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Det måste kännas fantastiskt att få ett 
så starkt gensvar från läsekretsen som 
Sirenens redaktion får på insändar-

sidorna i tidningen sista nummer. Och jag 
instämmer, Sirenen är en tidning som är både 
rolig och lärorik att läsa. 

Nu kommer den att läggas ned och det är 
ju en följd av att en epok går i graven. Men 
redaktörerna och deras erfarenheter och kun-
nande ska följa med in i den nya myndighe-
ten. Det är min förhoppning att framtidens 
Sirenen ska nå fler än de 35 000 prenumeran-
ter tidningen har i dag och det oavsett om den 
är internetbaserad, i pappersform eller båda. 
Redaktionen är hur som helst värd ett varmt 
tack, och det är också alla medarbetare på 
Räddningsverket som genom åren gjort bety-
dande insatser för ökad säkerhet i samhället.

Statens räddningsverk, ”Verket” ringer nu 
ut sitt sista nyår. På nyårsdagens morgon finns 
det inte längre. 

Under det senaste halvåret har jag träf-
fat många medarbetare som började redan 
för 22 år sedan i Räddningsverket. Som varit 
med och byggt upp verksamheten, som följt 
generaldirektörerna som nu sitter porträtt 
i styrelserummet: Lennart Myhlback som 
blev Sveriges yngste generaldirektör när han 
tillträdde vid starten i juli 1986. Det var när 
Civilförsvarsstyrelsen i Karlstad och Statens 
brandnämnd i Solna slogs samman och blev 
Räddningsverket i Karolinen i Karlstad. Om 
Lennart Myhlback berättas att han for land 
och rike runt och besökte brandstationer i 
hela Sverige och på det sättet byggde upp 
en unik kontakt med räddningstjänster och 
med kommunerna. De resorna gjorde han i 
skuggan av Tjernobylkatastrofen som inträffat 
bara ett par månader tidigare, i april 1986.

Efter Göteborgsbranden för tio år sedan änd-
rades förutsättningarna för Räddningsverket 
och för kommunerna. Lagen om skydd mot 
olyckor trädde i kraft i januari 2004 efter flera 
års utredningsarbete. Där startade ett arbete 
som nu ropar på en fortsättning. När Christina 
Salomonson tillträdde som GD för Räddnings-
verket år 2000 var det i skuggan av den kata-
strofen, men världen skulle snart skakas av 
en ny omvälvande händelse, terrorattackerna 
den 11 september 2001, följt av nya terrordåd 

i Madrid och i London några år senare. 
Och så inträffade tsunamikatastrofen på an-

nandag jul 2004. 

Den händelsen förändrade vår syn på in-
ternationella beroendesamband och ökade 
insikten att globaliseringen gjort världen 
mindre och oss mer sårbara. Göran Gunnars-
son hann som Christina Salomonsons efterträ-
dare påbörja ett viktigt arbete för att bredda 
synen på det olycksförebyggande arbetet och 
behovet av mångfald i räddningstjänsten. 

I dag råder det en bred samsyn kring beslu-
tet att foga samman verksamheterna i Statens 
räddningsverk med Krisberedskapsmyndig-
heten och Styrelsen för psykologiskt försvar, 
och om behovet av att arbeta vidare med en 
helhetssyn på frågor om olyckor och kriser; 
från vardagsolyckor till  katastrofer, nationellt 
och internationellt, före, under och efter en 
händelse, och med ett särskilt uppdrag att sti-
mulera samordning och koordinerat besluts-
fattande mellan aktörer när något händer.

Under det korta halvår jag varit GD för 
Räddningsverket har större delen av arbetet 
i myndigheten skötts av överdirektör Ivar 
Rönnbäck. Samtidigt har jag haft förmånen av 
att  träffa människor från norr till söder, sam-
mantaget har jag träffat tusentals företrädare 
för alla delar av samhället som berörs av hel-
heten i det som nu blir Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB), alltså; skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Förväntningarna är stora och i många avse-
enden måste MSB fungera från första minu-
ten. Tack vare ett omfattande och lojalt arbete 
från medarbetare på 
alla tre myndighe-
terna kommer vi att  
klara det också.

Tack alla räddnings-
verkare för 22 goda år. 
Tack Sirenen. Och tack 
Sirenens läsare. 

Med önskan om en 
God Jul och ett Gott 
Nytt År.
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SOS i Skåne anses som ett föredöme 
när det gäller larmhanteringstider och 
samarbete med räddningstjänsten.

Men alla är inte nöjda
– Jag instämmer i delar av kritiken 

från Västra Götaland, säger Linus Eriks-
son, räddningstjänsten Syd.

I förra numret avslöjade Sirenen SOS 
Alarms långa larmhanteringstider i Väs-
tra Götaland. I Alingsås var snittiden för 
utlarmning till trafikolyckor 4 minuter.

Sirenen skickade därför en enkät till 
landets räddningstjänster. Svaren visar 
att kritiken inte är avgränsad till en larm-
central och Västra Götaland.

–  I avtalet med SOS har vi ett kvalitets-
mål på i genomsnitt 45 sekunders larm-
hantering. 28 procent ligger under denna 
nivå. Vi har ännu inte kunnat se någon 
markant förändring, trots att vi har kvali-
tetsmål inskrivna i vårt avtal och trots att 
vi har en gemensam kvalitetsgrupp som 
ska försöka hitta förbättrande lösningar, 
säger Linus Eriksson, operativ chef i Rädd-
ningstjänsten Syd.

Han anser att när rätt kompetens finns 
i larmcentralen, då går det fort. Då kan 
räddningstjänsten larmas på nedåt 20 
sekunder.

