, ring VB på he-
likopterflottiljen och meddela 
det så är de på tårna, säger An-
na Henningsson.

Vid sex tillfällen under våren har det körts en utbildning i skogsbrandsbekämpning för att förbättra                                                    samverkan mellan räddningstjänsten och försvarets helikoptrar. Utbildningen introducerar den så 
kallade Sitac-modellen som används i stora delar av EU för koordinering mellan flygresurser och                                                              enheter på marken . FOTO: GUNNO IVANSSON

Med Sitac nyttjas helikoptern effektivt  
REVINGE En erfarenhet från skogsbranden i 
Västmanland 2014 var att samverkan mellan 
räddningsledningen och de flygande enheterna 
inte fungerade. 
   För att det inte ska upprepas har befäl inom 
räddningstjänsten utbildats i Sitac-modellen som 
används internationellt vid skogsbrandsbekämp-
ning.

Tänk efter före
”Tänk till vad ni vill göra med helikoptern. 
Det är inte läge att låta den stå på marken när 
ni väl har fått den.”
Peter Forslund, major vid helikopterflottiljen i Ronneby
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En position för var det brin-
ner är viktigt. Gärna i koordi-
nater, men det kan anges i klar-
text eller ritas på en karta som 
fotograferas och skickas med 
sms. Försvarets helikoptrar 
har inte Rakel utan har en sam-
bandsperson med en flygradio 
som följer räddningsledaren 
och sköter sambandet med he-
likoptern.

Tänk igenom var helikoptern 
ska hämta vatten.

– Ha med natur- och miljö-
värden i vågskålen. Vid en in-
sats på Gotland på 1990-talet 
tömde helikoptrarna en kräft-
odling och Försvarsmakten fick 
betala miljonskadestånd, säger 
Magnus Söderström.

Det är alltid bra med en upp-
skattning av hur länge insatsen 

kan tänkas pågå. Om det drar ut 
på tiden och blir dygn krävs an-
dra logistikfunktioner.

– Det är bra att förtydliga vad 
man avser med en helikopter. 
Vill ni ha ledningsstöd? Tänk 
till vad ni vill göra med helikop-
tern. Det är inte läge att låta den 
stå på marken när ni väl har fått 
den, säger Peter Forslund.

GUNNO IVANSSON

Vid sex tillfällen under våren har det körts en utbildning i skogsbrandsbekämpning för att förbättra                                                    samverkan mellan räddningstjänsten och försvarets helikoptrar. Utbildningen introducerar den så 
kallade Sitac-modellen som används i stora delar av EU för koordinering mellan flygresurser och                                                              enheter på marken . FOTO: GUNNO IVANSSON

Med Sitac nyttjas helikoptern effektivt  

Jonas Gustafsson, 
Norra Älvsborgs 
räddningstjänstför-
bund

– Jättenyttigt. För-
svarsmaktens åsikt 
att vi ska ringa dem 
är positivt, de tyck-
er till och med att 
det är roligt. Det tar 
vi till oss och jag 
hoppas Militärregi-
on väst har samma 
inställning.

Peter Grönros 
Norra Älvsborgs 
räddningstjänstför-
bund

– Riktigt bra att få 
reda på vilka resur-
ser och möjligheter 
som finns och hur vi 
ska kunna nå dom. 
Så det här är nåt vi 
ska prata ihop oss 
om när vi kommer 
hem.

Joakim Mattsson, 
Södra Älvsborgs 
räddningstjänstför-
bund

– En jättebra dag 
om hur vi ska sam-
verka med Försvars-
makten. Vi kan inte 
bara slänga iväg en 
beställning utan ti-
digt diskutera med 
deras vakthavande 
befäl vad vi skulle 
kunna behöva så att 
vi får bästa hjälpen 
och de får bästa in-
formationen.

Piloterna deltar gärna i släckinsatser. – Krig inträffar inte så 
ofta som tur är och då är det roligt att kunna betala tillbaka till 
skattebetalarna, säger piloten Mikael Zentio, Ronneby.

– Jättebra. Nu vet jag vem jag ska kontakta och att jag kan få 
hjälp av vakthavande befäl på helikopterflottiljen, säger Ulf 
Björklund, Höganäs, som tillsammans med gruppen försöker 
tillämpa Sitac-modellen.

Peter Forslund och Anna Henningsson har lett utbildning för 
bättre samverkan mellan försvarets helikoptrar och rädd-
ningstjänsten.
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RÄDDNINGSCHEF
Räddningschefens ställning 
stärks. Kravet på att räddnings-
chefen ska vara räddningsleda-
re tas bort, men i gengäld utgår 
alla befogenheter från rädd-
ningschefen.

– Räddningschefen utser 
behöriga att vara räddnings-
ledare; utser andra, men kan 
utse sig själv. Alla beslut om 
ianspråktagande av enskilds 
rätt eller ta resurser från an-
dra myndigheter utgår från en 
räddningschef som bestäm-
mer men kan delegeras. Det är 
viktigt att allt startar hos rädd-
ningschefen.

Ett kompetenskrav införs.
– I dag är det brandingen-

jörsexamen med MSBs påbygg-
nadsår som är det mest relevan-
ta, men vi ser till att det blir fler 
vägar att rekrytera räddnings-

chefer. Vi föreslår att MSB tar 
fram en ledningsutbildning för 
räddningstjänsten. När den är 
klar ska det vara krav på att man 
har genomgått den lednings-
utbildningen för att kunna bli 
räddningschef.

RÖKDYKNING
– Rökdykarreglerna är jätte-

viktiga och självklart ska skyd-
det för de anställda vara minst 
lika bra som idag, om inte bätt-
re. Men reglerna har sitt ur-
sprung ganska många tiotal år 
tillbaka. Teknisk utveckling 
och organisationsförändringar 
har hämmats av hur det tilläm-
pas idag. Arbetsmiljöverket till-
sammans med MSB, SKL och 
de fackliga organisationerna får 
i uppdrag att se över detta utan 
att rucka på säkerheten.

FÖREBYGGANDE
I dag finns ett övergripande 
statligt mål för hela räddnings-
tjänsten.

– Vi föreslår ett mål i lagen 
även för det förebyggande ar-
betet av samma övergripande 
karaktär. Sen får det konkre-
tiseras i handlingsprogram-
men. Dessutom föreslår vi att 
MSB ska få föreskrivningsrätt 
om kommunernas tillsyn för 
att det ska bli likvärdigt över 
landet. Vi föreslår att kravet på 
skriftlig redogörelse tas bort. 
Det är ett stort besvär för före-
tagen, det är administrativt be-
kymmersamt för räddnings-
tjänsten och det ger egentligen 
ingenting.

TILLSYN
Utredningen konstaterar att 
länsstyrelsens tillsyn över 

kommunerna inte fungerar.
– Hela systemet bygger på att 

det finns en stark statlig tillsyn. 
I hela landet finns knappt sex 
tjänster totalt på länsstyrelser-
na för tillsyn. Ofta är det svårt 
att rekrytera och vi väljer MSB.

ÖVERTA INSATS
När de lokala resurserna inte 
räcker till vid omfattande in-
satser kan länsstyrelsen ta 

över. Utredningen vill att den 
uppgiften  ska ligga hos MSB.

– Det allra bästa vore om det 
blir den högre regionala nivån 
med civilbefälhavare i sex re-
gioner, men i avvaktan på det 
är MSB bättre än länsstyrelsen.

SAMVERKAN – IVPR
När det gäller samverkan har 
utredningen bland annat tit-
tat på frivilliga. I dag måste den 

Sista juni lämnas utredningen En effektivare räddningstjänst till                                                regeringen. – Den innehåller beskrivningar, analyser, överväganden, goda exempel och skarpa förslag 
till lagändringar och konsekvensbeskrivningar, säger utredare                                                        Jan-Åke Björklund som under Brand-konferensen i Göteborg berättade om ett antal av förslagen.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Kommuner tvingas in i s ystemledning
��Räddningstjänstutredningen ställer krav på klara svåra händelser
Statens och kommunernas styrning av räddningstjänsten blir skarpare
Övertagande av räddningstjänst och tillsyn över kommunerna flyttas 
från länsstyrelsen till MSB
Alla räddningstjänstorganisationer måste ingå i en systemledning
Bestämmelserna för rökdykning ses över
Ändringar i reglerna så att A-kassan inte blir ett hinder

�

�

�
�
�

��Det är några av förslagen i ut-
redningen En effektivare rädd-
ningstjänst som ska redovisas 
sista juni, men som utredaren 
Jan-Åke Björklund gav en för-
hands om under Brand-konfe-
rensen.

– Vi bygger på tankarna 
som fanns i LSO om målstyr-
ning, men gör det mer konkret. 
Handlingsprogrammen ser jag 
som räddningstjänstens åtag-
anden mot medborgarna, det 
här ska vi klara. MSB får före-
skriva om handlingsprogram-
mens struktur, vad de ska visa. 
Innehållet är kommunernas 
ansvar. Det blir lättare för sta-
ten att utöva tillsyn om hand-
lingsprogrammen har samma 
struktur och underlättar jäm-
förelser kommuner emellan. 

Det ställs större krav på att 
beskriva insatsförmågan. Man 
ska inte bara kunna visa sin 
grundförmåga, utan även hur 
man klarar stora händelser.

Alla räddningstjänstorga-
nisationer måste ingå i en sys-
temledning, ha tillgång till led-

ningscentral, ständig bered-
skap osv. MSB föreslog att ut-
redningen skulle titta på hu-
vudmannaskapet men det in-
gick inte i utredningsdirektivet.

– Jag tycker ändå att man i 
utredningen lyckats trycka på 
där det brister och de brister 
som identifierades är på led-
ningsnivå. Förmågan att le-
da, skala upp och förmågan 
att skapa uthållighet i ledning. 
Det finns ett skarpt förslag där 
man faktiskt naggar lite på det 
kommunala självstyret och sä-
ger att här kommer staten att 
genom föreskrift att tvinga in 
kommunerna i en systemled-

ning och det tror jag är ett av de 
mest verkningsfulla förslagen i 
utredningen. Det kommer att 
höja vår förmåga att leda insat-
ser, säger Jan Wisén, MSB.

Jan-Åke Björklund är nöjd 
med utredningens arbete.

Experterna och  referensgrup-
pen med politiker ställer sig 
alla bakom förslagen.

– Framförallt har jag träffat 
i stort sett alla räddningstjäns-
ter, facken, de privata, och de 
gillar det här. Vi har bara en en-
da avvikande uppfattning och 
det är länsstyrelsens företräda-
re som tycker att länsstyrelsen 
ska ha kvar ansvaret för tillsy-
nen. Min uppfattning är att de 
många förslagen ger förutsätt-
ning för en bättre räddnings-
tjänst. Hur bra det blir beror på 
hur bra kommunerna och rädd-
ningstjänsterna kan ta hand om 
det.

Utredningen går ut på remiss 
före sommaren och målet är att 
förändringarna ska träda i kraft 
1 januari 2020.

Fixat!
”För ett år sen bad jag: 
kom med era problem 
till mig. Dom har jag 
fått och nu har vi löst 
dom.”
Jan-Åke Björklund, utredare med humor

Räddningstjänstutredningen i korthet
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som ingår i en kommunal rädd-
ningsinsats vara kommunalt 
anställd. Det finns undantag 
och utredningen vill införa yt-
terligare ett.

– Vi inför ett fjärde undan-
tag: inleda insatser. Vi kallar det 
IVPR, i väntan på räddnings-
tjänst. Man kan skriva avtal 
med väktare, organisationer, 
företag eller frivilliga om man 
vill. Det är en linje som vi tror 

mycket på. Det handlar om att 
använda samhällets samlade 
resurser och idag är det en grå-
zon. Det görs en del såna saker 
idag, en del är olagligt, en del är 
lagligt .

REKRYTERING
Rekryteringsproblemen hand-
lar mest om deltid och är kom-
munernas ansvar.

– Vi föreslår ändringar i reg-

ler så att A-kassan inte blir ett 
hinder. MSB får ett stadigva-
rande uppdrag att på nationell 
nivå verka för rekrytering av 
deltidare, ta fram goda exem-
pel och såna saker. Jag tror det 
finns ganska mycket i vår ut-
redning som kommer att un-
derlätta rekryteringen, säger 
Jan-Åke Björklund.

GUNNO IVANSSON

Sista juni lämnas utredningen En effektivare räddningstjänst till                                                regeringen. – Den innehåller beskrivningar, analyser, överväganden, goda exempel och skarpa förslag 
till lagändringar och konsekvensbeskrivningar, säger utredare                                                        Jan-Åke Björklund som under Brand-konferensen i Göteborg berättade om ett antal av förslagen.
 FOTO: GUNNO IVANSSON

Kommuner tvingas in i s ystemledning
��Räddningstjänstutredningen ställer krav på klara svåra händelser

SOS Alarm föreslås 
ansvara för 112
En ny författningsstyrd 
nationell alarmerings-
funktion, ny alarmerings-
lag. Och med SOS Alarm 
som ansvarigt för alarme-
ringstjänsten.

Det föreslås i den senas-
te 112-utredningen.

��Utredaren Erna Zel-
min-Ekenhem, Arbetsmiljö-
verkets generaldirektör, har 
under två år arbetat med ut-
redningen som är på 900 sid-
or.

– Det har varit som att tug-
ga på ett granatäpple, då är det 
mycket som ramlar ut. Och 
det är viktiga saker, de har 
med liv och död att göra.

Zelmin-Ekenhem har re-
dovisat hur alarmeringstjäns-
ten kan organiseras både som 
myndighet och bolag. Och har 
förordat att SOS Alarm får 
uppdraget.

– Jag föreslår att det sker 
med samma ägarförhållande 
som i dag. 50 procent vardera 
hos Staten och SKL för att in-
te riskera beröva kommuner 
och landsting deras inflytan-
de, säger Erna Zelmin-Eken-
hem.

Förslaget bygger på en 
funktion med gemensamt 
tekniskt system för att sända, 
ta emot och dela information.

– Alla hjälporgan ska obli-
gatoriskt vara anslutna. Det 
är inget fritt val. Vi får en in-
gång till samhällets alarme-
ring och till aktörer. Vi får en 
mer stabil ordning än i dag. 
Dels för hur uppgifter ska 
hanteras, dels för finansie-
ring. I dag bygger det mesta 
på avtal mellan olika aktörer, 
nu föreslår vi en författnings-
definierad alarmeringstjänst.

Utredningen föreslår  att 
MSB och IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg) får till-
synsansvar. Det har också 
lämnats förslag på hur blå-
ljusmyndigheter ska kunna 

dela infor-
mation vid 
situatio-
ner där de 
kan mötas 
av hot och 
våld och 
hur man 
med ett ge-
mensamt 
system mer 
enhetligt ska kunna använda 
geografiska data.

– Säkerheten är viktig och 
vi har lagt förslag för hur in-
formationsutbyte mellan ak-
törer kan bli bättre. Geogra-
fiska data är viktigt för att få 
effektivare och snabbare han-
tering av händelser.

Jan Wisén, MSB,  har varit del-
aktig som expert i utredning-
en och tycker frågan om en 
obruten larmkedja är bland 
det viktigaste.

– Att inte bli vidarekopp-
lad och behöva dra ärendet en 
gång till, det är den absolut vä-
sentligaste skillnaden för den 
hjälpsökande.

Justitie- och inrikesminis-
ter Morgan Johansson po-
ängterade att regeringen ef-
terlyser en lösning för sam-
manhållen alarmeringstjänst 
och att man nu har underlag 
för det. Men innan det blir 
verklighet finns förbättrings-
åtgärder att åstadkomma.

– SOS Alarm är proffsiga 
och utvecklar sina svarstider, 
men de behöver bli ännu bätt-
re. De ska klara en svarstid på 
åtta sekunder. Tiden har sjun-
kit men de har ännu inte nått 
fram.

Erna Zelmin-Ekenhem be-
dömer att en ny alarmerings-
tjänst kanske kan vara verk-
lighet 2020 om regeringen 
följer hennes förslag. Väljer 
man myndighetsform räk-
nar hon med att tar ytterliga-
re ett år.

PER LARSSON

Erna Zelmin- 
Ekenhem

SOM SAGT VAR
– Allt ni gör och säger bygger varumärket. Låter det för fluffigt att 
tala varumärke så tänk personligheter i stället.

– Ni måste borra djupare för att förstå vad det är ni kan kommuni-
cera. Det ska vara ett löfte som är sant, dvs förankrat internt. Och 
det ska vara särskiljande: våga lämna det generiska träsket. Er ar-
betsplats är inte för alla, våga säga det. Var öppen med det..