– Så vi vet att SOS kan leverera bra ti-
der. Men vi har också något sjukvårdslarm 
som ligger på över 10 minuter innan vi 
larmas. Att enbart se på tekniken vore att 
avgränsa frågan. Och jag är lite oroad när 
SOS-Alarm i media anser att två minuter 
är en bra tid. Vi bör ha så kort tid som 
möjligt som mål för hela insatsen, inklu-
sive larmhanteringen.

Nils-Erik Norin, ansvarig för området 
räddning hos SOS-alarm svarar:

– Det är synd att Linus Eriksson inte varit 
mer delaktig i larmprocessen. När vi pra-
tar med upphandlingsgruppen i Skåne får 
vi en helt annan bild. 45 sekunder har vi 
inte nått, men vi har nått stora förbätt-
ringar.
Vad är rimlig larmhanteringstid?

– Ett snitt på 45 sekunder är inte möj-
ligt. Det tar längre tid. 80-90 sekunder 
är de tider vi ligger på i dag. Då pratar vi 
förlarm, när räddningstjänsten är beredd 
att åka på mindre information.
Vilka är de viktigaste åtgärderna för att 
kapa tiderna?

– Förlarm och digital utalarmering. Det 
senare sparar 45-60 sekunder jämfört 
med analog utlarmning.

– Att ta bort zonindelningar inom släck-
områden snabbar också på utlarmningen. 

I dag kan det finnas tio zoner inom ett 
släckområde. Ska våra operatörer loka-
lisera rätt zon innan de larmar tar det 
längre tid, säger Norin.

I Sirenens enkät till räddningstjänsterna 
ställdes frågorna:

n Vet ni hur långa larmhanteringstider 
SOS Alarm har hos er (i snitt)?

n Om ni vet, hur långa är de?
n Hur ser ni på tiderna och har ni några 

synpunkter i övrigt?
Sirenen fick stort gensvar, och frågan 

engagerar. Helsingborg hade granskat 
sin statistik för oktober-november och 
delat in larmen i olika kategorier.  Larm-
hanteringstiderna blev:  Brand i byggnad 
2 minuter 16 sekunder, trafik-olycka 3 mi-
nuter 3 sekunder, automatlarm 15 sek-
under, sjukvårdslarm/IVPA 8 minuter 33 
sekunder. 

– Tiderna är relativt höga. Det beror till 
viss del på att det finns några extremvär-
den som i de flesta fall har en naturlig för-
klaring och därför är berättigade. Dock 
är redovisade tider oacceptabla, säger 
räddningschef Jörgen Hallberg.

En tredjedel av räddningstjänsterna i 
landet har svarat på enkäten.

28 procent av de som svarat anger att de 
inte känner till larmhanteringstiderna.

Ungefär hälften av de som känner till 
tiderna anger tider på 2 minuter och strax 
över. Lägsta angivna tid är 90 sekunder, 
högsta utanför Västra Götaland är upp 
mot 4 minuter. 

Här nedan ser ni ett antal kommentarer, 
fler finns på vår hemsida: sirenen.srv.se

PER LARSSON

– Larmbehandlingstiden hos oss är 3-4 minuter, men 
då är styrkeledaren ofta uppkopplad för medlyssning 
och vi kan dra larm själva. Vi tycker det är lång tid, den 
bör kunna förkortas.
Leif Rydstedt, räddningschef, Flen

– Larmhandläggningstiden ska enligt avtal understiga 
120 sekunder i snitt. I vårt SOS-område var de 113 under 
september och 119 sekunder under oktober. 120 sekun-
ders genomsnittlig handläggningstid är inget bra mål. 
Genom den fortsatta digitaliseringen hos räddnings-
tjänsterna kommer de genomsnittliga larmhandlägg-
ningstiderna att minska. 
Pierre Strid, räddningschef, Västervik

– Tiderna är ganska långa men det ver-
kar som om indata inte är kvalitetssäk-
rad som det så fint heter. Självklart är det 
jättebra att diskussionen tagit fart och 
rätt hanterat kommer detta att leda till 
såväl snabbare handläggning som bättre 
system. Hoppas bara att fokus läggs på 
problemlösning och inte på försvar.
Peter Carlstedt, räddningschef, Höga Kusten-Ådalen

– I dag är vi inte så långt ifrån första larm inom 60 sek-
under och huvudlarm inom två minuter. Men fortfarande 
efter två och ett halvt år sitter jag och driftassistenten 
varje vecka och går igenom alla händelser där det tagit 
mer än 3 minuter innan första larm. Numera är det inte 
fler än en handfull varje vecka.
Anna Henningsson, brandingenjör, Nerike

– Snittet har sjunkit de senaste månaderna, SOS är på 
bättringsvägen. Rekommenderar dessutom förlarm då 
detta spar tid och utalarmering påbörjas under inter-
vjutiden.
Bernt Eriksson, räddningschef, Strömstad

– Under oktober hanterades 33 procent 
av huvudlarmen inom två minuter, av-
talet säger 50 procent. Tiderna har för-
bättrats under vårt kvalitetssamarbete. Vi 
har från räddningstjänsten hjälpt till att 
genomföra utbildning för operatörerna 
för att ge dem bättre förutsättningar att 
larma snabbt och rätt.
Göran Melin, stf räddningschef, Jönköping

– Genom gemensamt framtaget kvalitetsdokument 
för de tre länen i Småland, kopplat till avtal, upplever 
jag en tydlig förbättring. Frågan kommuniceras också 
på ett konstruktivt sätt. Statistikredovisningen bör för-
finas. Automatlarmen är många och hanteras snabbt 
vilket riskerar snedvriden statistik. Om denna larmtyp 
hanteras i helhetsberäkningen bör den vara möjlig att 
filtrera bort.
Per Pettersson, räddningschef, Östra Kronoberg

– Vi jobbar med teknikutveckling, för-
larm med mera för att korta tider. Det 
viktiga är att ha enkel och bra dialog 
mellan räddningstjänsten och SOS. Vi 
känner inte igen oss i den allmänna kri-
tiken av SOS.
Jan Sjöstedt, räddningschef, Varberg

– Min uppfattning är att SOS ledning har ambition 
att utveckla verksamheten för att uppnå det behov som 
efterfrågas. Vi har ett bra forum i Västerbotten där SOS 
och räddningstjänst följer upp kvalitén. Snittid i länet 
under året är 1 minut och 49 sekunder
Ingemar Samuelsson, räddningschef, Vilhelmina

– SOS sköter sin del utan anmärkning och är i mina 
ögon på framkant med utvecklings- och förbättrings-
arbetet. Vi lyfter fram och utreder de insatser där vi an-
ser larmtiderna avviker. Vi hittar ofta förklaringar och 
eventuella åtgärder tas vid referensmötet där samtliga 
räddningstjänster ska vara representerade. Det är inte 
alltid SOS Alarm som äger problemet.
Torbjörn Gustafsson, insatsledare Finspång

– Vi har inte studerat tiderna på kom-
munnivå men för vår central i Gävle lig-
ger tiderna på 115 sekunder. Vi tycker 
tiderna känns orimligt långa och arbetar 
i samverkan med centralen för att korta 
dem.
John-Erik Jansson, räddningschef, 
Söderhamn

– Tiderna har sjunkit under det senaste året men är fort-
farande för långa utifrån vad vi kräver i vårt avtal och vad 
som är rimligt. Via gemensam kvalitetsgrupp så arbetas 
det på flera fronter för att få ned tiderna ännu mer.
Fredrik Björnberg, brandingenjör, Vaggeryd

– Vi ingår i det stora Skåneavtalet, och enligt gällande 
avtal ska hanteringstiden vara 45 sekunder. De tider som 
presenterats för oktober månad är dessvärre fortfarande 
för långa. Men jag tror att vi i Skåne är på rätt väg med 
vårt kvalitetsarbete där räddningstjänsterna och SOS 
Alarm samverkar.
Mats Svensson, insatschef, Sydöstra Skåne

– Cirka fem gånger per år kräver vi utredning av deras 
handläggningstider. Vi upplever det som bedrövligt att 
de rätta tiderna inte loggas in automatiskt. Finns heller 
inget stort intresse att lösa detta från SOS. Varför? För 
närvarande känns det tämligen meningslöst att betala 
dyrbar ISDN-utlarmning för att spara några sekunder då 
SOS troligen bränner flera minuter i onödan.
Bo Söderlund, räddningschef, Sala-Heby

– Tiderna känns inte acceptabla, de 
borde kunna sänkas minst 60 sekunder. I 
förslag till nytt avtal med SOS-alarm före-
slår de att 90 procent av larmhanterings-
tiderna i genomsnitt ska understiga 120 
sekunder. Det känns inte alls bra. 
Mats Granat, räddningschef,  
Gästrike

– Handläggningstiderna har minskat, efter införandet 
av Zenit var de stundtals oacceptabelt höga. Vi samarbe-
tar med SOS för att korta ner utalarmeringstiderna. Hur 
kort handläggningstid SOS kan åstadkomma framgår 
inte i dagsläget. Att sätta fokus på räddningstjänsten 
bland annat i utbildningsbiten för SOS-personal bör 
vara en väg.
Mats Sjölander, insatsledare, Bergslagen

– Tiderna är oacceptabla. Det finns flera orsaker men 
jag anser att SOS Alarm brister i två väsentliga delar. Dels 
utbildning, övning och erfarenhetsåterföring. Det övas 
alldeles för lite runt olika fall och scenarior, såväl med 
som utan blåljusmyndigheterna. Dels har SOS Alarm 
alldeles för stor personalomsättning, och då blir kom-
petensen lidande. Här måste SOS Alarm fundera över 
sin personalpolitik.
Jörgen Hallberg, räddningschef Helsingborg

Fler synpunkter om larmhanteringstider  
på vår hemsida: sirenen.srv.se

”Jättebra att diskussionen tagit fart” ”SOS bränner troligen flera minuter i onödan”

Linus Eriksson, Räddningstjänsten Syd

– Instämmer i kritiken

Förra numret av Sirenen
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Brandkonsulten AB har läm-
nat ett svar på granskningen 
där man tillbakavisar kritiken 
från konsultkollegorna på Fire 
AB.

Brandkonsulten AB hänvisar till 
att de temperaturer där män-
niskor kan vistas inte på något 
sätt äventyrar en konstruktions 
bärförmåga. Det sker först vid en 
övertändning och då kan inga le-
vande finnas i byggnaden. För de 
som vistas i lokalen saknar det 
– ur personsäkerhetssynpunkt – 
betydelse om en kollaps sker 15 
minuter efter övertändning eller 
om det dröjer 60 minuter.

Vid en byggnad av den här ty-
pen i en enda brandcell måste 
utrymning ske inom ett fåtal mi-
nuter. Vad som sker därefter är i 
regel ointressant eftersom det då 
varken finns liv eller egendom 
att rädda. Det viktiga är att bygg-
naden inte rasar i en del som inte 

– Om Boverket tycker den 
här nedklassningen är okej 
öppnar det stora möjligheter 
för oss att projektera på ett 
väldigt annorlunda sätt.