Rony Lutz, Universeum, som gav en 15 minuters ”crash cour-
se” om branding – relationsmarknadsföring och bäst relatio-
ner vinner.

9BRAND 2018JUNI 2018TJUGOFYRA7 · #38



ENKÄT
Hur ser du på de nya signalerna om räddningstjänsten från MSB generaldirektör Dan Eliasson?

Lars-Göran Uddholm
brandchef Södertörns brandför-
svarsförsvarsförbund

Linda Kazmierczak
Förbundsdirektör räddnings-
tjänsten Syd

Lars Klevensparr
förbundsdirektör Räddnings-
tjänsten Storgöteborg

Peter Bergh
Ordförande Brandmännens riks-
förbund

Peter Arnevall
Räddningschef Storstockholms 
brandförsvar

– Det som gläder mig är att han 
så tydligt säger att MSB måste 
förändra sitt sätt att stödja kom-
munernas räddningstjänst. Ska 
det bli en skillnad måste vi göra 
det tillsammans. Han kan vara 
den ledare som MSB behöver för 
att det ska bli så.

– Det är bra att han tydligt po-
ängterar att han ser den kom-
munala räddningstjänsten som 
ett tydligt prioriterat område. Det 
ser vi fram emot, att få ökat ut-
byte och ökad dialog med MSB. 
Vi har behov av stöttning och 
vägledning.

– Det som framförallt var väldigt 
positivt är att vi ska göra det ge-
mensamt. Jag tror det är helt rätt 
att vi måste gemensamt hitta 
arbetsformerna och ha en nära 
dialog om vilket stöd vi behöver 
i räddningstjänsten så vi kan ut-
vecklas.

– Bra, framförallt att han kom-
mer att ha mer fokus på rädd-
ningstjänstfrågor. Jag tror att 
Dan Eliasson är jättebra för MSB 
och kommunal räddningstjänst. 
Tror inte att det finns någon ge-
neraldirektör med såna ingångar 
till statsmakten som han har.

– Väldigt bra, hoppingivande; 
att han inte sätter myndigheten 
i första hand utan vill ha samar-
bete. Jag är lite förvånad över att 
han så snabbt satt sig in i frågor-
na. Men jag tror inte på ord, jag 
tror på leverans.

MSB lovar kraftsamla
��Stödet till räddningstjänsten ska bli bättre, starkare och tydligare

Räddningstjänsten ska få 
högre prioritet hos MSB. 
Det lovade myndighetens 
nye generaldirektör under 
Brand-konferensen i Göte-
borg i slutet av maj.

– Vi måste kraftsamla 
mer än vi gjort kring rädd-
ningstjänstfrågorna, säger 
Dan Eliasson.

��Något av det första Dan Eli-
asson gjorde som ny general-
direktör för MSB var att star-
ta en rundresa till räddnings-
tjänster i landet för att skapa 
sig en bild av verksamheten 
och fånga upp synpunkter.

Det han fått höra är att om-

givningen tycker att det är 
svårt att förstå hur MSB job-
bar.

– Tiden kanske är kommen 
för att renodla vår verksamhet 
lite mer än vi har gjort tidigare 
så att vi blir en tydligare sam-
arbetspartner till er. Det känns 
så när vi pratar i vår organisa-
tion just nu att vi ska kraftsam-
la kring skydd mot olyckor, in-
formationssäkerhet, krisbe-
redskap/krishantering och ci-
vilt försvar.

I det arbetet betonade han 
vikten av att myndigheten blir 
mer lyhörd för de förväntning-
ar som finns.

– Jag vill företräda en ord-

ning som innebär att vi inte 
sitter i vårt torn och tar fram 
olika vägledningar, metod-
stöd och inriktningar som ex-
terna aktörer ska följa utan vi 
ska etablera det här tillsam-
mans. Jag vill gärna se oss som 
er tjänstvillige aktör som stöt-
tar er med det ni tycker att ni 
behöver hjälp med. Det stäl-
ler krav på oss att lyssna och 
försöka förstå behov, men det 
ställer också krav på er att vi 
hittar en form där ni gemen-
samt kan kravställa. När ni 
hittat det ska vi försöka levere-
ra de tjänsterna med snabbhet. 
Det är vår målsättning. MSBs 
stöd ska bli betydligt bättre, 

starkare och tydligare än det 
varit de tidigare åren, säger 
Dan Eliasson.

Han blev flitigt uppvaktad i 
pauserna mellan föreläsning-
arna.

– De är väldigt vänliga och 
så säger de snälla, ta ett steg 
framåt på räddningstjänstsi-
dan. En del har kanske nos-
talgiska drömmar om Rädd-
ningsverkstänk, men jag tror 
många förstår att det måste bli 
någonting i modern tappning. 
MSB har förändrats över tid, 
men att vi ska kraftsamla kring 
räddningstjänstfrågorna är en 
självklarhet.

GUNNO IVANSSON

Monica Widnemark och Mikael Jeansson, förbundsdirektionen Östra Kronoberg, var några som fick en pratstund med MSBs nye ge-
neraldirektör Dan Eliasson. – Han är bra och jag känner att det blir ordning och reda med den mannen, säger Monica Widnemark.

”Ni utgör grund-
bulten för  
tryggheten”
– Ni och era kollegor utgör 
en grundbult för trygghet 
och säkerhet i samhället. 
Vårt ansvar som beslutsfat-
tare är att se till att era för-
utsättningar att utföra det 
arbetet förbättras. Och det 
är vi fast beslutna att göra.

��Det sade jus-
titie- och in-
rikesminis-
ter Morgan 
Johansson 
vid ett anfö-
rande under 
Brand-kon-
ferensen. En 
åtgärd för att 
stärka räddningstjänsten var 
att tillsätta utredningen En ef-
fektivare räddningstjänst.

– Räddningstjänsten har en 
grundläggande betydelse för 
trygghet och säkerhet och då får 
det helt enkelt inte finnas allt 
för stora skillnader över landet. 
Vi måste se till att öka likvärdig-
heten.

Han tog upp våld  och stenkast-
ning mot blåljuspersonal. 

– Det finns få saker som upp-
rör mig så mycket som när kri-
minella angriper de som jobbar 
för allas vår trygghet och det 
måste ge rejäla konsekvenser. 
Jag vet att man kommit långt 
med förebyggande insatser, 
men jag tror ändå att statsmak-
terna genom straffrätten mås-
te markera hur allvarligt vi ser 
på det. Riksåklagarens utred-
ning har varit ute på remiss och 
vi går nu igenom förslagen. Ut-
redningen föreslår bland an-
nat att det ska införas ett sär-
skilt brott, blåljussabotage. För 
grovt brott går man ända upp 
till livstids fängelse i straffska-
lan.

Morgan  
Johansson
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Thomas Gell, är initiativtagare till forskarskolan. Här tillsammans med Anders Palm, Lars-Göran 
Uddholm, Mia Kumm och Anders Bergqvist. FOTO: GUNNO IVANSSON

”Mer forskning en 
överlevnadsfråga”
Kommunal räddningstjänst 
behöver mer forskningsba-
serad kunskap och metodik.

Få personer där har fors-
karerfarenhet. Därför star-
tas en forskarskola på deltid 
för så kallade kommundok-
torander.

�� – Det ger personlig utveck-
ling, räddningstjänsten behål-
ler en god medarbetare samti-
digt som man får kunskapstill-
försel i organisationen. Att sat-
sa på en forskarstudent i den 
egna organisationen ger så 
mycket mervärde, säger Tho-
mas Gell, Brandskyddsfören-
ingen och Brandforsk, initia-
tivtagare till forskarskolan.

Tanken är att forskarskolan 
ske bestå av en grupp på högst 
tio personer som forskar fy-
ra år på halvtid. Arbetsgivaren 
står för lönen. Forskarstuden-
ten blir knuten till ett av flera 
universitet som deltar i samar-
betet. Det går att söka redan nu 
och antagning sker i september.

– Jag ser bara fördelar  med 
en forskarskola. Man får med 
både universitetsvärlden och 
räddningstjänsterna. Man 
forskar om rätt saker, det blir 
inte bara en artikel eller rap-
port utan det implementeras 
i verkligheten och båda parter 
får ut nåt vettigt av det. Fors-
karskolan är draghjälpen så att 
det inte blir så krångligt, säger 

Mia Kumm som represente-
rar både Rise och Mälardalens 
högskola.

Räddningschef Lars-Göran 
Uddholm ingår i styrgruppen 
och är positiv till satsningen.

– För vår bransch är det en 
överlevnadsfråga och vi kom-
mer att få mångfalt tillbaka. Vi 
får en specifik forskning inrik-
tad på vårt område. Jag tror att 
det här gör oss attraktiva. Det är 
klart att vi ska satsa på det här.

Anders Palm , Storstockholms 
räddningstjänst, har erfaren-
het av att vara kommundokto-
rand. Det krävs rätt mycket av 
individen och att organisatio-
nen tar hand om doktoranden.

– Ska det här landa bra måste 
man ha chefernas stöttning och 
ett nätverk av likasinnade som 
man kan diskutera med. Fi-
nansieringen och alla formalia 
måste vara ordnat, annars blir 
det ett hinder.

Det krävs disciplin i hur man 
planerar sin tid och kombina-
tionen med sitt vanliga arbete. 
Man kommer tillbaka med hö-
gre kompetens och ett nätverk 
som inte bara rör området man 

forskat inom och som man kan 
slussa in i organisationen.

Det ger personlig utveckling 
och utvecklar organisationen.

– Jag höll på med taktik i un-
dermarksanläggningar och 
kvittot på ett bra resultat är 
när man blir inbjuden till oli-
ka samarbeten vid utbyggna-
den av tunnelbanan, man blir 
en referens och får delta som 
en dialogpartner. Där har vi en 
stor samhällsvinst, säger An-
ders Palm.

Frågorna från  publiken hand-
lade om bemötande när man 
kommer tillbaka. Är det till 
samma tjänst som förut eller 
ges det möjlighet till karriärut-
veckling?

– Det är viktigt att ta om hand 
doktoranden när denne kom-
mer tillbaka. Ibland möts jag av 
påståendet att vi lägger pengar 
på någon som sen slutar. Visst, 
man kan ha som affärsidé att 
hålla nere medarbetarnas kom-
petens för att få behålla dem. 
Det här är offentliga aktörer 
och de kommer i så fall att göra 
nytta någon annanstans, säger 
Thomas Gell.

Forskning är krävande men 
det får inte avskräcka.

– Forskare är helt vanliga 
människor och vi måste se till 
att man vågar ta det steget, sä-
ger Mia Kumm.

GUNNO IVANSSON

Personalförsörjning är ett 
bryderi för många.

Försvarsmakten och 
räddningstjänsten  i Östra 
Blekinge samarbetar och 
försöker dra nytta av var-
andra.

�� – I Östra Blekinge har vi 
250 anställda. Tio procent 
av dem har sin huvudanställ-
ning eller bisyssla hos För-
svarsmakten. Det motsvarar 
en hel brandstation, säger 
räddningschefen Anna Hen-
ningsson.

Dubbelanställningen ses 
inte som ett problem, utan 
snarare som en styrka. An-
na Henningsson konstaterar 
att många egenskaper är li-
ka. Fysiskt starka, praktiska, 
psykiskt stabila, vana arbeta 
i grupp, har bra ledarskaps-
utbildning, vilja att göra skill-
nad.

– Erfarenheter från två sid-
or stärker båda parter. Vi ser 
möjligheter att samordna vis-
sa uppgifter som läkarbesök 
och tester i samband med re-
krytering.

Försvarsmakten har  cir-
ka 50 000 anställda, varav 
  30 000 på deltid. 22 000 av de 
deltidsanställda finns i Hem-
värnet. Övriga deltidsanställ-

da har kompetenser som be-
hövs för ett fungerande för-
svar.

– Vi skriver ungefär 2 000 
avtal varje år, de löper över åt-
ta år. De jobbar kanske två-tre 
veckor på heltid per år hos oss, 
det handlar oftast om utbild-
ning eller övning, säger Jonas 
Wannberg, Högkvarteret.

Grunden för avtalen är av-
siktsförklaringar som För-
svarsmakten skriver med ar-
betsgivare, privata och of-
fentliga.

– Alla har brist på perso-
nal. Vi försöker tänja på det 
genom samarbeten och dela 
personal.

Per Johansson är specia-
listofficer i räddningsstyrkan 
på flygflottiljen i Ronneby, 
samtidigt utbildad deltids-
brandman.

– Den erfarenhet jag tar 
med mig till jobbet i Försvars-
makten är de skarpa larm jag 
får som deltidsbrandman. 
Försvarsmaktens utbildning 
är helt klart bättre, vi fick två 
veckor renodlad sjukvårdsut-
bildning som var mycket bra. 
I MSBs utbildning är facili-
teterna för övning helt suve-
räna, där kan man simulera 
verkliga händelser, säger Per 
Johansson.

PER LARSSON

Per Johansson jobbar heltid i flygflottiljens räddningsstyrka i 
Ronneby och är deltidsbrandman i Östra Blekinge. Erfarenhe-
ten från skarpa larm i det kommunala arbetet har han nytta av 
i Försvarsmakten.  FOTO: PER LARSSON

Försvaret och 
räddningstjänsten 
delar personal

Våga ta steget
”Forskare är helt van-
liga människor”
Mia Kumm, Rise 

SOM SAGT VAR
 – Hur mycket ska vi titta på kompetens vid rekrytering? Hur 
mycket ska vi kanske titta på någon form av egenskaper som är li-
te mer beständigt? För några år sedan var det mer fokus på kom-
petensbaserad rekrytering. Det är mindre nu. Tittar vi på det forsk-
ningsmässigt så får inte kompetens så stort genomslag. Är man 
social, har lätt att ta människor, då handlar det om egenskaper 
och det är inget man förändrar snabbt. Vill nog slå ett slag för att 
titta mer på det, vad det är för slags person? Vi vill ju att krafter 
som kommer till oss har möjlighet att utvecklas. Dessutom kom-
mer kanske det som efterfrågas att förändras över tiden.

Stefan Annell, Försvarshögskolan, om bra urvalsprocesser 
vid rekrytering
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Kärnsprängning skulle sl å 
hårt mot matproduktionen
En kärnladdning motsva-
rande 100 kiloton trotyl 
sprängs i Göteborgs hamn. 
Fler än 100 000 skadas 
svårt eller dör i direktver-
kansområdet. Brandstor-
men som eldklotet skapar 
gör att de som befinner sig 
inom fyra kilometer drabbas 
av tredje gradens brännska-
dor. Luftstötvågen förstör 
allt i sin väg upp till någon 
kilometer.

��Det var utgångspunkten för 
det andra av fyra seminarier 
som Nesa, Nationella expert-
gruppen för sanering, arrang-
erar. Seminariet tittade inte 
i första hand på konsekven-
serna i direktverkansområdet 
utan fokus låg på det radioak-
tiva nedfall som för den rådan-
de vädersituationen i exemplet 
efter sprängningen sprider sig 
söderut över Sveriges viktigas-
te jordbruksområden i Halland 
och Skåne.

Svårast följ-
der för jord-
bruksproduk-
tionen får en 
sprängning un-
der sommaren.

– Då hamnar 
nedfallet di-
rekt på växtens 
ovanjordiska delar och djuren 
är ute och betar. Stora arealer 
blir kontaminerade ända in i 
Tyskland och Polen. Ett ned-
fall under vintern får inte lika 
svåra följder. Då sker upptaget 
först under kommande försom-
mar och då via rötterna vilket 
ger lägre halter, säger Torbjörn 
Nylén på Foi, Totalförsvarets 
forskningsinstitut.

Sker nedfallet  under vintern 
går det antagligen att använda 
rätt stora områden samma år 
medan det vid sommarscena-
riot blir odlingsbart först året 
därpå.

– Vissa växter som till exem-
pel potatis har inte så stort upp-
tag av radioaktiva ämnen och 
går definitivt att odla även när-
mare Göteborg året efter.

Om nedfallet kommer under 
vegetationssäsongen är proble-
met initialt framförallt stråldo-
ser från radioaktivt jod som tas 
in i kroppen via livsmedel. En 

annan källa till stråldoser är 
det radioaktiva nedfallet i om-
givningen vars gammastrål-
ning kan nå människor som in-
te befinner sig i skydd.

– Jod förs över via betande 
kor till mjölken och hamnar se-
dan i sköldkörteln hos framfö-
rallt barn. Är det mycket ned-
fall, vilket det kommer att vara 
några mil längs vindriktningen 
från sprängningen, drabbas be-
folkningen, inte bara av en ökad 
cancerrisk utan även av direkt 
livshotande organskador, be-
rättar Torbjörn Nylén.