Det säger Johan Hallencreutz på 
Fire AB som på intressegruppens 
uppdrag granskat Brandkonsul-
ten ABs brandskyddsdokumen-
tation, och fortsätter:

– Då kan man frångå bärkravet 
på 60 minuter i alla vårdanlägg-
ningar utförda i två våningar 
som en enda brandcell. Dess-
utom behöver man inte bry sig 
om ytskiktskraven så länge man 
möblerar kraftigt.

Han tycker att Brandkonsul-
ten AB sätter en egen, ny nivå 
på brandskyddet.

– Allt det här med utrym-
ningen på spångar, inte riktiga 
brandceller, två våningsplan, 
brännbara ytskikt och att man 

gått ner i bär-
förmåga - allt 
det här tillsam-
mans gör att 
totalbilden ur 
säkerhetssyn-
punkt känns 
tveksam. Det 
känns inte som 
det är den nivå 
vi ska ha i Sve-
rige. Vi skulle aldrig släppa ige-
nom en sån här projektering.

Enligt Johan Hallencreutz� har 
ytskikten betydelse.

– Det räcker med att den dör-
ren är uppkilad – och det är 
ingenting som är ovanligt – så 
kommer ytskikten att ha jätte-
stor betydelse för hur brand och 
brandgaser sprider sig i byggna-
den.

Han kan delvis förstå reso-
nemanget om bärförmåga och 
räddningstjänstens insatstid 

men tror inte det är rätt väg att 
gå.

– Då kanske man i stället skulle 
bygga säkrare och ställa krav på 
sprinkler. Visst kan man resone-
ra kring det här, men nu finns 
det nivåer satta och de ska väl 
alla följa. Om de är fel får man 
väl ändra på dem.

Han är också tveksam till att 
utrymningsvägen på 30 meter 
klaras.

– Eftersom jag inte varit på 
plats kan jag inte med hundra-
procentig säkerhet säga att det 
är fel, men för mig är det uppen-
bart att byggnaden är olämplig 
som förskola, säger Johan Hal-
lencreutz.

GUNNO IvANSSON

”Finns övertropå att R30-
byggnad står i 30 minuter”

Nedklassningen öppnar för  
annorlunda projektering

Bärverkskraven sänktes i förskola på pråm

Räddningstjänsten hinner inte fram
Kraven på bärverket i ett 
tvåvånings daghem på en 
pråm kan sänkas eftersom 
räddningstjänsten sannolikt 
inte hinner göra en insats. Det 
anser byggherrens konsult 
Brandkonsulten AB.

Bedömningen får kritik av 
en annan konsult, Fire AB, 
som anlitats av en fristående 
intressegrupp.

Tranbär förskola på ön Tranhol-
men utanför Stocksund är en het 
potatis i Danderyds kommun. En 
intressegrupp anser att det är 
olämpligt att förlägga en försko-
la till en pråm och arbetar för att 
upphäva bygglovet. Dessutom 
ifrågasätts brandsäkerheten.

Bakgrunden till pråmlösning-
en är att förskolan växt ur sina 
lokaler på ön. Förskolan drivs 
av en privat entreprenör och i 
väntan på en permanent lösning 
hittade hon en kontorspråm på 
annonssidan Blocket. Trots op-
positionens protester fick hon 
igenom ett tillfälligt bygglov på 
två år och pråmen placerades i 
hamnen. Bygglovet har överkla-
gats men verksamheten starta-
des i början av november.

Byggnaden på pråmen är i två 
våningar och 25 meter lång. I 
bygglovsprocessen anlitades 
Brandkonsulten AB som betrak-
tar den som en Br2-byggnad. Det 
gör man med motiveringen att 
ingen insats från räddnings-
tjänsten förväntas ske.

Brandkonsulten har också en 
alternativ utformning av ytskik-
ten på väggar som inte uppfyller 
klass II. Det bedöms vara god-
tagbart med klass III bland an-
nat eftersom det installerats ett 
automatiskt utrymningslarm i 
byggnaden.

Räddningstjänsten har inga 
invändningar mot Brandkon-
sultens lösning. Ett 75 meter 
brett sund skiljer Tranholmen 
från fastlandet. Sommartid tar 
man sig dit med båt, vintertid 
via en pontonbro.

– Insatstiden är 30 minuter – 
om vi överhuvudtaget kan göra 
en insats, det beror på årstid. 
Småbåtar har vi på stationerna 
men de större som krävs för rök-
dykning ligger vid Slussen och 
Margretelund i Åkersberga, sä-
ger Hans Lardner, räddnings-
tjänsten Södra Roslagen.

En fyrhjuling med en mindre 
motorspruta kan köra över 
pontonbron vintertid men ef-
tersom det inte sker någon vin-
terväghållning på ön är det inte 
alls säkert att man tar sig till prå-
men. I övrigt vill han inte uttala 
sig om fallet med hänvisning till 
att han bombarderats med epost 
och blivit JO-anmäld av pråm-
motståndare.

Motståndarna till pråmen an-
litade själva en annan konsult, 
Fire AB, för att granska Brand-
konsultens slutsatser. I gransk-
ningsutlåtandet är Fire kritiskt 
till flera av Brandkonsulten ABs 

slutsatser. Fire frågar sig bland 
annat hur man kan välja bygg-
nadsklass efter räddningstjäns-
tens insatstid.

”Detta resonemang innebär 
faktiskt att ju närmare en brand-
station man bygger desto dyrare 
och mer komplicerat blir det, 
vilket är orimligt. Att insatsti-
den är ovanligt lång borde om 
något i stället motivera ett för-
stärkt brandskydd. (– – –) Dessa 
lättnader innebär bland annat 
att räddningstjänsten sanno-
likt inte kan genomföra en sä-
ker invändig livräddningsinsats 
om byggnaden är rökfylld och 
något barn saknas, på grund av 
risken för byggnadskollaps.” 
skriver Fire.

Att ytskikten bara uppfyller 
klass III kallar Brandkonsulten 
en alternativ utformning medan 
Fire anser att det är en avvikelse 
från Boverkets byggregler, BBR. 
”Avvikelsen” kan göra en avse-
värd skillnad på brandförloppet 
och är inte tillräckligt motiverad 
anser Fire.

Slutligen ifrågasätter Fire ock-
så om de två spångarna verkli-
gen kan betraktas som två av 
varandra oberoende utrym-
ningsvägar.

Bygglovet har gått vidare till 
länsrätten sedan länsstyrelsen 
avvisat överklagan.

GUNNO IvANSSON

Detta re-
sonemang 
innebär fak-
tiskt att ju 
närmare en 
brandstation 
man bygger, 
desto dyrare 
och mer 
kompli cerat 
blir det.

Johan 
Hallencreutz

Förskola på pråm – byggnadsklass Br1 eller Br2? Två brandkonsul-
ter har olika uppfattning. Enligt byggherrens konsult, Brandkonsulten 
AB, räcker det med Br2 eftersom räddningstjänsten sannolikt inte kan 
göra en insats. Fire AB, som anlitats av motståndare till pråmen, re-
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”Finns övertropå att R30-
byggnad står i 30 minuter”

Bärverkskraven sänktes i förskola på pråm

Räddningstjänsten hinner inte fram
Fakta
Beroende på hur en byggnad 
ska användas delas de in i tre 
brandtekniska klasser, Br1-3.

För byggnader i klass Br1 
gäller de högsta kraven på till 
exempel brandavskiljande 
förmåga, bärförmåga och hur 
ytskikten får bidra till brand-
spridningen.

Enligt Boverkets byggregler, 
BBR,  bör byggnader i tre eller 
flera våningsplan utföras i Br1. 
Men även vissa tvåvånings-
byggnader:
n  Byggnader i två plan avsedda 
för sovande som inte förväntas 
ha god lokalkännedom
n  Byggnader avsedda för 
personer som har små förut-
sättningar att sätta sig själva i 
säkerhet
n  Byggnader med samlings-
lokal på andra våningsplanet

Följande byggnader i två 
plan bör utföras i Br2:
n  Byggnader avsedda för två 
eller flera bostadslägenheter 
och där bostads- eller arbets-
rum finns i vindsplanet
n  Byggnader med samlings-
lokaler i markplanet.
n  Byggnader större än 200 kva-
dratmeter som inte är indelad 
i mindre brandceller

Byggnader i ett plan bör ut-
föras i Br2 om de inrymmer:
n  Samlingslokaler i eller under 
markplanet
n  Särskilt boende för personer 
med vårdbehov
n  Vårdanläggning, utom för-
skola eller liknande.

Övriga byggnader utförs i lägst 
klass Br3.

Om en byggnad ska utföras 
i en lägre klass än vad som 
framgår av BBR måste en ut-
redning visa att samma säker-
hetsnivå ändå uppnås.

är brandpåverkad, så kallat fort-
skridande ras.

Enligt Kjell Fallqvist är inte en-
bart bärverksklassningen avgö-
rande för om räddningstjänsten 
ska gå in eller inte.

– Bärverket är bara en del. Det 
är insatsledarens bedömning 
på platsen som avgör om man 
överhuvudtaget ska göra en 
insats; det handlar om siktför-
hållanden, färgen på brandga-
serna och möjligheten att göra 
en insats utifrån. Det finns en 
from förhoppning att kunna 
livrädda nära övertändning, 
livräddningen den måste ske i 
ett tidigt skede.

– Det finns en övertro på att en 
R30-byggnad står i 30 minuter. 
Om du har en hög brandbelast-
nig och annan öppningsfaktor 
än vad standardbrandkurvan 
har kan byggnaden kollapsa ef-
ter betydligt kortare tid.

Det blir lätt känslomässiga 

bedömning-
ar kring bär-
verket.

– Vi tillsam-
mans med 
kollegor för-
söker resone-
ra oss fram till 
en rimlig nivå. 
Om vi tar ett 

varuhus i ett plan är det kanske 
inte vettigt att lägga pengar på 
bärverket, då är det bättre att 
sprinkla och ta bort kravet på 
bärverket, säger Kjell Fallqvist.

Eftersom det enligt Brand-
konsulten AB är oklart i BBR 
hur mindre förskolor, det vill 
säga med färre än 50 personer, 
i två plan ska behandlas stöder 
man sig på tidigare föreskrifter, 
Nybyggnadsreglerna från 1988. 
Då skulle byggnaden klassats 
som Br2.

– Innan BBR kom gjorde man 
undantag från uppklassning, en 

mängd förskolor är byggda på 
det här sättet. Avsnittet som be-
handlar byggnadsklassificering 
är ett allmänt råd och inte en fö-
reskrift. Det innebär att byggher-
ren är fri att utföra byggnaden 
på ett annat sätt än vad rådet 
anger, säger Kjell Fallqvist och 
anser att den bedömning som 
gjorts är väl motiverad.

– Dessutom har vi ett automa-
tiskt utrymningslarm av betyd-
ligt bättre kvalitet än vad som 
BBR anger.

Han ser heller ingen risk att 
en brand i förrådet skulle slå ut 
båda utrymningsvägarna.