På längre sikt , när de flesta ra-
dioaktiva ämnena har sönder-
fallit, bidrar i huvudsak cesi-
um-137 och strontium-90 till 
stråldoser som riskerar att ge 
en ökad cancerrisk via livs-
medel.

Den svens-
ka jordbruks-
marken finns 
framförallt i 
södra Sverige, 
mindre än fem 
procent i norra 
Sverige.

Sedan olyckan  
i Tjernobyl 1986 har det skett 
stora förändringar i jordbruket 
i Sverige.

– Åkerarealen är i princip så-
na marker som man kan plöja 
och utgör 2,55 miljoner hek-
tar. Den arealen var 1986 när-
mare 2,9 miljoner hektar och 
har kontinuerligt minskat. Till 
detta har vi ungefär 450 000 
hektar betesmark, som inte får 
gödslas och där växtskydds-
medel inte får användas, säger 
Anders Emmerman, utredare 

jordbruk och miljö.
Arealen är inte bara min-

dre i norr, odlingsförhållande-
na är sämre. Korn är en gröda 
som odlas i hela landet. I Norr-
botten ger det mindre än halv 

skörd jämfört med Skåne.
Även om jordbruksarealen 

minskat har avkastningen ökat 
för spannmål. Mjölkproduktio-
nen har minskat samtidigt som 
varje ko producerat allt mer 
mjölk. Färre företag står för en 
större del av produktionen.

– Mjölkproduktionen  har varit 
navet som drivit en väsentlig 
del av svenskt jordbruk. 1986 
fanns över 600 000 mjölkkor i 
Sverige, men har minskat med 
nästan 50 procent. Över 30 000 
företag som hade mjölkkor är 
nere i 3 600, en minskning med 
85 procent. Antal mjölkkor per 
företag har gått från 20 till 90. 
Produktion liter mjölk per ko 
från 5 900 till 8 900. Mjölkkor 
kan producera upp till 50 - 60 
liter per dag och det finns fö-
retag som ligger över tio ton 

Den svenska jordbruksmarken finns framförallt i södra Sverige, mindre än fem procent i norra Sverige. Sprängningen av en taktisk kärnladdning i Göteborg skulle slå hårt mot svensk 
livsmedelsproduktion. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT BILD

Torbjörn Nylén

Anders  
Emmerman

Halvering
”1986 fanns över 
600 000 mjölkkor 
i Sverige, men har 
minskat med näs-
tan 50 procent. Över 
30 000 företag som 
hade mjölkkor är nere 
i 3 600, en minskning 
med 85 procent.”
Anders Emmerman, jordbruksexpert 
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Kärnsprängning skulle sl å 
hårt mot matproduktionen

”Melitta-filter 
kan minska strål-
dosen”
Seminariet fokuserade 
på livsmedelsförsörjning 
men det är inledningsvis 
trots allt inte det största 
problemet vid en kärnva-
pensprängning.
�� – Problemet 

initialt är att vi 
inte vet vilken 
riktning ply-
men tar. Vi vet 
inte hur kraf-
tig laddningen 
var; var den 
detonerade, 
om det är luft eller marknära 
och det kan ha inträffat på fle-
ra ställen. Det vi vet är att sjuk-
vården kommer att få ett gigan-
tiskt problem, säger Karl Öst-
lund, MSB, expert på sanering 
och strålskydd.

Människor måste snabbt  i 
skydd och nedfallet mätas. För-
utom kring kärnkraftverken 
finns ett rikstäckande nät av 
gammastationer.

– Kommunmätsystemet som 
vi haft sen 1998 kan grovt posi-
tionera nedfallet i hela landet. 
Men kärnvapendelen, dvs den 
probe som skulle sättas upp 
på vissa byggnader, är nedlagd. 
Inget av systemen täcker mät-
behovet helt, men när vi lägger 
samman alla aktiva systems re-
sultat får vi en betydligt mer 
komplett bild.

En brist är att kommunmät-
systemet inte är övat skarpt. 
Därför vet man inte hur snabbt 
det går att få in data från syste-
met för beslutsunderlag.

– En tidig varning till befolk-
ningen är avgörande för att be-
gränsa stråldoserna.

Andra problem är  sanering 
och elbortfall. Enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) är 
kärnvapendetonationer ett 
kommunalt ansvar.

– Men det kommer aldrig 
en enskild kommun att reda 
ut själv. Någon form av sam-
ordning krävs. Saneringsleda-
re finns inte utpekad som roll i 
kärnvapensituationen.

Relativt enkla åtgärder  som att 
stänga till fastigheter och ven-
tilation och att använda någon 
typ av filter vid inandning kan 
förbättra situationen.

– Man kan tycka det är tön-
tigt, men ett melittafilter eller 
ett toalettpapper som man vikt 
ett antal gånger och som man 
andas genom förbättrar läget 
för inhalationsdos betydligt. 
Sånt och många andra saker 
ska nästa seminarium handla 
om, säger Karl Östlund.

Den svenska jordbruksmarken finns framförallt i södra Sverige, mindre än fem procent i norra Sverige. Sprängningen av en taktisk kärnladdning i Göteborg skulle slå hårt mot svensk 
livsmedelsproduktion. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/TT BILD

mjölk per ko och år i genom-
snitt.

Jordbruket är  synnerligen 
starkt beroende av fungeran-
de transporter in i företaget för 
tillgång till diesel, mineralgöd-
sel, växtskyddsmedel och fo-
der.

– Sverige saknar egen till-
verkning av mineralgödsel. 
Yara har en fabrik i Köping 
som gör ammoniumnitrat för 
sprängmedel som relativt en-
kelt skulle kunna ställa om pro-
duktionen till kvävegödsel. Ett 
stopp i importen och transpor-
terna av mineralgödsel tidigt 
på hösten skulle innebära sto-
ra problem, säger Anders Em-
merman.

GUNNO IVANSSON

Karl Östlund

MSB ger ut handbok 
i att möta påverkan
– Jag känner mig trygg i att 
vi har gjort ett bra arbete. 
Däremot är det omöjligt att 
mäta om det är tillräckligt 
eller inte.

��Det säger Mikael Tofves-
son, biträdande avdelnings-
chef som lett arbetet med att 
förhindra att det svenska valet 
påverkas av främmande makt.

Projektet inleddes i februari 
2017 och i februari år startades 
en så kallad särskild organisa-
tion för valpåverkan. Arbetet 
kommer att fortgå inte bara 
fram till valet i september ut-
an även efteråt.

– Det är inte bara valet i sig 
vi behöver skydda utan hela 
processen fram dess till att en 
regering tillträtt. Därför kom-
mer vi att fortsätta med den 
särskilda organisationen tills 
den inte behövs längre. Vår av-

gränsning är 
informations-
påverkan.

I slutet av 
maj skickade 
MSB ett brev 
till länsstyrel-
ser och bevak-
ningsansvari-
ga myndighe-

ter om att rapportera eventu-
ella avvikelser eller incidenter 
som de bedömer kan kopplas 
till valet. En brist som MSB 
identifierat vid val i andra län-
der är att det saknades en hel-
hetsbild, de som upptäckte 
misstänkta aktiviteter varna-
de inte andra.

– Vi vill få helhetsbilden så 
att vi snabbt kan varna och 
larma alla berörda aktörer om 
att det är någonting som pågår. 
En annan allvarlig aspekt som 
inte enbart har med valet att 

göra, är om någon skapar en 
falsk hem- eller facebooksida 
och låtsas företräda en sam-
hällsviktig verksamhet, myn-
dighet, företag eller annan or-
ganisation. Det kan hota sä-
kerheten för våra medborg-
are om de förleds att gå in på 
de sidorna i händelse av kriser 
och då inte får del av korrekt 
samhällsviktig information.

MSB arbetar också i ett 
snabbspår med att ta fram en 
handbok i att möta påverkan 
som riktar sig till kommuni-
katörer i offentlig verksamhet.

– Den kommer gå ut i en 
preliminär utgåva för att fin-
nas hos myndigheter och or-
ganisationer innan valet för 
att ge vägledning i hur man 
bemöter informationspåver-
kan och vilka strategier man 
ska ha för att göra det.

GUNNO IVANSSON

�� Försvarsminister Peter 
Hultqvist och justitie- och 
inrikesminister Morgan Jo-
hansson uppmärksammade 
frivilliga försvarsorganisatio-
ner i samband med Krisbe-
redskapsveckan.

I ett tal på Svenska Bruks-
hundklubbens 100-årsjubi-
leum lyfte försvarsministern 
bland annat Krisberedskaps-
veckan och de kampanjer som 
de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna genomför och vikten 
av att de sprider försvarsinfor-
mation och bidrar till folkför-
ankringen.

Morgan Johansson besökte 
de tre frivilligorganisationer, 
Civilförsvarsförbundet, Röda 
Korset och Insatsingenjörer-
na, som hade kampanjer på 
Mariatorget i Stockholm i slu-
tet av maj.

Civilförsvarsförbundet vi-
sade upp, liksom Röda Korset, 
första hjälpen-material och 
information om deras folk-
rättsliga roll inom det civila 
försvaret. 

MSB har tagit fram  två bro-
schyrer om de frivilliga för-
svarsorganisationerna som 
ska användas i kölvattnet av 

den stora broschyren Om kri-
sen eller kriget kommer. Den 
ena broschyren, Frivilliga 
förstärkningsresurser – För-
stärkning för myndigheter 
och kommuner, vänder sig till 
aktörer som kan använda fri-
villiga.

Den andra broschyren, Du 
behövs. Din insats gör skill-
nad, vänder sig till individer 
som är intresserade av att en-
gagera sig. Den är en slags fri-
stående fortsättning på ”Om 
krisen eller kriget kommer”.

Morgan Johansson betonade att alla de frivilliga försvarsorga-
nisationerna behövs i arbetet med att utveckla krisberedska-
pen och det civila försvaret.

Mikael 
Tofvesson

Två ministrar mötte upp 
under Krisberedskapsveckan
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I konkurrens med strålan-
de sol och stundande skol-
avslutning försökte rädd-
ningstjänsten i Jönköping 
ingjuta krisberedskap hos 
gymnasieelever i samband 
med den nya broschyren och 
krisberedskapsveckan.

��—Koka den torra pastan di-
rekt i krossade tomater. Man 
kanske inte blir någon mäster-
kock men sparar vatten, tip-
sar räddningstjänstens Maria 
Boqvist framför ungdomarna 
på Plusgymnasiet i Jönköping, 
där man bland annat kan utbil-
da sig för vård- och omsorgsyr-
ken och till stylist. 

Vissa på skolan har en betyd-
ligt större erfarenhet av kris 
och krig än många andra. 

Jessica Azer kom från Syri-
en för fyra år sedan och berät-
tar om oron för bomber, hur 
pappan köpte extra mat och 
om hur man kunde ladda en 
power bank när elen kom till-
baka, mellan avbrotten. Här 
verkar hon trygg och glad, och 
inte särskilt bekymrad över att 
krisen ska komma.

— Men det kanske börjar 
kännas som att man ska förbe-

reda sig, köpa mat och power 
bank-ljus, funderar hon.

Men det tycks inte vara  bland 
eleverna som flytt från verkligt 
elände som oron för kris är som 
störst. I småländska Vrigstad 
däremot, reagerade Wilma Jo-
hansson starkt när broschyren 
från MSB anlände.

— Jag blev rädd! Jag fattade 
ingenting, den varnade mig och 
jag har inte tänkt på det innan.

— Vi började att ”snapchatta” 
med varandra, berättar kompi-
sen Ella Hallberg, ”titta, vad är 
det här?”.

De båda läste broschyren till-
sammans över nätet och disku-
terade varma kläder, vatten och 
mat. 

Wilmas föräldrar lugnade 
med att informationen tidigare 
fanns i telefonkatalogen, som 
de båda kompisarna faktiskt 
känner till.

— Den stora gula tjocka! Om 
en byrå gick sönder la man den 
under, för att stabilisera.

För de unga tjejerna  tycks in-
formationen från MSB ha bli-
vit något av ett uppvaknande.

— Att elen försvinner, den 
kan man ju knappast inte leva 
utan. Man kan väl inte tända 
lampor och laga mat, och inte 
ringa. Och radion, om man vill 
höra vad som händer. 

— Det kanske är viktigare än 
man tror det här, säger hon. 
Det kan ju hända exakt vad som 
helst, när som helst och hur 

som helst. Jag är inte förberedd 
alls, det är inte bra, konstate-
rar Wilma Johansson, som för-
modligen går ut i sommarlovet 
med exakt den känsla som Ma-
ria Boqvist på räddningstjäns-
ten vill uppnå med sitt besök.

— Vi vill inte skrämmas men 
väcka en tanke. Man behöver ju 
inte handla allt på en gång utan 
ta en extra burk när man hand-
lar, och samla på sig.

Krisen kan kännas  väldigt av-
lägsen när syrenerna blommar 
och ljumna sommarvindar sve-
per in över de sista skoldagar-
na, men Maria Boqvist lyckas 
ändå samla ett nyfiket intres-
se för de plastbackar med för-
nödenheter som hon visar upp 
bland elevskåpen.

— Det här behövs till en per-
son under en vecka, förkla-
rar hon innehållet som bland 
annat består av knäckebröd 
och konserverad mat. Även en 
handvevad radio med inbyggd 
ficklampa som också fungerar 
som en power bank kan vara 
bra att ha.

De unga åhörarna  kommer 
från en generation som man 
knappast kan begära ska vara 
särskilt krismedveten, den har 
vuxit upp i ett avspänt Sverige 
långt från kallt krig, värnplik-
tens M90-uniformer och all-
varligare naturincidenter. 

Men, i Småland bor en hel 
del på landet och bland dem 
är medvetenheten större, tror 
Maria Boqvist. 

— Man kanske har upplevt 
några stormar, varit utan ström 
och lärt sig. 

En som inte tar rinnande 
kommunalt vatten för givet är 
Emelie Ekberg, som bor på lan-
det med egen brunn ”så det tar 
ju slut”, hästar, hundar, katter 
och kaniner.

— Djuren behöver också mat, 
påminner hon.

JOHAN WANGSTRÖM

Starka reaktioner och tankar
��”Om krisen eller kriget kommer” fick gymnasieelever att diskutera

Reaktion
— Jag blev rädd! Jag 
fattade ingenting, den 
varnade mig och jag 
har inte tänkt på det 
innan.
Wilma Johansson, gymnasieelev,  
Vrigstad

Ella Hallberg och Wilma Johansson reagerade när de fick broschyren i brevlådan. De började skicka bilder till varandra och diskutera innehållet. FOTO: ANNA HÅLLAMS

Maria Boqvist, Räddningstjänsten i Jönköping, besökte gymnas-
ier och diskuterade krisberedskap. FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Tog fram regional grundsyn
��Försvarsmakten och länsstyrelsen konkretiserade nationella grundsynen

Länsstyrelsen i Örebro län 
har tillsammans med Mili-
tärregion Väst tagit fram en 
regional grundsyn för total-
försvaret.

Den är en nedbrytning 
av grundsyner på nationell 
och högre regional nivå och 
innehåller prioriteringar och 
konkreta åtgärder för hän-
delser och situationer.

�� – Tanken är att den ska vara 
ett underlag för de beredskaps-
förberedelser som ska göras. Så 
här tycker vi att aktörer med 
verksamhet i Örebro län ska 
prioritera för att möjliggöra ett 
självständigt agerande, säger 
Annica Hjalmarsson, krisbe-
redskapshandläggare på läns-
styrelsen i Örebro.

Den regionala  grundsynen kan 
ses som en handledning i hur 
man bygger ett totalförsvar.

– För en säkerhetssamordna-
re i en liten kommun som kan-
ske ägnar 50 procent av sin ar-
betstid till detta är det inte helt 
enkelt att se vad den nationella 
grundsynen konkret innebär. 
Vi vill skapa mer tydlighet om 
vad vi ska prioritera och job-
ba efter, säger Anton Landen-

mark, krisbe-
redskapshand-
läggare.

– Både den 
nationella och 
den högre regi-
onala grundsy-
nen är väldigt 
mycket pla-
neringsdoku-
ment. De är jättebra, men sä-
ger inte så mycket om aktörers 
agerande under höjd bered-
skap. Den regionala grundsy-
nen trycker på vad som är vik-
tigt och ger inriktning för hur 
aktörer bör resonera och agera, 
säger Annica Hjalmarsson.

Vid höjd beredskap  ska grund-
synen vara styrande för an-
svariga aktörers verksamhet. 
Grundsynen är bara på 40 sid-
or och pedagogiskt formgiven. 

Dokumentet inleds med det 
säkerhetspolitiska läget, en 
övergripande inriktning och 
prioriteringar vid ett väpnat 
angrepp. Därefter följer en be-
skrivning av beredskapsförbe-
redelserna i de sju viktigaste 
sektorerna:
�� Ledning och samordning 
�� Befolkningsskydd och rädd-

ningstjänst

��Hälso-och 
sjukvård
�� Psykologiskt 

försvar och in-
formation
��Ordning och 

säkerhet
��Transport 

och logistik 
�� Samhällets 

produktion och distribution.
Inom varje sektor anges vem 

som har ansvaret för de åtgär-
der som måste vidtas och hur 
de ska prioriteras.

Dokumentet avslutas med 
två avsnitt om Försvarsvilja och 
folkförankring och Folkrätt. 
Responsen har hittills varit po-
sitiv. Grundsynen kan laddas 
ner från länsstyrelsens hemsi-
da men finns också i en tryckt 
upplaga och har skickats ut till 
kommunerna och myndighe-
ter som länsstyrelsen samver-
kar med.

– Den har inte varit ute  på re-
miss utan det är så här vi och 
militärregionen som högsta 
ansvariga totalförsvarsmyn-
digheter vill att länet ska funge-
ra och ledas, säger Annica Hjal-
marsson.

Att det nu finns en gemen-

sam grundsyn 
för totalförsva-
ret i länet, un-
derskriven av 
landshövding-
en och chefen 
för Militärre-
gion Väst, inne-
bär att man 
satt ner foten i 
många frågor.

– Det är väldigt skönt att ha 
det här dokumentet att luta sig 
mot när vi har diskussioner. Vi 
har vågat göra prioriteringar, 
inte bara punktlistor, och att vi 
har med oss Försvarsmakten på 
det. Det är många diskussioner 
vi haft efteråt där vi kunnat sä-
ga: vi backar tillbaka, vad har vi 
sagt i grundsynen? Säger Anni-
ca Hjalmarsson.

Länsstyrelsen är  mycket nöjd 
med samarbetet med Militär-
region väst, man är överens om 
vilka prioriteringar som ska gö-
ras.

– Samverkan har verkligen 
fungerat bra. Vi har väldigt bra 
samsyn med alla våra län i regi-
onen och har forum för att dis-
kutera alla saker. Nu är fokus på 
totalförsvarsplanering och den 
regionala grundsynen är viktig 

utifrån aspekten att den skapar 
en ram och riktlinje för fortsatt 
arbete; det här är prioriterat, 
det är detta vi ska jobba med, 
säger Agne Gustavsson, stabs-
chef på Militärregion Väst.

Hans bild är att länsstyrel-
serna börjar få upp farten i ar-
betet med totalförsvar medan 
kommunerna är i en uppstarts-
fas.

– Länsstyrelserna börjar  få 
personal som jobbar med frå-
gorna. Vi försöker stödja ge-
nom att delta i uppstartsmöten 
och berätta vad det handlar om. 
Kommunerna är väldigt myck-
et på och vill veta hur det berör 
dem och vad de kan hjälpa till 
med.

Nu behöver nästa steg tas.
– Vi har pratat mycket men 

det måste bli verkstad också, att 
det blir handgripliga saker som 
görs. Viktigt som jag ser det är 
att få till en gemensam ledning i 
regionen med krypterade sam-
bandsfunktioner mellan mili-
tärregionen, länsstyrelser och 
vissa av de bevakningsansvari-
ga myndigheterna, säger Agne 
Gustavsson.

GUNNO IVANSSON

Anton  
Landenmark

Annica  
Hjalmarsson

Agne  
Gustavsson 

Nytt system för sjukvård i kris och krig
Försvarsmakten och Social-
styrelsen har arbetat fram 
ett koncept för ett nytt sjuk-
vårdssystem för totalför-
svaret. 

Den innehåller konkreta 
förslag om hur samhällets 
samlade resurser på bästa 
sätt kan utvecklas för att 
klara fredstida allvarliga 
händelser, höjd beredskap 
och ytterst krig.

��Arbetet med Totalförsvarets 
sjukvårdssystem, som rappor-
ten heter, inleddes redan 2015 
och bakgrunden var bland an-
nat det förändrade omvärlds-
läget och att Försvarsmaktens 
sjukvårdssystem är byggt för 
att stödja internationella in-
satser.

– Det var framförallt insik-
ten att Försvarsmaktens sjuk-
vårdsresurser är väldigt få efter 
alla nerdragningar och att vi till 
stora delar är beroende av civil 

sjukvård vid större kirurgiska 
ingrepp och traumasjukvård i 
händelse av krig eller kris, sä-
ger Oscar Hull, stabschef på 
Inriktningsavdelningen i För-
svarsmakten, som ledde styr-
gruppen för studien.

Rapporten har fokuserat  på åt-
gärdsförslag som kan förbättra 
det nationella traumaomhän-
dertagandet och öka den ci-
vilmilitära insatsförmågan vid 
stora olyckor, katastrofer och 
krig.

För att öka Försvarsmaktens 
operativa förmåga behöver 
Sveriges totala medicinska re-
surser kunna hanteras som en 
gemensam medicinsk insats-
förmåga. 

Försvarets begränsade resur-
ser ska inriktas på att hantera 
stridsfältsnivån och att den ci-
vila hälso- och sjukvården ska 
svara för sjukhusvård. All sjuk-
vård ska bedrivas utifrån ci-

vilmilitärt framtagna vårdprin-
ciper vid kris och krig.

Systemet omfattar allt från 
robusta sjukhus och läkeme-
dels- och förnödenhetslager till 
förmågan att verka från tillfälli-
ga lokaler eller i fält. Det inne-
fattar civilmilitär samordning 
av såväl medicinsk utveckling, 
planering, utbildning och kom-
petensförsörjning som resur-
ser för omhändertagande och 
vård.

Vårdpersonalen har  begrän-
sad erfarenhet av så kallad 
traumavård, krigsskador. För-
svarsmakten och Socialstyrel-
sen ska inom ramen för det fö-
reslagna systemet ta fram na-
tionella planer för trauma- och 
katastrofmedicinsk utbildning 
samt stöd till forskning genom 
ett kunskapscentrum i kata-
strofmedicin.

Rapporten konstaterar 
många sårbarheter. Blod, lä-

kemedel och förbruknings-
materiel finns till vardags till-
gängligt endast för daglig drift. 
Rörliga förstärkningsresurser 
som fältsjukhus är en nationell 
bristvara. 

Hösten 2017 fick Socialsty-
relsen 30 miljoner från MSB 
genom krisberedskapsansla-
get för köp av en beredskaps-
förstärkande rörlig sjukvårds-
modul. 

Enligt Socialstyrelsen blir 
sjukvårdsmodulen nödvändig 
för att kunna upprätthålla be-
redskap i händelse av fredstida 
kriser, gråzonsscenarion eller 
väpnat angrepp.

Förslagen i Totalförsvarets 
sjukvårdssystem kräver inte 
minst utbildning och kompe-
tenshöjningar och i rapporten 
bedöms kostnaden för åtgär-
der som genomförs under en 
treårsperiod uppgå till drygt 
1,23 miljarder kronor.

– Vi är hänvisade till politis-

ka beslut för att finansiera det 
här. I Försvarsberedningens 
delrapport Motståndskraft fö-
reslås i avsnittet om sjukvård 
att det här området ska tillföras 
resurser. Om det blir verklighet 
då kan det här bli verklighet.

Enligt Oscar Hull  kan vissa 
förslag genomföras relativt 
snabbt, redan 1-3 år efter be-
slut. Etablera nya förmågor 
som ytterligare förband för att 
kunna stödja vid större kriser 
tar fem-tio år.

– Vi har redan påbörjat eta-
blering och samordning av en 
nationell katastrofmedicinsk 
insatsstyrka. Arbetet med ut-
bildningsplaner och kompe-
tensförsörjning tror vi snart 
kan påbörjas. Robusta och min-
dre störningskänsliga sjukhus 
liksom ytterligare kirurgitrop-
par tar längre tid, säger Oscar 
Hull.

GUNNO IVANSSON
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Sport

Maria Bloms film Mas-
jävlar utspelar sig i och 
omkring denna ort som 
ligger i Siljansbygden.

Hästen Ego Boy ligger 
begravd i vinnarcirkeln 
på denna orts travbana.

De flesta av dessa 
produkter har kinesiska 
elsystem. Dyrare vari-
ant är elsystemen från 
t ex Bosch.

De tävlande i denna 
sport måste bära hel-
täckande klädsel, utom 
på huvud och armar.

Vanligt sätt att förflytta 
sig längs med banan är 
till fots, men det tävlas 
även med skidor, cykel 
och bil.

Ort

Längs banan finns kon-
troller märkta i färgerna 
vit och orange. På 
natten är de röd-vit-blå 
med reflexer.

Francis Ford Coppolas 
film från 1972 Os-
cars-belönades. Anses 
idag vara en världens 
bästa filmer.

Sveriges har just nu en 
fixstjärna inom denna 
sport. Tove Alexanders-
son är namnet.

Musikern, sångaren 
och låtskrivaren Marit 
Bergman är född här.

Film

Efterföljaren (II) kom två 
år senare och hämtade 
sitt källmaterial från den 
delen av Mario Puzos 
roman som inte...

En schism inom New 
York-maffian drar in 
familjens vita får i 
rollen som en ofrivillig 
arvinge.

...användes i (I). Marlon 
Brando spelar Don Vito 
Corleone och Al Pacino 
Michael Corleone.

Innehåller tillsatser 
såsom koffein, gluku-
ronolakton, taurin och 
B-vitaminer.

Kan vara farligt att kon-
sumera i större mänder, 
särskilt i kombination 
med alkoholhaltiga 
drycker.

Drycken är framtagen 
i syfte att motverka 
trötthet i samband 
med mental eller fysisk 
ansträngning.

Några märken av 
denna mycket populära 
dryck är; Burn, Monster 
och Red Bull.

Genren utvecklades 
av främst experimente-
rande producenter och 
inspelningstekniker.

Man kallade det att 
”regissera” musikerna 
och banda dem för att 
sedan mixa fram ett 
nytt sound.

Genren har många sti-
lar, Dub, rockers, ragga 
och dancehall är några 
av de viktgaste.

Utvecklades på den Ka-
ribiska ön Jamaica. Bob 
Marley and the Wailers 
är ett av de mest fram-
gångsrika banden.

Produkt

Land

Förfat-
tare

Kalhuggning kan 
öka risken för sådan 
katastrof, men även 
överbefolkning.

Bangladesh är ett land 
som drabbas hårt av 
dessa katastrofer.

Får ha max 250 W 
tillförd effekt då motorn 
ej får ha ytterligare kraft 
när hastigheten 25 
km/h uppnåtts.

I landets flagga ses ett 
dubbelkors som skjuter 
upp från ett treberg.
Färgerna är vitt, blått 
och rött.

2016 vann hon en Os-
car för sin roll i Gerda 
Wegenius film The 
Danish Girl.

Bor sedan 30 år i 
närheten av Kivik på 
Österlen. Har en dotter 
tillsammans med Per-
nilla August.

MSB har flera förråd 
med material som t 
ex sandsäckar för att 
underlätta vid en akut 
situation.

Cyklisten kan trampa 
utan att uppleva ett 
tungt motstånd i backar 
och i motvind.

Landskapet utmärks 
av en mängd berg och 
dalar med Karpaterna i 
landets norra del.

Som åttaåring tävlade 
hon i TV4-programmet 
Småstjärnorna. Åren 
1998 till 2004 gick hon 
på balettskola.

Växte upp på Lilla 
Essingen i Stockholm. 
Huvudstaden är också 
skådeplatsen för hans 
genombrott Gentlemen.

Orsakas främst av 
kraftiga regnskurar, 
snösmältning, orkaner 
eller vulkanutbrott till 
havs.

Allt fler i Sverige an-
vänder denna produkt, 
men Posten är nog den 
största användaren?

Huvudstaden är 
Bratislava. Tidigare var 
landet sammanslaget 
med Tjeckien.

Genombrottet kom 
2010 då hon tilldelades 
en Guldbagge för sin 
insats i filmen Till det 
som är vackert.

Blev invald i Svenska 
Akademien 2014 med 
utträdde formellt ur 
densamma 7 maj i år.

Den magnifika utom-
husarenan Dalhalla 
ligger strax utanför 
denna ort.

Premiärministern heter 
Peter Pellegrini i detta 
5,5 miljoner befolkade 
land.

Är född i Göteborg 
1988. Medverkade 
redan som sjuåring i 
Kristina från Duvemåla. 

Personerna i hans 
berättelser är nästan 
alltid udda gestalter i 
samhällets utkant. Som 
i debuten Attila.

Natur-
katastrof

Skåde-
spelare

 L R A B B U G D R O J E
 E L K S T O N I A R E S
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 N O P A L N T I S K B Å
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 O M R I A Ä R O R A O D
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 V O R D F L O D J U E G
 U L L A D I S U B O R N
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Hitta ord i bokstavsmyllret!
De kan vara placerade vågrätt, lodrätt, diagonalt, vara skriv-
na från vänster till höger eller tvärtom.
Vi har gömt 10 ord som förknippas med midsommaren, hälften 
av dem har med mat att göra!

Dryck

Musik-
genre

1 Rättvik, 2 Orientering, 3 Gudfa-
dern, 4 Energidryck, 5 Reggae, 6 
Översvämning, 7 Elcykel, 8 Slova-
kien, 9 Alicia Vikander, 10 Klas Öst-
ergren
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FAKTA

Norrtälje
�� Räddningstjänsten i Norrtäl-

je kommun har fem brandsta-
tioner: Norrtälje (heltidsbeman-
ning) samt Rimbo, Hallstavik, 
Älmsta och Blidö.
�� Totalt har räddningstjänsten 

120 medarbetare, varav cirka 50 
är anställda på heltid.
�� 95 av de 120 är brandmän. Av 

dem är nio kvinnor, alltså cirka 
tio procent.
�� Personalomsättningen har le-

gat på åtta-tio medarbetare per 
år, men under 2017 var det bara 
fyra som slutade.
�� Kostnaden för rekryterings-

kampanjen landade på 300 000 
kronor. Att köpa stationskläder 
till personalen på ytterstationer-
na gick på 100 000 kronor.

NORRTÄLJE
Berätta först hur belönande 
det är att hjälpa andra. Bör-
ja inte med att räkna upp al-
la krav för att bli brandman.

Det är en del i receptet 
som fått rekordmånga att 
söka sig till deltidsstatio-
nerna i Norrtälje.

��Kyrkvaktmästaren Olivia 
Palmquists huvudarbetsgiva-
re är Roslagens västra pasto-
rat. Hennes chef Peder Lundin 
är styrkeledare och hade fle-
ra gånger frågat Olivia om inte 
hon också skulle bli en del av 
räddningstjänsten.

Till slut gick hon med på att 
testa. Nu har hon varit brand-
man i Rimbo ett år.

– Jag hjälper folk på mitt 
vanliga jobb också, men som 
brandman får jag känna mig 
ännu mer behövd. Och så är det 
roligt att göra nya saker. 

Hon stämmer bra in på Norr-
täljes analys av varför en per-
son väljer att bli brandman. 

Viljan att hjälpa  är ofta det vik-
tigaste skälet, följt av en öns-
kan om att känna samhörighet 
och stolthet, och att utvecklas. 
Den ekonomiska ersättningen 
är inte oviktig, men sällan den 
främsta drivkraften.

Liksom de flesta andra rädd-
ningstjänster har Norrtäl-

je haft svårt 
att beman-
na deltidssta-
tionerna. När 
Magnus Wal-
lin tillträd-
de som rädd-
ningschef 
2015 pågick 
diskussioner 
om att lägga ner en station.

– Vi hade näsan precis ovan-
för vattenytan. Beredskapen 
kunde hållas tack vare medar-
betare som ställde upp och tog 
extraveckor, berättar Magnus 
Wallin. 

Fyra anställda fick göra  en ut-
redning om hur räddnings-
tjänsten ska kunna rekrytera 
fler och behålla brandmännen 
längre.

Utredarna konstaterade att 
det finns en tradition av att sö-
ka folk genom att börja räkna 
upp kraven: du ska ha körkort; 
bo nära brandstationen; klara 
villkoren i AFS 2007:7 (arbets-
miljöföreskrifterna för rök- och 
kemdykning). 