– Ingenstans kan man garan-
tera att inte olyckliga omstän-
digheter som vindhållanden kan 
blockera utrymningsvägar, men 
förrådet har klätts med plåt för 
att minska brandrisken.

GUNNO IvANSSON

Punkteringssprej 
bakom dödsolyckor
Inom loppet av ett år har 
det i Sverige inträffat två 
dödsolyckor då bildäck har 
exploderat i samband med 
heta arbeten. I båda fallen 
hade man tidigare försökt att 
täta mindre läckage genom 
att spruta in så kallat punkte-
ringssprej i däcken.

Det första fallet inträffade utan-
för Karlstad i oktober 2007. En 
man i 35-årsåldern hade köpt en 
omgång begagnade däck på stål-
fälgar. Nu höll han på att mon-
tera dem på en mindre lastbil. 
Ett av däcken visade ha ett min-
dre läckage genom ett litet hål i 
fälgen. Han beslöt sig för att täta 
hålet med hjälp av en el-svets.

Just när mannen påbörjade ar-
betet inträffade en kraftig explo-
sion inne i däcket. Det slets loss 
från sitt fäste och träffade med 
kraft mannen mitt i ansiktet och 
bröstet. Han avled genast.

En grundlig undersökning ge-
nomfördes i samarbete mellan 
polis, räddningstjänst och ex-
perter från SKL och Räddnings-
verket. Undersökningen visade 
att den tidigare ägaren vid ett 
tillfälle försökt täta en mindre 
”pys-punka” genom att spruta 
in punkteringssprej. Sådana 
sprejburkar med tätningssprej 
för däck finns av olika fabrikat. 
I många av dem är drivgasen en 
blandning av propan och butan, 
det vill säga gasol.

Kriminaltekniska Laboratoriets 
experter Conny Ohlsson och 
Christer Strömgren sammanfat-
tar i sin slutsats (Sakkunnigut-
låtande från SKL 1700-K24736-
07) att däcket kan ha explode-
rat genom att brännbar gas från 
punkteringssprejen har antänts 
i däcket i samband med svets-
ningen på fälgen.

Hösten 2008 inträffade en 
nästan identisk olycka i Jordbro 
utanför Stockholm där ett däck 
exploderade och en reperatör 
omkom. En privatperson hade 

själv försökt att laga en ”pys-
punka” på ett däck genom att 
spruta in ett tätningssprej som 
han köpt på en bensinstation. 
Försöket misslyckades och han 
lämnade i stället in hjulet på en 
verkstad. När reparatören skulle 
svetsa igen det lilla läckaget i fäl-
gen blev det en kraftig explosion 
och mannen omkom genast.

Enligt uppgift lär det ha inträf-
fat flera liknande olyckor med 
tätningssprej i USA.

Efter rapporter av:
Alf Gäwerth, Karlstadsregionens 
räddningstjänst
David Widlund, Räddningstjäns-
ten Södertörn

Försök att laga punkteringar genom att använda punkterings-
spray har inom loppet av ett år kostat två mekaniker livet.
 Foto: Karlstadsregionens räddningstjänst

Erfarenheter
Information om riskerna med 
propan/butan som drivgas i 
sprejflaskor måste bli bättre.

Varningstexten på förpack-
ningen måste bli mycket mera 
tydlig och iögonfallande.

Anställda inom däcksverk-
städer och reparationsföre-
tag måste snarast varnas för 
att svetsa eller på annat sätt 
använda heta arbeten på däck 
som kan ha blivit utsatta för 
brandfarlig gas.

Samarbete har därför inletts 
med Däckspecialisternas Riks-
förbund.

Fälgen demolerades kraftigt 
vid däckexplosionen i Jordbro 
utanför Stockholm i slutet av 
november. Den 34-årige meka-
nikern omkom.

sonerar tvärtom. Eftersom räddningstjänsten inte hinner fram borde 
man snarare förstärka brandskyddet. Och riskerar inte utrymningsvä-
garna, två spångar, att slås ut av en brand i förrådet intill?

Kjell Fallqvist
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Bildandet av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
närmar sig deadline.

Närmare 750 personer har 
fått besked om fortsatt arbete 
i MSB.

– Efter en pressad tid ser vi 
början på något nytt, säger 
Helena Lindberg, generaldi-
rektör för MSB.

Den siste december läggs MSB-
kommittén ner, dagen därpå 
uppstår Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap.

Hur kommer startsträckan 
att se ut?

– Omvärlden förväntar sig att 
vi drar igång MSB med full kraft 
från den 1 januari. Naturligtvis 
finns mycket att utveckla och 
arbeta vidare med, allt kan rim-
ligen inte vara färdigt. Däremot 
har vi särskilt viktiga funktioner 
som måste fungera. 

– Framför allt måste vi ha en 
fullgod bereskap om något skulle 
hända ute i världen eller i landet 
som kräver att vi agerar. Vi får 
inte riskera att det efteråt skulle 
låta: ”MSB gick inte att nå” eller 
”MSB var inte vaket”. Därför har 
vi en god planering för vår be-
redskap.

Bemanningen av MSB har på-
gått intensivt under november 
och december. I slutet av no-
vember fick 679 anställda vid 
Räddningsverket (SRV), Krisbe-
redskapsmyndigheten (KBM) 
och Styrelsen för psykologiskt 
försvar (SPF), besked om att de 
inplacerats i nya myndigheten. 
Under december tillsätts ytter-
ligare ett 100-tal personer som 
sökt de omkring 150 vakanserna. 
Ett 60-tal befattningar står dock 
fortfarande tomma.

Det har sagts att relevanta de-

lar från de tre myndigheterna 
SRV, KBM och SPF, ska föras in i 
en myndighet. Men har något 
försvunnit, förutom två sko-
lor?

– Mina direktiv har varit att 
skapa en ny myndighet. MSB 
ska ansvara för de uppgifter 
som i dag finns inom SRV, KBM 
och SPF. Men MSB får också nya 
uppgifter som exempelvis upp-
giften att stödja samordning vid 
en kris. Det betyder att vi inom 
MSB kommer att organisera verk-

samheten på ett annat sätt än i de 
tre gamla myndigheterna.

Detta ska dock göras med min-
dre pengar. MSB har ett förvalt-
ningsanslag på 907 miljoner 
kronor, vilket är 150 miljoner 
mindre än vad de tre myndig-
heterna hade tillsammans.

– De miljonerna ska hämtas in. 
Besparingar kan bland annat gö-
ras genom att finnas på färre or-
ter. Det innebär lägre fastighets-
kostnader och rationaliseringar.

– Det handlar också om att hit-
ta synergierna i de olika frågorna 
och att detta återspeglas i MSB:s 
arbete. Att exempelvis handläg-
gare arbetar med ett bredare 
perspektiv.

Kommer pengarna att räcka, 
eller finns risken att myndig-
heten har iklätt sig en för stor 
kostym? Finns det sparkrav på 
verksamheterna?

– Nej, men de besparingskrav 
som regeringen lagt på MSB stäl-
ler stora krav på oss att se över 

vad vi gör och hur vi gör det. Av-
delningarna har under november 
gjort en verksamhetsplanering 
som totalt sett hamnade på ett 
högre belopp än vår disponibla 
ram. Vi har därefter genomfört 
ett arbete för att komma i ram. 
Vi har försökt att undanröja bud-
gettekniska felaktigheter samt 
tagit hänsyn till att MSB:s första 
år i stor utsträckning kommer 
att präglas av att myndigheten 
etableras och av det svenska EU-
ordförandeskapet.

Nya myndigheten startklar

Utbildningsfrågorna har han-
terats med stor okunnighet.

Det anser Kennie Thörn, 
chef för Räddningsverket i 
Rosersberg, som läggs ner vid 
årsskiftet.

Vid ett möte med personalen 
innan julhelgen avslöjade han 
vad han verkligen anser om hur 
nedläggningsprocessen och 
framförallt utredningsarbetet 
hanterats.

– Det har varit så mycket in-
kompetens, utredarna har varit 
totalt okunniga om utbildnings-
frågor, säger Kennie Thörn.

Det blev fel redan från bör-
jan.

– Att sätta en skattechef som 
inte kan något om utbildning att 
utreda utbildning är okunnigt. 

Att lägga förslag som inte går 
att genomföra (privatisering) är 
okunnigt. Det är okunnigt att åta 
sig uppdrag om man är okun-
nig. Trots detta har man inte ve-
lat kontakta kunniga människor 
för att diskutera, vi har varit helt 
avskurna från utredningarna, sä-
ger Kennie Thörn.

I Rosersberg har personalen 
ända sedan Sjöstrand lade sin 
utredning i maj 2007 varit på det 
klara med att skolan ska läggas 
ner. Från beslutet i mars i år har 
man så långt som möjligt förbe-
rett avvecklingen.

– Vi har inte fått några signaler 
om att det skulle kunna bli nå-
gon fortsättning och aldrig bli-
vit ”inlurade” i några falska för-
hoppningar. Vi har gått på linjen 

att allt ska avvecklas, 
allt annat har varit 
en bonus.

För personalen 
har det därför varit 
en mycket utdragen 
process.

 – Alla, från depar-
tementet och politi-
ker till MSB-kommit-
tén har trott att oron 
kommer först i och 
med det slutgiltiga 
beslutet eller när 
Sven Lindgrens utredning var 
klar. Jag läste lagstiftningen och 
hittade ingen som helst möjlig-
het att föra över verksamheten 
till det privata på det sättet. Jag 
trodde inte på utredningen från 
början.

Lindgrens utredning förläng-

de bara personalens 
pina.

– Det är okunnigt 
och oförsvarligt att 
göra så.

Kennie Thörn för-
sökte redan i som-
ras få igång avveck-
lingsarbetet men 
fick beskedet att 
avvecklingsarbetet 
startar först vid års-
skiftet.

– För framtiden är 
det viktigt att man funderar på 
när ett avvecklingsarbete bör 
och kan påbörjas.

Från Sjöstrands utredning fram 
till i somras har skolan tappat 
personal som gått till andra 
jobb. Inom vissa områden har 

man helt förlorat kompetens 
och tvingats till tillfälliga ny-
rekrytering.

– Lyckligtvis har vi fått behålla 
mycket duktigt folk och alla var 
överens om att eleverna skulle 
få en bra utbildning. Vi har gett 
mer än vårt bästa.

Övningsfältet och restaurang- 
och hotellverksamheten tas över 
av anställda. Polisen ska ta över 
Noregården samt förråd och ga-
rage. Det är i princip bara sport-
hallen som får ny verksamhet.

– Trots allt har de flesta en bra 
inställning inför framtiden och 
tror att det kommer att lösa sig, 
säger Kennie Thörn, som även 
han är på väg till ett nytt jobb, 
vilket vill han inte avslöja.