Norrtälje vände på det: lät 
annonserna ta fasta på viljan 
att hjälpa, såg till att annonser 
och broschyrer var proffsigt ut-
formade och började använda 
fler kommunikationskanaler 
som Facebook.

På ett år ökade antalet sökan-

de med 250 procent, från 30 till 
105 personer. Antalet kvinnor 
som sökte ökade med 1 000 
procent (!), från tre till 33.

Ökningen ledde till  att kom-
munen nominerades till 
Svenska Jämställdhetspriset 
2018, och hotet mot småstatio-
nerna avvärjdes.

Magnus Wallin betonar att 
Norrtälje inte har sänkt kra-
ven för anställning. När så 
många söker är det förstås ock-
så många fler som inte blir an-
tagna. Men testerna ska inte 
upplevas som en hånfull utslag-
ningssituation.

– Den som inte blir antagen 
första gången kanske blir det 
nästa gång, efter att ha tränat 
lite mer. Vi ser alla som poten-
tiella medarbetare och som am-
bassadörer för räddningstjäns-
ten. 

Norrtälje har slutat  prata om 
heltids- och deltidsbrandmän. 
Alla är brandmän, och ter-
men räddningstjänstpersonal 
i beredskap används definitivt 
inte. Ingen utanför branschen 
vet vad RiB är.

De som jobbar på yttersta-
tionerna har precis som de hel-
tidsanställda fått stationsklä-
der. På varje station finns fack-
böcker så att alla ska kunna läsa 
på och öka sin kunskap, viktiga 

delar för att bygga samhörighet 
och stolthet.

Att någon vill bli brandman 
är en sak. Att få huvudarbets-
givarna att gå med på att en an-
ställd ibland akut måste slänga 
sig iväg från jobbet är en annan. 

I Norrtälje kommun  uppmärk-
sammas huvudarbetsgivarna 
i annonser på temat ”Tack för 
att vi får låna en hjälte!” och 
räddningstjänsten har tryckt 
dekaler till arbetsplatser-
na med texten ”Här jobbar en 
brandman”.

En sådan dekal sitter på dör-
ren vid Beijers byggmarknad i 
Grisslehamn.

Filialchefen Robert Anders-
son är odelat positiv till att två 
medarbetare har brandmanna-
jour var fjärde vecka. Utryck-
ningarna har inte skett så ofta 
att det gett någon belastning 
för företaget.

– Däremot är det stora förde-
lar, om det skulle hända olyck-
or vid lastning och lossning, till 
exempel, och det är förstås jät-
tebra med anställda som är bra 
på hjärt- och lungräddning. 

– Och för bygden är det jätte-
viktigt att den här tryggheten 
finns.

ANNIKA N LINDQVIST

Robert Andersson är filialchef på Beijers byggmarknad i Grissle-
hamn, och mycket nöjd med att två av hans medarbetare också är 
brandmän.  FOTO: ANNIKA N LINDQVIST

Magnus Wallin

Olivia Palmquist stämmer bra 
in på Norrtäljes analys om var-
för man väljer att bli brand-
man. Hon  började på stationen 
i Rimbo i maj 2017. Till vardags 
jobbar hon som kyrkvaktmäs-
tare.  FOTO: ANNIKA N LINDQVIST

Vilja att hjälpa före krav
��Antal sökande I Norrtälje ökade med 250 procent
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Majoriteten av de som drun-
knar är män. Samma sak 
med de som kör ihjäl sig eller 
dör i alkoholförgiftning.

Män är överrepresenter-
ade i alla typer av döds-
olyckor.

�� – Om samhället menar allvar 
med det förebyggande arbe-
tet måste man försöka påver-
ka mäns utsatthet i olyckor, sä-
ger brandmannen Viggo Lund-
berg. 

Viggo Lundberg är anställd 
i Södertörns brandförsvars-
förbund, men det är mest på 
fritiden som han har djupdykt i 
olika offentliga register och lagt 
samman statistiken med sina 
egna erfarenheter för att få en 
klar bild av sambandet mellan 
olyckor och kön.

–  I de dödsolyckor jag har 
varit ute på under mina elva år 
som brandman har det i samt-
liga fall utom ett varit män som 
suttit bakom ratten.

Under våren har han varit 
flitigt anlitad som föreläsare i 
olika branschforum, senast på 
Brand i Göteborg.

Lagen om skydd mot olyck-
or, LSO, lägger ett tydligt ansvar 
på samhället för att förebygga 
olyckor.

Arbetet skulle bli mycket mer 
effektivt om det utgick från vil-
ka typer av olyckor som faktiskt 
sker och vilka som drabbas, is-
tället för att bygga på slentrian.

Genomgående är de  förebyg-
gande insatserna dåligt inrik-
tade på att nå den grupp som är 
mest utsatt: män.

Ett exempel är drunkning, 
högaktuellt så här års. 

Drygt 100 personer drun-
knar varje år, fler under varma 
somrar och färre när det är kallt 
och regnigt. 

Det är inte, som många tror, 
barn som oftast omkommer 
i drunkning. 80 procent är 
vuxna män. De flesta är i öv-

re medelåldern och ofta har de 
överskattat sin simförmåga. 
Majoriteten har druckit alko-
hol och bär inte flytväst.

– Räddningstjänsten lånar ut 
flytvästar. Pappor kommer in 
och lånar till sina barn, men de 
lånar aldrig till sig själva. Men 
de västar vi erbjuder är å andra 
sidan klumpiga och otympliga. 
Kanske skulle fler låna om vi 
hade lite tuffare västar?

Det är inte bara  räddnings-
tjänsterna som behöver se över 
sin information och sina åtgär-
der, tycker Viggo Lundberg. 

MSB:s hemsida innehåller gott 
om information om barn och 
vatten.

– Det är förstås viktigt, men 
det saknas information om 
män och vatten. 

Av de som omkommer  i trafi-
ken är 75 procent män. Män 
kör visserligen fler mil per år 
än kvinnor, men även när man 
räknar med det så är männen 
kraftigt överrepresenterade i 
olycksstatistiken, inte minst 
som vållande. 

– Per färdad kilometer har 
män nästan dubbelt så hög risk 

att omkomma i en bilolycka. 
Förklaringen är oftast medvet-
na felhandlingar. Många manli-
ga bilförare anser att de är bätt-
re bilförare än andra och att 
hastighetsreglerna inte gäller 
för dem.

Antalet trafikdöda  har mins-
kat påtagligt de senaste åren. 
Männens andel av de omkom-
na har stigit.

– Här finns ingen riktigt bra 
förklaring. Kanske har män 
större tilltro till de tekniska sä-
kerhetssystemen i nya bilar, vil-
ket leder till ännu större riskta-
gande? 

Fallolyckor tar varje år cirka 
1 000 människoliv, framförallt 
är det äldre som drabbas. ”Fall” 
inbegriper allt från att ramla 
ner under bergsklättring till att 
snubbla på mattkanten, hamna 
på sjukhus och avlida i sviterna 
av fallet. Också i fallolyckor är 
det faktiskt flest män som dör.

Däremot är det fler kvinnor 

FAKTA
�� Fallolyckor tar årligen cirka 1 000 liv. 55 procent av de omkomna är män.
�� Förgiftningar tar 400-500 personers liv. 80 procent är män.
�� I trafiken dör 260-270 personer. 75 procent är män. 
�� Drunkningar tar cirka 100 liv. 83 procent är män.
�� I bränder omkommer cirka 100 personer. 65 procent är män.
�� Cirka 1500 personer dör i självmord, 70 procent är män.

FALLOLYCKOR DRUNKNINGFÖRGIFTNING BRÄNDERTRAFIKEN

KÄLLOR: DÖDSORSAKSREGISTRET, SOCIALSTYRELSEN 2011-16

TRAFIKANALYS, VÄGTRAFIKSKADOR 2016 

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 2017

MSB DÖDSBRANDSRAPPORTERING 2016

NATIONELLT CENTRUM FÖR SUICIDFORSKNING, KAROLINSKA INSTITUTET, 2011-16

SJÄLVMORD

MÄN KVINN0R

Fördelning döda i procent

Män dör mest  i alla typer av olyckor
Överskattar
– Per färdad kilometer har män 
nästan dubbelt så hög risk att om-
komma i en bilolycka. Förklaringen 
är oftast medvetna felhandlingar.
Viggo Lundberg, brandman, Södertörn
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som dör i hög ålder, 90 år och 
uppåt. Det beror på att det finns 
betydligt fler kvinnor som är så 
gamla. 

– Vi får en allt äldre befolk-
ning, och männens medel-
livslängd kommer sakta ikapp 
kvinnornas. Då kommer ock-
så fallolyckorna att öka bland 
män. Och män är generellt 
sämre än kvinnor på att gå i fö-
rebyggande balansträning eller 
att be om hjälp för att anpassa 
hemmiljön.

Många kommuner  erbjuder 
fixartjänster till äldre, för att 
undvika att gamla står och ba-
lanserar högt upp på stegar. 
Tjänsten kallas för det mesta 
sådant som Fixar-Malte eller 
Fixar-Olle, och det är huvud-
sakligen kvinnor som använ-
der tjänsten. 

– Mansnamnet säger mycket 
om vem som är fixare och vem 
som förväntas ta emot hjäl-
pen. Jag tror att vi ska tänka till 

kring hur vi presenterar tjäns-
ten.

Förgiftning tar 400-500 
människoliv per år, framförallt 
alkohol- och narkotikaförgift-
ning. Det är en kraftig övervikt 
för män bland de döda. Ändå 
riktas information och insatser 
snarast till unga kvinnor, inte 
till unga män.

– Orsaken är enligt en rap-
port från Socialstyrelsen att 
kvinnorna ses som blivande 
mammor, medan samhället in-
te har samma förväntningar på 
unga män. 

Runt 1500 personer dör  varje 
år i självmord. Högst andel sui-
cid finns hos män över 45 år. 

Men nästan 200 barn och 
ungdomar dör varje år i suicid, 
vilket gör det till näst vanligaste 
dödsorsaken bland unga. 

Forskare har visat att de 
manlighetsideal som leder till 
våld och kriminalitet också bi-
drar till en högre sannolikhet 

för att omkomma i självmord 
och för att utsätta sig själv och 
andra för större risker överhu-
vudtaget.

Den kunskapen tycker Viggo 
Lundberg att räddningstjäns-
terna ska börja förvalta och om-
sätta i praktiken.

Räddningstjänsten har växt 
fram ur behovet att skydda sig 
mot brand. När man är ute i 
skolorna och informerar hand-
lar det fortfarande nästan ba-
ra om brandsäkerhet. Trots 
att ansvarsområdet idag är så 
mycket vidare, och trots att 
bränder tar förhållandevis få 
människoliv i Sverige.

– Kanske skulle vi prata min-
dre om brand och mer om sui-
cid och om mäns riskbete-
ende och sårbarhet? Utifrån 
att räddningstjänsten fortfa-
rande är en mansdominerad 
organisation skulle vi kunna 
vara en viktig förebild.

ANNIKA N LINDQVIST

Män dör mest  i alla typer av olyckor
FOTO: JOHAN EKLUND

En brandman omkom un-
der en skogsbrand i Värm-
land. 

Polisen har upprättat en 
anmälan om vållande till 
annans död.

��Räddningstjänsten larma-
des till en skogsbrand väster 
om Ransäter vid 22-tiden. 

Runt midnatt återfanns 

en av deltidsbrandmän liv-
lös nedanför ett stup. Hans liv 
stod inte att rädda.

Flera skogsbränder pågick 
under kvällen i ett begränsat 
område. Misstanke om att 
bränderna var anlagda har 
gjort att polisen upprättat en 
anmälan om vållande till an-
nans död i samband med ar-
betsplatsolycka.

Brandman omkom
– polisen utreder brott

Räddningstjänsten Karl-
stadsregionen har polisan-
mält ett antal skogsbrän-
der i östra Värmland.

– Att det här inte skulle 
vara oaktsamhet, det får 
jag inte in i huvudet, sä-
ger Björn Johansson, chef 
för räddningstjänstavdel-
ningen.

�� Sista veckan i maj inträffa-
de en mängd bränder längs 
järnvägen i östra Värmland, 
troligen orsakade av gnistor 
från ett tåg. Vittnen har pekat 
på ned- eller avslitna broms-
belägg, stål mot stål på brom-
sar som också eventuellt legat 
an.

– Fordonet tänder eld på 
en sträcka runt tre mil utan 
att någon på tåget upptäcker 
det. Vi krävde trafikstopp och 
elektriciteten till ledningarna 
stängdes av.

Karlstadsregionens rädd-
ningstjänst fick larm vid 
14.30-tiden, hade branden 
under kontroll vid midnatt.

– Det brann på 20 ställen. 
Vilka skulle vi åka till, vilka 
strunta i? Det är inte lätt led-
ningsmässigt. Samtalen till 
SOS Alarm var jättemånga, 
både de och vi tappade över-
blicken.

Och än värre var det  för Berg-
slagens räddningstjänst som 
släckte bränder på en östliga-
re del av sträckan. Terrängen 
var besvärlig, räddningstjäns-
ten tog hjälp med vatten-
bombning från helikoptrar 
och beställde skogsbrandsre-
surser från MSB.

– De hade också ett 20-tal 
platser det brann på och fick 
hålla på i fyra dagar.

Björn Johansson polisan-

mälde hän-
delsen.

– Jag vill 
att det ut-
reds om lag-
brott be-
gåtts. Jäm-
för med om 
någon råkar 
glömma att stänga av spisen 
och det orsakar en brand i ett 
hus, då vill polisen veta av oss 
vad som kunde hänt. Jag vill 
att polisen ställer samma frå-
gor i det här fallet. Det är non-
chalant att köra med ett tåg på 
det här sättet genom ett områ-
de där brandrisken är extremt 
hög.

Björn Johansson  konstaterar 
att Karlstadsregionen är en 
relativt stor räddningstjänst, 
men att bränderna frestade 
på organisationen maximalt.

– Vi hade alla styrkor ute, 
insatsen höll på att knäcka 
oss. Vi kör slut på beredska-
pen, tappar beredskap för an-
dra larm, bränner en massa 
pengar. Det är rena turen att 
det inte brann ner någon vil-
la, men det gör det nästa gång. 
Eftersom det får stora konse-
kvenser bör man titta på om 
någon är ansvarig.

Björn Johansson har inte 
pekat ut någon ansvarig i sin 
anmälan.

– Eftersom jag inte vet vem 
det är. Men det kan väl vara 
två, de som ansvarar för tåget 
eller de som håller efter ban-
vallen. Och rimligen borde väl 
man ha någon form av över-
vakningssystem på tågen. Vi 
har haft ett första möte med 
polisen för att förklara konse-
kvenserna av att orsaka en så-
dan här brand. 

PER LARSSON

Skogsbrand 
polisanmäld

Björn Johansson
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SKÖVDE
Nästa år ska ett  nytt kon-
cept med sök- och rädd-
ningshundar vara klart. 

Med en förändrad hot- och 
riskbild är målet numera in-
satser inom landets gränser.

��Övningsrök bolmar i bak-
grunden, en ettrig gräsklippa-
re arbetar strax intill och en 
mängd människor rör sig i ”rui-
nen” av betongblock och rostig 
metall på övningsfältet Hass-
lum i Skövde. 

Det är kort sagt stökigt, och 
några högljudda motorsågar el-
ler cementblandare fyllda med 
stenar som ofta används för att 
skapa stress behövs inte idag. 
Men trots den röriga miljön är 
utbildningens fyrbenta delta-
gare påtagligt oberörda.

— De måste ha en ”på” och en 
”avknapp”, det håller inte med 
en hund som far runt hela tiden 
och inte kan koppla av, konsta-
terar Svenska Brukshundklub-
bens Gullvi Gullander som själv 
utbildat tre räddningshundar 

och nu är kursansvarig för åt-
ta dagar i Skövde, krönta med 
det nationella räddningshund-
testet som bland annat innebär 
ruinsök, arbete i mörker och i 
grupp.

—Oftast är det ganska  ”råa” 
hundar vi arbetar med. De är 
cirka ett år gamla och vanligt-
vis en retriever, även om det 
inte är rasen utan individen 
som avgör. 

– Hundarna måste ha en 
”motor”, en inneboende vilja 
att gå vidare och det räcker in-
te med att hitta människor. De 
måste också markera på plat-
sen, genom att ge skall eller ge-
nom att ta ett bett om den så 
kallade ”rullen” som hänger 
under halsen. 

Ett tillfälle att testa aspiran-
ternas personlighet är momen-
tet ”lastbilsflaket”, där tolv 
hundar med förare ska samsas 
på en liten yta och acceptera att 
hanteras av andra hundförare 
än de är vana vid. 

För en hund kan dofter kan 
berätta mycket men de rör sig 
när det blåser, regnar eller är 
varmt. 

Vindmarkering är ett av mo-
menten i räddningshundtestet 
som föregåtts av cirka 18 må-
naders grundutbildning inom 
brukshundklubben. 

Flera ekipage faller bort på 
vägen, men kvar är bland andra 
Lipton, Bella och Tosca med si-
na förare.

I början av 2017 beslutade  
MSB att den så kallade SWIFT 
USAR-förmågan ska utvecklas 

till en nationell förstärknings-
resurs i syfte att stötta kommu-
nal räddningstjänst vid kom-
plexa byggnadskollapser orsa-
kade av naturhändelser, olyck-
or eller terrordåd. Den nya 
resursen ”Nationell urban sök- 
och räddning” ska stå klar i ja-
nuari 2019. 

Efter jordbävningen i Ar-
menien 1989 blev dåvarande 
Räddningsverket drivande bak-
om det internationella samar-
betet kring sökinsatser, berät-
tar Thomas Degeryd som ar-
betar med nationella förstärk-
ningsresurser på MSB. 

Men, trots denna bakgrund  
skickas svenska hundar sedan 
förra året inte längre på ut-
lands uppdrag. 

—Många länder har byggt 
upp en egen förmåga och det 
finns team på närmare håll. 

Sverige ligger ofta geogra-
fiskt långt ifrån händelserna 
och efterfrågan på hjälp har 
minskat, enligt Thomas De-

geryd.
 – Samtidigt har hotbilden 

ökat här hemma, med terror 
och effekter av naturhändel-
ser som ras- och skred eller vä-
dersituationer där exempelvis 
snölaster påverkar byggnader. 
MSB vill att det från och med 
nästa år ska finnas en bered-
skap för nationella uppdrag, 
där hundarna har en roll för att 
söka efter människor i raserade 
byggnadskonstruktioner, för-
klarar Thomas Degeryd.

—Det kan handla om att man 
saknar människor vid ett ter-
rordåd och andra händelser. 

Arbetet med att utveckla re-
sursen leds av MSB i nära sam-
arbete med Södertörns Brand-
försvarsförbund, Storstock-
holms Brandförsvar, Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg och 
Räddningstjänsten Syd. 

Exakt hur beredskapen ska 
se ut är inte klart, exempel-
vis hur transporter ska ske vid 
längre avstånd. 

Utrustning, utbildning och 

Minskad efterfrågan gör att sök- och räddningsstyrkor inte längre finns som resurs för internationella insatser. Däremot byggs resursen upp för att klara insatser natio-
nellt. Under övning i Skövde tränades hundförare och hundar, här Robert Philipsen med sin fyrbente kollega.  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Tränas för insatser i Sverige
På gång
”MSB vill att det från 
och med nästa år ska 
finnas en beredskap 
för nationella upp-
drag.”
Thomas Degeryd, MSB
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kravspecifikationer är an-
nat som är under utveckling. 
Klart är dock att också bygg-
nadsingenjörer ska ingå i re-
sursen.

Tillbaka till övningsfältet  i 
Skövde, där vi lär oss att hun-
darna inte ska kläs i selar el-
ler reflexvästar som gör att de 
riskerar att fastna. 

Och att blodpudding och 
köttbullar fungerar som belö-
ning när fyraåriga Golden re-
trievern Tosca utför sitt upp-
drag efter att Ann Marie Me-
lin från Tierp uppmanat till 
”Sök!”.

—Hennes mamma är rädd-
ningshund så hon har va-
rit med sedan hon var bebis. 
Hon är väldigt lätt, 19 kilo, och 
snabb i fötterna. De lär sig att 
vara försiktiga, förklarar Ann 
Marie Melin rutinerat intill 
högen av metall och betong-
block. 

Cecilia Joachimsson  från 
Stockholm är desto nyare i 
gänget. Hon var på informa-
tionsmöte med brukshund-
klubben och har gått den 18 
månader långa utbildningen 

med hunden Bella, motiverad 
av en vilja att göra skillnad. 

Hunden Bella är en ”gatu-
korsning” som har fått följa 
med från Argentina där Ceci-
lia Joachimsson bott en läng-
re tid.

—Hon kallas bergsgeten 
ibland, rör sig så himla lätt i 
miljön och skuttar fram.

Cecilia Joachimsson har 
rest mycket i länder där det 
varit jordskalv och hennes 
mål var att ingå i utlandsstyr-
kan, när verksamheten lades 
ner under hennes och Bellas 
utbildning.

—Jag har vänner i Mexico 
som säger, ”var är ni, ni borde 
vara här och hjälpa till!

Nu är istället Sverige målet 
för de nya sök- och räddnings-
hundarna, men det finns yt-
terligare ett motiv för Cecilia 
Joachimsson och det är den 
roliga träningsformen.

 —Man lär sig jättemyck-
et om sig själv och sin hund. 
Oavsett vilken miljö man går 
in i måste man ha koll på vad 
man utstrålar, man kan själv 
bli stressad. Det är jätteviktigt 
att vi är i en bubbla och har ett 
bra samspel.

Sök- och räddningshundar-
na kan användas betydligt 
bättre än idag. 

Det anser Michael Hessel-
gård, räddningschef i Hults-
fred, som har ordnat en egen 
lösning –hundföraren Hans 
Viborg och Golden retrievern 
Lipton.
��— Vi är glada och stolta över 

att ha honom i vår kommun, sä-
ger Michael Hesselgård. 

Samarbetet med Hans Vi-
borg bygger på frivillighet – han 
kommer om han kan – men det 
är ändå satt på pränt i ett av-
tal där ersättning utgår enligt 
rib-avtal vid skarpt läge.

— Vi visar att det är seriöst 
och att han är en del av vår orga-
nisation. Det kostar oss ingen-
ting mer än lite tid när vi hjäl-
per honom med träning. 

Ett sådant exempel är när 
Hans Viborg tränar Lipton, en 
golden retriever av jaktmodell 
på tre och ett halvt år, på höjder 
med hjälp av räddningstjäns-
tens skylift.

— Jag har aldrig varit intres-
serad av att tävla med hund 
men jag tycker om att arbeta 
med hund och har fastnat för 
det här. Man får lära sig sjuk-
vård och hundsjukvård, det är 
brett med räddningshund, för-
klarar Hans Viborg som också 
motiveras av att göra en sam-
hällsinsats. 

Både han och  Michael Hessel-
gård menar att räddningshun-
darna runt om i landet är en 
alltför anonym tillgång.

— Ta reda på vilka hundeki-
page som finns i närområdet, 
tipsar Michael Hesselgård. Det 
är skillnad på att få tag i en hund 
i samma kommun eller en som 
är 30-40 mil bort.

Frågan om hur eftersök av 
försvunna personer med hund 
ska organiseras är dock inte 
helt enkel. Hesselgård och Vi-
borg är kritiska till hur poli-
sen hanterar sitt ansvar. När 
en flicka i Hultsfred försvann i 
våras hittades hon till slut av en 
orienterare. Räddningstjäns-
ten hade inte ens blivit infor-
merad om händelsen, inte hel-
ler Hans Viborg. 

— Jag läste om det i tidning-
en, kunde varit där på fem mi-
nuter, säger Viborg och menar 
att det är vattentäta skott till 
polisen, som ”väl inte är så in-
tresserad”. 

— Jag har varit i kontakt med 
de poliser som är lokala in-
struktörer men de har inte tid 
att titta på våra hundar, säger 
han. 

Michael Hesselgård menar 
att försvinnandet i Hultsfred 
hade varit ett ypperligt tillfälle 
för Hans och att det kanske ock-
så gäller fallet i Sävsjö i vintras 
där en mamma med två barn 
försvann i snön. Mamman av-
led. Inte heller där hade rädd-
ningstjänsten fått vetskap om 
det akuta sökbehovet. 

Kenth Sjöberg, Polisen,  som 
är chef för hundgruppen i Kal-
mar med Hultsfred i sitt områ-
de, menar att bedömningen av 
ett ärende är mycket viktig, så 
att polisen ”kommer in rätt”. 
Så är det inte alltid, medger han 
och nämner den mänskliga fak-
torn.

— I det initiala skedet kän-
ner jag att det är för stora ytor 
kopplade till för lite hundre-
surser och att vi inte kommer 
igång tillräckligt snabbt, säger 
han och menar att en del av för-
klaringen kan vara att den cen-
traliserade ledningscentralen, i 
hans fall i Malmö, saknar lokal 

detaljkännedom om polishun-
darnas förmågor. 

— Där måste vi utforma en 
beredskapsfunktion med lo-
kala hundbefäl som besluts-
stöd. Men när ett ärende väl är 
LSO-klassat öppnas alla kra-
nar. 

Kenth Sjöberg är inte mot-
ståndare till externa aktörer 
men menar att det måste fin-
nas en struktur. 

Ett annat bekymmer  är kvali-
tetssäkringen av externa hun-
dar för ett så kallat e-kontrakt. 
Det är svårt att hinna med och 
polisen är ”fyrkantig”, konsta-
terar han, även när det gäller de 
egna polishundarna.

— Du måste vara godkänd i 
alla moment, har du en hund 
som är jäkligt duktig på att sö-
ka men inte hoppar, då blir den 
tagen ur tjänst. Samtidigt gil-
lar jag att det är höga krav, ef-
tersom det handlar om att räd-
da liv, säger Kenth Sjöberg som 
tror att det kommer att satsas 
på verksamheten igen efter ti-
digare neddragningar.

JOHAN WANGSTRÖM

Hans Viborg har avtal med Hultsfreds räddningstjänst som resurs 
med räddningshund. Räddningshunden är en allt för anonym re-
surs, anser Viborg och räddningschefen Michael Hesselgård.  
 FOTO: ANNA HÅLLAMS

Hultsfred har avtal 
om räddningshund

Ann Marie Melin, Tierp, och Tosca söker i ruinerna. Blodpudding 
fungerar som belöning efter utfört uppdrag.  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Cecilia Joachimsson gillar träningsformen och poängterar hur 
viktigt samspelet mellan förare och hund är.  FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Många räddningstjäns-
ter har varit med om att ha 
släckt en brand och övergått 
till eftersläckning, till och 
med lämnat platsen för att 
senare få larm till samma 
adress där en återantänd-
ning skett.

�� I flera fall har de slutliga 
skadorna blivit mycket mer 
omfattande än de var när man 
ansåg att branden var under 
kontroll eller avslutade den 
första insatsen. 

Under de senaste åren har ett 
par räddningstjänster skick-
at in utredningar efter händel-

ser med återantändning, två av 
dessa har vi tittat närmare på. 

Erfarenheterna  från dessa 
bränder är lite olika men ger 
intressanta reflektioner kring 
vikten av att vara noggrann och 
använda både erfarenhet, kun-
skap och fantasi för att se till att 

man exempelvis genomför ef-
fektiva överlämningar och inte 
missar glödbränder på otill-
gängliga eller dolda platser. 

Även andra utredningar har 
visat på vikten av att ha god 
kunskap och förmåga att an-
vända och tolka värmekame-
rans bilder i samband med 

kontroll efter bränder. I Jön-
köpings län har man nu läns-
gemensamt utbildat samtliga 
befäl i värmekamera, dock inte 
enbart på grund av nedanståen-
de händelse. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

Vid en vindsbrand i ett tre-
våningshus i Stockholm i 

mars 2017 hade avveckling av 
resurser inletts i eftersläck-
nings- och bevakningsskedet 
när man fick en återantändning 
i ett förråd på tredje våningen. 

Larmet om branden kom in 
12.20 och vid 14.30-tiden på-
börjades nedtrappning för att 
vid 15.30 anse att branden var 
helt under kontroll. 

Någon gång mellan 17.00 och 
18.00 började det brinna i förrå-
det och vid 18-tiden upptäcktes 
branden efter en ljudlig smäll.

Insatsen trappades upp igen 
och fler resurser begärdes till 
platsen. Dörren in till förrådet 
hade brunnit igenom och bran-
den var så kraftig att rökdykar-
na fick sitta en halv trappa ned 
och kyla brandgaserna innan 
släckning kunde ske. 

Även luckan till vinden  upplev-
des vara bortbränd efter bran-
den i förrådet, men det konsta-
terades senare att den stod öp-
pen. 

Den troligaste orsaken till att 
det började brinna i förrådet 
är att brinnande eller glödan-

de material trillat ned genom 
vindsluckan i samband med ef-
tersläckningen på taket. 

Den andra eftersläckning-
en fortsatte under natten och 
insatsen avslutades först mor-
gonen efter. Då hade man för-
utom de tidigare skadorna på 
byggnaden även fått krafti-
ga rökskador i två lägenheter 
i trapphuset eftersom dörrar-
na till dessa stått öppna för att 
ventilera. Lägenheterna hade 
tidigare satts under övertryck 
för att hindra att rök spreds in 
under eftersläckningen när 
branden på taket ansågs under 
kontroll. 

I reflektionerna  från händel-
sen konstateras att branden 
troligen hade kunnat förhin-
dras om luckan till taket hade 
stängts under eftersläckning-
en, eller att branden kunde be-
gränsats om man haft kontinu-
erlig bevakning av trapphuset. 

Det senare borde skett oav-
sett eftersom dörrarna in till lä-
genheterna var uppställda och 
brandcellsgränserna därmed 
brutna. 

Utredningen konstaterar att 

överlämning av sektorsansvar 
under insatsen upplevts som 
bristfällig och att det troligen 
är det som lett till att det inte 
genomförts någon bevakning 
av trapphuset.

Överlämning mellan  rädd-
ningsledare gjordes muntligt 
trots att det enligt rutin ska gö-
ras skriftligt. Det påverkade 
informationsöverföring kring 
vilka beslut som fattades och 
vad som vidtogs i respektive 
sektor.

– Trots erfarenhet och sto-
ra resurser skedde en olycklig 
återantändning. Ett femtiotal 
brandmäns goda ansträngning-
ar och resultat grumlas delvis 
av att vi glömmer att stänga en 
lucka. Det sporrar oss till för-
bättringar, säger Anders Palm, 
enhetschef ledning Storstock-
holm, och fortsätter:

– Vi har erfarenhet av vinds-
bränder, rutiner för överläm-
ning och noggranna stabsge-
nomgångar – och vi lär oss hela 
tiden nytt. Av totalt 2 837 brän-
der 2017 hade vi två återan-
tändningar. 

En källarbrand i en villa 
Gislaved 2017 släcktes 

och insatsen övergick ganska 
snabbt till att med värmeka-
mera kontrollera eventuell 
brand- och värmespridning 
till övriga delar av villans två 
plan. 

Ett flertal värmeskiftning-
ar observerades i källaren och 
några andra platser i bygg-
naden. Värmekamera och 
dimspik samt friläggning med 
mindre håltagning användes 
för att släcka och kontrollera 
punkterna.

 Vid 02.30 bedömdes läget 
vara lugnt men man lät ändå 
flertalet styrkor vara kvar på 
plats och beslutade om långa 
intervaller mellan kontrol-
lerna. Insatsen avslutades 
04.15 och två personer med 
en tankbil lämnades enligt ru-
tin inom Räddsam F kvar för 
efterbevakning till nästa dag. 

Efter en och en halv timme 
upptäckte personalen kraftig 
rökutveckling och larmade. 
En ny insats drogs igång och 
först framåt lunchtid avsluta-
des insatsen helt. 

Förutom de ursprungliga  
skadorna var nu även kök och 
vardagsrum brandskadade 
och flera bjälklag/väggar be-
hövde sågas upp eller rivas för 
att kontrollera brandsprid-
ning. Våning två var fortfa-
rande relativt oskadad. 

Bland erfarenheterna efter 
branden konstaterades att 
den personal som varit med i 
insatsen kanske inte ska vara 
kvar även i bevakningsskedet, 
det är lämpligt att skifta per-
sonal. Händelsen visar att det 
är viktigt att följa rutiner för 
efterbevakning, särskilt när 
som i detta fall varken fast-
ighetsägaren eller de boende 
finns tillgängliga. 

Den troliga orsaken till att 
branden återantändes var 
en glödbrand i väggen mel-
lan badrum och kök på vå-
ning ett. Ett avloppsrör i plast 
som mynnade ut i väggen  ha-
de bränts av.  Eftersom röret 
bränts av hade det heller inte 
saknats när man orienterat i 
källaren i samband med kon-
troll av spridning. 

Glödbranden var  isolerad 
mellan ett antal lager vägg-
skivor samt kakel och köks-
skåp och upptäcktes inte med 
värmekameran. Det gick kop-
parrör upp från källaren i 
samma vägg, vilka också kan 
ha spridit branden uppåt. 

Det är alltså viktigt att man i 
samband med brand i eller vid 
ett utrymme med anslutande 
schakt/rördragning/kanali-
sering kontrollerar dessa in-
stallationer i hela sin längd, 
även i dolda utrymmen. 

Ska man ta hänsyn till vär-
defull inredning som ytskikt 
i badrum bör man välja från 
vilken sida man tar hål för att 
kontrollera, exempelvis kök 
före badrum, vägg före kök 
och gips före tegel i vägg. 

Återantändning alltför vanligt

Exempel 1

Öppen vindslucka gav ny 
brand och större skador

Exempel 2

Glöd i vägg satte 
fart på brand igen

Väggen mellan kök och bad-
rum där en glödbrand troligen 
orsakade återantändningen. 
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Vindsluckan var öppen och troligen hade brinnande eller glödande material trillat ned genom öpp-
ningen och orsakat återantändningen.  FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN
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Snabba, säkra och effekti-
va insatser är en självklar-

het för räddningspersonal. Att 
”faktiskt” komma fram, är där-
för helt avgörande. 

Med ett mer insiktsinriktat 
lärande för utryckningsförare, 
skapas bättre beteende som i 
kombination med bra färdig-
heter kan ge både snabba, säkra 
och effektiva utryckningar.

Vi har tidigare  skrivit om olyck-
or under utryckningskörning. 
De dödsolyckor som inträffat 
med räddningstjänstpersonal 
de senaste åren har fördelats 
jämt mellan olyckor under ut-
ryckningskörning och vid ar-
bete på väg. 

Mörkertalet för utrycknings-
olyckor bedöms vara stort lik-
som sekundärolyckorna som 
följer för vanliga bilister. 

Om ett räddningsfordon  kör av 
vägen eller kolliderar under ut-
ryckning, riskerar enheten att 
inte komma fram till olycks-
platsen alls. 

Samtidigt skapas en ny 
olycka som i värsta fall, även 

den kan behöva räddningsre-
surser. 

Det kan också innebära att 
räddningsenhetens egen per-
sonal skadas eller rent av om-
kommer. Detta är något som 
vi absolut måste göra allt i vår 
makt för att undvika. 

Utöver detta kan även kon-
sekvensen bli att en brand får 
härja fritt eller ett hjärtstopp 
får vänta tills en ny ambulans 
eller brandbil kan larmas ut. 
Att verkligen komma fram är 
viktigast!

Erfarenheter från  olycksutred-
ningar bidrar till säkrare ut-
ryckningar.

Ett bra exempel på hur er-
farenheter från olyckor med ut-
ryckningsfordon kan bidra till 
ökad säkerhet är den instruk-
törsutbildning som bedrivs av 
Mikael Signon och hans före-
tag I am Safe. Tidigare genom-
fördes den i samarbete med 
Akut- och katastrofmedicinskt 
centrum (AKMC) i Umeå. 

Utbildningen började som 
ett projekt hos Trafikverket, 
som leddes av Signon, och  vi-

lar på beprövad erfarenhet och 
forskning. I den nationella väg-
ledningen ”Säkerhet i vägtra-
fikmiljö”, som MSB tog fram 
tillsammans med Trafikverket, 
konstateras att utbildningen 
uppfyller kraven för de grund-
läggande kompetensmålen. 

I vägledningen noteras även 
att det finns fler utbildning-
ar, men om de uppfyller kra-
ven har inte undersökts inom 
ramen för arbetet med vägled-
ningen.

Instruktörsutbildningen  är öp-
pen för alla blåljusorganisatio-
ner och genomförs som en in-
siktsinriktad utbildning. Den 
syftar till att varje ny instruk-
tör skall kunna individanpassa 
kommande egna lokala utbild-
ningar. 

Det handlar ytterst om att 
ändra kulturer och attityder 
vilka leder till ett smartare be-
teende i trafiken. 

I utbildningen jämförs förar-
prestation med förarbeteende. 
Förarprestation syftar på vad 
en utryckningsförare maximalt 
kan göra utifrån de kunskaper, 

färdigheter denne har i kombi-
nation med att tolka olika situ-
ationer. Detta blir därför föra-
rens maximala kapacitet. 

Förarbeteende syftar på vad 
en förare väljer att göra utifrån 
de kunskaper och färdigheter 
denne har i kombination med 
olika situationer. Ett bra för-
arbeteende kan därför kom-
pensera för en sämre förarpre-
station, exempelvis genom att 
sänka hastigheten. En bra fö-
rarprestation kan bidra till att 
föraren lockas till att utnyttja 
sin förmåga på gränsen till vad 
den kan. 

En hög prestationsförmåga 
i kombination med sämre för-
arbeteende kan då få negativa 
konsekvenser, vilket kan ske 
genom onödigt hög hastighet 
och sämre omkörningar etce-
tera. 

Utryckningskörning  handlar 
därför inte enbart om färdighe-
ter i att manövrera ett fordon, 
utan även om förarens beteen-
den. 

I grunden handlar det om att 
flytta fokus från tidigare tra-

ditionella förarutbildningar 
med mycket färdighetsträning, 
till att förmedla budskapet om 
tidsvinstteorin och riskmedve-
tenhet. 

Grundregeln  för utrycknings-
organisationer borde vara att 
alltid vara ett föredöme i tra-
fiken. Såväl under utryckning 
som vid annan körning. 

Det är därför viktigt att ska-
pa förutsättningar för utryck-
ningsförare att tryggt kunna ta 
fordon och personal från sta-
tion till olycksplats. 

Att verkligen komma fram är 
viktigast!

MATTIAS SJÖSTRÖM

Fotnot: Vägledningen ”Säkerhet 
i Trafikmiljö finns att ladda ner 
på msb.se – sök på titeln.

VIKTIGA OMRÅDEN 
�� Insiktsinriktad utbildning – 

klokare och mer taktisk körning 
�� Förarprestation – respektive 

förarbeteende – ökad riskmed-
vetenhet 
�� Skapa förutsättningar för 

snabba, säkra och effektiva ut-
ryckningar – modern utryck-
ningsförarutbildning 

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@halmstad.se

Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström medverkar un-
der Erfarenheter med sammanfattningar av olycksundersök-
ningar inskickade till MSB, samt egna arbeten. 
De tar gärna emot synpunkter och tips. 

Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutredning@
msb.se
Undersökningarna på nätet:  
www.msb.se/olycksundersokningar/kommuner

Anna Andersson Carlin
anna.carlin@rsyd.se

KontaktErfarenheter

Framkomst är viktigast
��Bättre beteende ger säkrare och effektivare utryckningar

Färdighet att framföra fordonet under utryckning är viktigt. Men än viktigare är rätt beteende; att göra rätt val utifrån sina kunskaper och färdigheter. Det handlar om sä-
kerhet, och inte riskera att inte komma fram. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
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Virtuell teknik har blivit en 
viktig del av utveckling-
en för räddningstjänsten i 
Hultsfred. 

Rökdykning och utryck-
ningskörning övas, extern 
utbildning genomförs med 
tekniken.

�� – De som övar får på en TV-
bild en fingerad brand men 
jobbar verkligt. En av de störs-
ta fördelarna är att vi kan be-
driva övningen eller utbild-
ningen var som helst, säger Ulf 
Bowein, utbildningsansvarig i 
Hultsfreds kommun.

Räddningstjänsten har an-
vänt virtuell teknik i fyra-fem 
år. Grunden är en TV vars 
skärm visar en fingerad brand. 
Övningsledningen bestäm-
mer vad som ska släckas, hur 
det ska släckas, om det behövs 
första åtgärd som att stänga en 
gaskran. 

TVn är integrerad  med en rök-
maskin och flödet från den styr 
övningsledningen beroende på 
hur den övade agerar. Släck-
utrustningen skjuter en laser-
stråle som ska träffa rätt för att 
få släckeffekt.

– De som övar har glasögon 
som också styrs efter ageran-
det, går man ner på huk blir sik-
ten bättre.

I början användes den virtu-
ella tekniken för grundläggan-
de brandutbildning med hand-
brandsläckare. 

– Med den här tekniken kan 
vi vara i de övades egna arbets-
platser. De får larm, går till rätt 
lokal och försöker släcka bran-
den. De ser vad som händer om 
det brinner på deras arbets-
plats och hur de bidrar till att 
det blir tryggare och säkrare. Vi 
kan höja kompetensen hos pri-
vata företag, på vårdboenden, 
säger Bowein.

Med en ny  släcksimulator som 
kommit i år kan räddnings-
tjänstens egen personal öva 
rökdykning. Strålrör kompati-
bla med tekniken skickar laser-
strålar för att släcka branden 
som TVn visar. 

Simulatorn kan program-

meras för olika svårighetsgra-
der och olika typer av släckare. 
Övningsledningen följer i bak-
grunden och styr förloppet ef-
ter agerandet.

– Vi är dessutom ute och övar 
på lämpliga objekt i verklig mil-
jö. Det ökar kännedom om lo-
kalerna och ger ännu mer lär-
dom.

Företaget Skysol förser 
Hultsfreds kommun med tek-
niken. Den används också på 
Makerspace Hultsfred, loka-
ler för skapande, som finns i 
anslutning till det kommunala 
transportgymnasiet. Där finns 

en körsimulator som rädd-
ningstjänsten börjat använda.

– En virtuell utbildning i ”Fri 
väg” har tagits fram, det går att 
göra backövningar med mera. 
Träning att manövrera fordo-
net på ett bra sätt ska in i den 
årliga kompetensutvecklingen. 
Vi ser också möjlighet till upp-
dateringar så att vi kan öva ut-
ryckningskörning i mer risk-
fyllda miljöer, men där är vi in-
te i dag.

För Hultsfred  med deltids-
brandmän på sex stationer är 
den virtuella tekniken viktig 
för utvecklingen.

– Vi är en liten kommun, men 
trots det i framkant när det gäl-
ler att testa ny teknik för att hö-
ja kompetensen hos vår perso-
nal. Den nya släcksimulatorn är 
det inte så många som har, och 
körsimulatorn ännu färre, sä-
ger Ulf Bowein.

PER LARSSON

Den virtuella tekniken gör att de som övas kan vara i sina egna lo-
kaler. TVn visar en fingerad brand och  släckutrustningen använ-
der laserstråle för att bemästra banden. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

I en körsimulator kan räddningstjänstpersonalen övas i ”Fri väg”.
 FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Virtuell teknik ger nya 
möjligheter i Hultsfred

Flexibelt
”Med den här tekniken 
kan vi vara på de öva-
des arbetsplatser.”
Ulf Bowein, utbildningsansvarig,  
räddningstjänsten Hultsfred

Prenumeration och adressändring
Tjugofyra7 är en gratistidning. 
Vill du ha en prenumeration – e-posta till: 
redaktionen@tjugofyra7.se
Ange namn och adress. 

Är du redan prenumerant och behöver adress-
ändra – e-posta till samma adress. Ange det pre-
numerationsnummer som står ovan namn och 
adress, eller den tidigare adressen. 

Under sommaren ökar an-
talet grill- och husvagns-
bränder.

Gasolflaskor är då en risk 
även när branden släckts.

�� – Gasolflaskor som utsatts 
för brand kan vara otäta och 
behöver göras trycklösa inn-
an de kan anses säkra att ex-
empelvis transportera, säger 
Erik Egardt, brandingenjör 
på MSBs räddningstjänsten-
het.

Privatperson som haft 
brand där gasolflaska funnits 
i brandområdet ska kontakta 
räddningstjänsten för hjälp. 
Flaskan behöver sedan göras 
trycklös på ett säkert sätt. 

Ett bra sätt att tömma en 
flaska är att ansluta den till en 
brännare och bränna upp ga-
sen genom så kallad avfack-
ling.

– Fackling görs lämpligen 
av tre personer med brand-
dräkt och med tillgång till ett 
dimstrålrör och minst 500 li-
ter vatten. En ansvarar för 
flaskan och stänger gastillför-
sel vid problem, en är brand-
vakt och beredd med strålrör 
och en har ansvar för att fack-
lan brinner. Vätskefasfackling 
bränner cirka ett kilo gas i mi-
nuten, så en PC10 tar ungefär 
tio minuter att tömma, säger 
Erik Egardt.

Om man inte kan  fackla av 
gasen får man tömma gasen 
med upprätt flaska i gasfas 
med lågt flöde på en högt be-
lägen, öppen, avspärrad plats 
utomhus.

–Tändkällor inom 15 meter 

måste ha eliminerats och det 
får inte finnas brunnar eller 
annat där gas kan ansamlas. 
Det kan ta flera timmar inn-
an en tiokilos flaska är säker. 
Först när hela flaskan nått 
temperatur över noll grader 
och samtidigt är trycklös är 
den säker att överlämna till 
ägaren. Efter att ha stått ut-
omhus med öppen flaskven-
til ytterligare ett dygn kan 
flaskan betraktas som säker 
att transportera till återvin-
ningscentral.

ADR-bestämmelserna  för 
transport av farligt gods gäl-
ler inte när privatpersoner 
transporterar gasolflaskor för 
eget bruk, under förutsätt-
ning att åtgärder vidtas som 
förhindrar att innehåll kom-
mer ut under normala trans-
portförhållanden. 

– En trycklös gasolflaska 
innebär också transport av 
farligt gods, eftersom den inte 
rengjorts. Men om man följer 
nämnda procedurer för töm-
ning anses åtgärder vidtagna 
för att förhindra att innehåll 
kommer ut, och det gör trans-
port möjlig, säger Erik Egardt.

Det kan finnas flera orsa-
ker till att en gasolflaska ska-
das i samband med brand. En 
säkerhetsventil kan ha löst ut 
om trycket i flaskan blivit för 
högt; smältsäkring kan ha löst 
ut och förblir då öppen; gum-
mipackning kan vara skadad 
vilket gör flaskan otät; kom-
positflaskor kan även bli otä-
ta i flaskmaterialet om de ska-
dats av värme.

Töm gasolflaskor 
säkert efter brand

��MSBs färska förstärk-
ningsresurs för samverkan 
och ledning har för första 
gången aktiverats, det i sam-
band med skogsbranden i 
Sala.

6 juni skickades ett bedöm-
ningsteam till Sala för att 
kartlägga specifika behov.

Förstärkningsresursen är 
självförsörjande och ska kun-
na anpassas till situationen. 
Den består främst av perso-
ner med kompetens att för-
stärka ledningsfunktionen. 
Personer och kompetenser 
anpassas efter behov, men re-
sursen består i grunden av:
�� expertis inom stabsmeto-

dik och  aktörsgemensamma 

former för samverkan och 
ledning
��metodstöd för samordning 

och ledning
�� expertis inom krishante-

ringssystemet.

Förstärkningsresurs för  
samverkan och ledning till Sala

Chefer utbildas  
i jämställdhet
��Tio höga chefer från rädd-

ningstjänsterna i Västra Gö-
taland är först ut med att gå 
ett exklusivt chefsutveck-
lingsprogram som ska öka 
jämställdheten.

En grundsten i program-
met är att varje chef får en 
personlig coach med speci-
alistkompetens inom jäm-
ställdhet. 
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Ett avtal på tre år värt 537 
miljoner kronor.

Det innebär EUs beslut att 
MSB ska ansvara för mate-
riel till EU-insatser för civil 
krishantering.

�� – Det är ett viktigt avtal och 
känns skönt att det är klart ef-
ter så lång tid. Anbudet lämna-
des hösten 2016, säger Björn 
Johansson på MSBs enhet för 
logistik och stödresurser.

EU har tio pågående insatser 
inom civil krishantering, to-
talt är runt 2 000 personer en-
gagerade. Den största är i Ko-
sovo och startade för tio år se-
dan, den senaste drogs igång i 
Irak i år.

Det är för dessa insatser MSB 
ska ansvara för ett strategiskt 
lager placerat i Kristinehamn. 
Det ska ha kapacitet att inom 
30 dagar förse 200 personer 
med utrustning för att starta en 
insats.

– Men det handlar om mer 
än att hålla ett lager. Vi ska skö-
ta alla transporter till och från 
insatser, eller mellan insatser 
om materiel behöver flyttas. Vi 
ska också ansvara för affärssys-

temet och upphandling av ma-
teriel, säger Björn Johansson, 
som varit med hela vägen i ar-
betet få avtalet till Sverige.

MSB var med i upphandling-
en om ett första lager 2012, men 
föll på mållinjen och lagret pla-
cerades i Tyskland.

– Vi tyckte att man kravställt 
smalt, då handlade det om an-
svar för lagerbyggnad och ma-
teriel. Varje insats gjorde sin 
upphandling och materielen 
inte kompatibel för andra in-
satser och därmed svår att flyt-
ta vid behov.

Det nya avtalet,  som skrevs un-
der i Bryssel 30 maj av general-
direktör Dan Eliasson, inne-
bär att MSB får ett övergripan-
de ansvar för att försörjning av 
materiel fungerar löpande un-
der EUs insatser.

– Uppdraget kommer att gö-
ra Sverige och MSB till en vik-
tig part i EUs uppdrag att stär-
ka fred och frihet, säger Anneli 
Bergholm Söder, chef för MSBs 
operativa avdelning.

Lokalen som blir EUs strate-
giska lager i Kristinehamn på 
cirka 5 000 kvadratmeter lig-

ger cirka 3 kilometer från gam-
la A9 där MSB har sitt eget lager 
för insatser. 

EU-lagret kommer  bland annat 
att omfatta fordon, utrustning 
för IT, samband och sjukvård. 
All materiel ägs av MSB men 
EU beslutar om vilken materiel 
lagret ska hysa och i vilken om-
fattning.

– Vi ska alltid ha 50 fordon 
i lager, men vi ska köpa in 610 
fordon under tre år. Den budget 
MSB lagt, och som EU finansie-
rar, är beräknad till ungefär el-
va tjänster. Tre beräknas för att 
sköta själva lagret. Därtill be-
hövs tjänster för inköp, ekono-
mi, systemutveckling.

När MSB startar insatser på 
uppdrag av exempelvis av FN 
är det korta beslutsvägar och 

snabba ryck. De här EU-insat-
serna har annan karaktär. Dels 
är de inte till akuta katastrof-
områden utan för att långvarigt 
bygga upp ett land inifrån. Dels 
ska det i EU ta politiskt beslut 
om insatsen. Tiden mellan för-
varning och beslut blir längre.

– 28 medlemsländer ska va-
ra överens om genomförandet. 
Det är noggrant planerade in-
satser. För oss ett lite ovant sätt 
att jobba.

I det slutliga urvalet stod det 
mellan Sverige, Frankrike och 

Cypern om var lagret skulle 
hamna. Det treåriga avtalet har 
option på ytterligare ett år.

– Vi hoppas förstås att det 
ska pågå längre än så. MSB och 
Sverige är välkända i samman-
hangen, har bidragit med insat-
ser under lång tid. Det har varit 
stort intresse för avtalet både 
bland departement och minist-
rar och vi kommer ha stor möj-
lighet att på ett bra sätt bidra 
till kapaciteten i insatser, säger 
Björn Johansson.

PER LARSSON

Här ska EUs strategiska lager hysas i Kristinehamn. Pär Högman 
är verksamhetsansvarig vid MSB i Kristinehamn som nu får ytter-
ligare ett lager att hantera, en bit från MSBs lager.  FOTO: PER LARSSON

MSB får ansvar för EU-materiel
Omfattande
”Vi ska alltid ha 50 
fordon i lager, men vi 
ska köpa in 610 fordon 
under tre år.”
Björn Johanssson, MSB

Bli en del av #TeamUmeakommun
Umeå växer. Vi söker kollegor till norra Sveriges största team: Umeå kom-
mun. Söker du ett utmanande jobb och vill bidra till att skapa välfärd och 
samhällsnytta? Här finns en plats för dig!

Umeåregionens brandförsvar söker

Chef till räddningstjänstenheten 
Chef till olycksförebyggande enheten

Mer om den här och andra 
tjänster hittar du på:    

umea.se/ledigajobb

raddningkarlstad.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
söker

chef till vår 
räddningstjänstavdelning
Läs mer på raddningkarlstad.se/jobb

Melin belönad för  
arbete mot suicid 
��Göran Melin, räddnings-

tjänsten i Jönköping, har belö-
nats med ledarskapsstipendi-
um från IRL Ledarskap.

 Stipendiet på 10 000 kronor, 
får han för att med stort enga-
gemang och mod under 20 år 
drivit utvecklingsarbete kring 
kunskap om förebyggande och 
insatser vid suicid.

– Göran har jobbat systema-
tiskt, och lyckats få upp ämnet 
på agendan inom räddnings-
tjänst och övriga samarbets-
partners , säger Ola Mårtens-
son, vd för IRL Ledarskap.

Invånare i byn Hamre, Hu-
diksvalls kommun, vädjar 
till MSBs generaldirektör 
Dan Eliasson om hjälp att 
påverka deras situation.

�� Byborna fick dricksvatt-
net förstört i samband med att 
räddningstjänsten släckte en 
villabrand med brandskum.

Mark- och miljödomstolen 
slog fast att räddningstjäns-
ten var ansvarig för att dricks-
vattenbrunnarna förorenades 
samt att utföra eller bekosta att 
skadan avhjälps.

Men byborna saknar respons 
från kommunen, därför vänder 
man sig till MSBs generaldirek-
tör och skriver:

”Ärendet har varit uppe i 
mark- och miljööverdomsto-
len två gånger och sedan 2017-
11-07 finns ett domslut som in-
te kan överklagas. Hudiksvalls 
kommunledning har haft  och 
har ett extremt restriktivt för-
hållningssätt trots att domsto-
lar går dem emot. Vi har inte 
fått någon som helst hjälp av 
varken räddningstjänsten eller 
kommunen under dessa 3,5 år.”

Boende i de elva hushåll som 
undertecknat brevet skriver att 
vissa brunnar fortfarande har 
värde 100 gånger över åtgärds-
gräns för PFAS (brandskum). 
De räknar med ytterligare 1,5-2 
år i domstol.

”Vi måste nu återigen över-
klaga till länsstyrelsen då kom-
munen inte tar sitt ansvar. Vatt-
net är obrukbart som livsmed-
el, fastigheterna går inte att 
sälja och vi nekas träffa rädd-
ningstjänsten för att diskute-
ra. Så här får det bara inte gå till 
2018.”

Bybor vädjar om hjälp av Dan Eliasson
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Vi söker dig som vill vara med 
och utveckla en räddningstjänst 
som skapar trygghet säkerhet 
och omtanke för våra invånare.

VI SÖKER:

Brandman heltid
Vi söker utryckande personal för anställning 
under 2018 och 2019. Sista ansökningsdag  
är söndag 12 augusti.  
Testdagar: 28-29 augusti.
 
Mer information: 
www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb2/

NU HAR DU CHANSEN!
Vi vill nu knyta ännu fler härliga och drivna människor till oss, för att  
tillsammans arbeta med att utveckla vårt samhällsviktiga uppdrag.

Läs mer om våra lediga tjänster.
smskaraborg.se

Samhällskydd mellersta Skaraborg - 
Falköping • Götene • Skara • Tidaholm

EN AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE SÖKER:

Brandingenjör/
specialist
till Eskilstuna

fortifikationsverket.se/jobb

Vi söker fler modiga kollegor

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbets
givare med 9 000 medarbetare. Vi gör skillnad varje 
dag genom att fokusera på goda, hållbara möten med 
invånare, brukare och kunder.

Miljö- och  

räddningstjänstförvaltningen söker

Brandmän
Ansök senast den 9 September 2018

Räddningstjänsten i Eskilstuna söker moderna 
brandmän som vill vara med i utvecklingen 
av brandmannayrket och en organisation där 
uppdraget nu är större än tidigare! Eskilstuna 
kommun växer och det finns beslut om att 
utöka utryckningsstyrkan på vår station med två 
brandmän i varje grupp fram till 2020. Vi söker 
två brandmän för tillsvidaretjänst samt 4 brand-
män som vill arbeta på visstid under sommaren 
2019!

Välkommen att söka jobb hos oss!
eskilstuna.se/ledigajobb

Följ oss på nätet: www.tjugofyra7.se

Dags för nytt 
Pride-rekord? 
�� I fjol slogs Pride-rekord. 

Fler än 80 personer gick till-
sammans med MSB och rädd-
ningstjänsterna i Stockholms 
Prideparad.

Årets manifestationer kom-
mer att märkas extra mycket, 
eftersom Stockholm och Göte-
borg är värdar för EuroPride. 
Stockholm har sina Pride-da-
gar 27 juli-5 augusti. I Göte-
borg pågår de 14-19 augusti.

MSB och räddningstjänster-
na bjuder in sin personal till 
en eftermiddag om normer i 
Stockholm fredagen den 3 au-
gusti. Dagen därpå, går den 
stora paraden genom Stock-
holm. 

– Att gå i Prideparaden är 
ett minne för livet. Vi hoppas 
slå fjolårets rekord, säger Erik 
Flink, MSB:s handläggare för 
jämställdhet och mångfald.

I Göteborg kommer MSB att 
vara representerat i paraden, 
och troligen också i något eve-
nemang tidigare under veckan.

Informations- 
säkerhetskonferens  
snabbt fullbokad
�� Säpos och Försvarsmaktens 

mandat att stoppa utkontrak-
tering av IT-tjänster, var för 
NIS-lagen är viktig, systema-
tiskt arbete med informations-
säkerhet.

Det är några av program-
punkterna på konferensen In-
formationssäkerhet för offent-
lig sektor, som hålls i Stock-
holm 4-5 september. 

Konferensen blev snabbt 
fullbokad och väntelista har 
öppnats, den nås via msb.se

Öckerö kommun söker

RÄDDNINGSCHEF
Öckerö Räddningstjänst består av två RiB-
stationer samt fem räddningsvärn. 
På Öckeröstationen fi nns dagtidsanställd 
personal som arbetar både operativt och 
förebyggande. Det fi nns även en deltidskår med 
ca 40 deltidsbrandmän och ca 50 personer i 
våra räddningsvärn.

Öckerö kommun är en av landets säkraste och 
tryggaste kommuner.

Läs mer om tjänsten på www.ockero.se/ledigajobb

Annonsera i 
Tjugofyra7

Ska ni rekrytera perso-
nal inom området sam-
hällsskydd och bered-

skap? Då är Tjugofyra7 rätt 
tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 39 kom-
mer ut 2 oktober.
Annonsbeställning: för-
handsbokning senast 13 sep-
tember, färdigt manus senast 
20 september.
Kontakt: ring eller e-posta 
redaktionen (se sid 2), i första 
hand Per Larsson.

FAKTA OM  
ANNONSERING
Pris: 20 kronor per spaltmil-
limeter.
Priset multiplicerar du fram 
enligt följande: antal spalter x 
höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42 
mm; 2 spalter 88 mm;  
3 spalter 135 mm; 4 spalter 
181 mm; 5 spalter 227 mm. 
Max höjd är 292 mm.
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Vill du arbeta inom räddningstjänsten?
Håll utkik i augusti! Då söker Norrhälsinge räddningstjänst  
fler heltidsbrandmän/-kvinnor. Läs mer på hudiksvall.se/räddning

Räddningstjänsten Söderåsen ansvarar för  
räddningstjänsten i Åstorps och Klippans kommuner

Vi söker

Stf Räddningschef
– tillika chef förebyggande avdelningen

Brandingenjör alt. Insatsledare
till vår förebyggande enhet, kombinerad med operativ tjänst

Läs mer och sök jobbet på www.offentligajobb.se
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

www.mbrf.se

 Vi behöver dig som vill driva vår tekniska utveckling 
och insatsförmåga!

Var med och utveckla oss till
Sveriges effektivaste och

vassaste räddningsorganisation

 Vi behöver dig som vill driva vår
tekniska utveckling och insatsförmåga.

Var med på resan mot Sveriges effektivaste 
och vassaste räddningsorganisation.

Vi söker

Teknik & insatschef
Ansök 

senast

1/7 

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

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

Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla, 
stödja, utbilda, samordna och effektivisera det 
kommungemensamma arbetet i krisberedskap och 
civilt försvar inom Sjuhäradsbygden. 

Mer information finns på www.serf.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-05.

Krisberedskapsstrateg 

Till SKF i Göteborg söker vi till två tjänster:

Operativ Säkerhetschef
Säkerhetsexpert
Mer information: www.pafrekrytering.se
Kontakt: Jimmy Schwartz, 0707 35 06 22 
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I sommar ska Matilda An-
dersson jobba på korttids-
boende i Säter. 

Och på räddningstjänsten 
i Säter.
Hon ingår i den första kull-
en från Falu Frigymnasium 
med behörighet både som 
undersköterska och brand-
man.
��Den 15 juni tar 14 elever stu-

denten från vård- och omsorgs-
programmet på Falu Frigym-
nasium. 

Det är den första kullen som 
under sina tre år på gymnasiet 
har läst Brand och Räddning 
parallellt med studierna till un-
dersköterska.

Gymnasieskolan samarbetar 
med Räddningstjänsten Dala 
Mitt. En gång i veckan har elev-
erna varit på Bysjöns utbild-
ningscenter och fått med sig 
kunskaper som motsvarar den 
tidigare preparandutbildning-
en, kunskaper som de kommer 
att ha nytta av i arbetet med äld-
re och sjuka.

Fem snart färdigutbildade  un-
dersköterskor klarade dessut-
om de fysiska proven och blev 
i april examinerade brandmän.

En av dem är Matilda An-
dersson från Säter. Efter stu-
denten börjar hon på rädd-
ningstjänsten i Säter.

I sommar har hon vikariat på 
korttidsboende i Säter.

– De dagar jag inte är där kan 
jag ha jour på brandstationen.

När hon sökte till vård- och 
omsorg var kombinationen 
vård och räddningstjänst helt 
ny, och hon var inte riktigt med-
veten om vad det innebar.

– Jag hade tänkt bli under-
sköterska först och sen plugga 
till sjuksköterska, men under 
tiden på skolan har det ändrat 
sig. Nu vill jag gärna fortsätta 
som undersköterska och job-
ba som deltidsbrandman ett 
par år. 

Om hon trivs i räddnings-
tjänsten tänker hon söka den 

tvååriga brandmannautbild-
ningen Skydd mot olyckor, 
SMO. Arbetsuppgifterna in-
tresserar henne och lektioner-
na i brand och räddning har va-
rit jätteroliga, tycker hon.

– Veckans höjdpunkt! Vi har 
fått lära oss jättemycket.

Annika Nygård  är instruktör 
för gymnasieeleverna och själv 
deltidsbrandman i Rättvik. 
Hon tycker att resultatet av ut-
bildningen är över förväntan.

– Eleverna har visat stor am-
bition och vilja och för oss i 
räddningstjänsten är det nyt-
tigt att få andras ögon på vår 
verksamhet.

För mindre orter är det för-
stås fantastiskt om samma per-
son kan jobba med trygghet 
både inom vård och omsorg och 
räddningstjänsten. 

I realiteten är det mycket 
som ska klaffa.

Förutom Matilda  är det bara en 
av hennes klasskamrater som 
går direkt till räddningstjäns-
ten. De andra tre som klara-
de fystesterna bor inte nära en 
deltidsstation.

Kim Nordlund började på 
räddningstjänsten i Enviken 
redan i april när han var exami-
nerad som brandman.

– Jag jobbar fram till den 19 
juni. Sen flyttar jag till Stock-
holm där min flickvän bor. 

Möjligheten att samtidigt 
bli både undersköterska och 
brandman överbryggar invan-
da gränser.

– Vi får fler kvinnor inom 
räddningstjänsten och fler män 
inom vården. Det är jättebra för 
båda kategorierna! säger Anni-
ka Nygård.

Nu är det känt bland  elever-
na att inriktningen finns, och 

framförallt verkar det vara vår-
den som får tillskott av män. Av 
de fjorton som tar studenten i 
juni är två killar. I årskurs 2 är 
fyra av  fjorton elever killar. I 
årskurs 1 utgör killarna 75 pro-
cent, sexton av tjugotvå elever.

– I den klassen är det tydligt 

att de har valt vård och omsorg 
för att de vill lära sig brand och 
räddning. Det ska bli väldigt in-
tressant att följa dem och se var 
de kommer att jobba någon-
stans, säger Annika Nygård.

ANNIKA N LINDQVIST

En utbildning 
– två kompetenser
��Gymnasieelever blir undersköterska och brandman

Dubbel vinst
”Vi får fler kvinnor 
inom räddningstjäns-
ten och fler män inom 
vården. Det är jättebra 
för båda kategorier-
na.”
Annika Nygård, instruktör

Räddningstjänsten Dala Mitt har examinerat fem nya brandmän. Bakre raden från vänster: Kim 
Nordlund, Matilda Andersson och Sebastian Swahn. Främre raden: Emma Karlsson, instruktören An-
nika Nygård och Ellinor Liedström. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT
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