GUNNO IvANSSON

– Utredarna totalt okunniga

Kennie Thörn

Rosersbergs skolchef kritisk

Helena Lindberg har haft fullt upp med att leda MSB-bygget samt att vara generaldirektör för Räddningsverket och KBM. I december reste hon 
till Moskva för att för Sveriges räkning underteckna ett avtal om samarbete inom räddningstjänst i Barentsregionen. Från vänster: Terje Moland 
Pedersen och Bente Michaelsen, Justitiedepartementet, Norge, ministern Sergei Shoigu och Anna Tchougounova, Emercom, Ryssland, Ritva Vilja-
nen och Timo Viitanen, Inrikesministeriet, Finland samt Helena Lindberg och Jan Nyquist, Räddningsverket.
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Tre myndigheter läggs ner vid 
årsskiftet, samtidigt bildas 
två nya. Förutom MSB också 
Avvecklingsmyndigheten med 
cirka 270 anställda.

Det beräknas kosta minst 250 
miljoner kronor att avveckla 
Räddningsverket, Krisbered-
skapsmyndigheten och Styrelsen 
för psykologiskt försvar under 
2009 och 2010. För 2009 har det 
avsatts 150 miljoner kronor och 
för 2010 (preliminärt) 50 miljo-
ner kronor.

Stefan Dellså, huvudsekreterare 
i avvecklingskommittén, säger:

– Vi vet i dagens läge inte ex-
akt hur stora kostnaderna blir. 
Det finns stora osäkerheter och 
förhandlingar pågår om bland 
annat lokalkostnaderna. Hittar 
vi till exempel ingen som är vil-

lig att ta över övningsfältet i Ro-
sersberg är bara det en kostnad 
på minst 16 miljoner kronor, 
exklusive saneringskostnaderna. 
De 150 miljoner kronor vi fått i 
budgeten för 2009 kommer de-
finitivt inte att räcka, tvåhundra 
miljoner kronor är nog närmare 
sanningen.

 Omkring 270 medarbetare från 
de tre myndigheterna fick inte 
jobb i MSB. I stället placeras de 
under en begränsad tid i Avveck-
lingsmyndigheten. Huvuddelen 
kommer från räddningsskolorna 
i Skövde och Rosersberg.

– Regeringen har ännu inte an-
givit någon sluttidpunkt för Av-
vecklingsmyndigheten, men vi 
räknar med att arbetet ska vara 
avslutat någon gång under våren 
2010, säger Stefan Dellså.

Dyrt avveckla  
tre myndigheter

Det är fortfarande ovisst om 
skolan i Skövde får en fortsätt-
ning som privat utbildnings-
aktör.

Läget är låst, övningsfältet i 
Hasslum tycks vara gisslan.

Vid Skövdeskolan har utbild-
ningarna pågått intensivt in i 
det sista.

– Vi kör för fullt på övningsfäl-
tet och har utbildningar i Rädd-
ningsinsats, Räddningsledare 
A och SMO. Samtidigt är det en 
märklig känsla eftersom vi inte 
hinner känna efter. Dessutom 
är det mycket frustrerande för 
personalen att heller inte veta 
vad som händer efter årsskiftet, 
konstaterar skolchefen i Skövde, 
Mona-Lena Beckman.

Ambitionen är fortfarande att 
i samarbete med Autokaross-

koncernen göra övningsfältet 
i Hasslum till ett nationellt och 
internationellt utvecklings- och 
utbildningscenter.

Men frågetecknen är många. 
Samtidigt pågår på annat håll 
avvecklingsplaner av såväl fältet 
som av skolans materiel.

– Tidsfaktorn är ett stort oros-
moln. Men den stora stötestenen 
är övningsfältets ”vara eller icke 
vara”. Utan fältet är inte koncep-
tet intressant för Autokaross. 
Ett intensivt arbete pågår, men 
i dagsläget finns inga besked att 
få, enligt Mona-Lena Beckman.

– Vår avsikt här i Skövde är att 
bygga framtidens räddnings-
utbildning. Och det vill vi göra 
tillsammans med landets rädd-
ningstjänster. De kan gärna se det 
här som en inbjudan.

Fortsatt låst  
läge i Skövde

Nya myndigheten startklar
– I det fortsatta arbetet är det 

därför viktigt att vi ser över vad 
vi gör och hur vi gör det för att få 
så stor effekt som möjligt av vår 
verksamhet. Det är varken önsk-
värt eller ekonomiskt möjligt för 
MSB att bedriva all verksamhet 
vidare på samma sätt som de tre 
myndigheterna tidigare gjort.

Så det blir inte för många an-
ställda i MSB?

– Nej, vi är de vi behöver vara. 
De vakanser som återstår kom-
mer förmodligen att tillsättas 
2009.

Två chefer har hoppat av innan 
de hann tillträda. Den senaste var 
Roy van Dalen som utsetts som 
chef för Avdelningen Utbild-
ning, övning och beredskap.

Hur störande har det varit för 
arbetet?

– Det var en stor besvikelse för 
mig och jag hade naturligtvis 
önskat att det inte skett. Men 
nu hade vi ändå möjligheten att 
hantera det på ett snabbt och 
bra sätt.

Ivar Rönnbäck, nuvarande 
överdirektör i Räddningsverket, 
blir i stället en av de nya avdel-
ningscheferna i MSB.

Roy van Dalen valde att hoppa 
av MSB då han erbjudits bli ställ-
företrädande myndighetschef vid 
polisen i Värmland.

Enligt en enkätundersökning 
 som Sirenen genomfört finns 
höga förväntningar på MSB. 
Men också farhågor om att 
myndigheten ska fokusera för 
mycket på krisberedskap och 
att vardagssäkerheten hamnar 
i skymundan.

– Självklart måste jag förhålla 
mig till den oron. Men MSB ska 
ha en samlad hantering av hela 
spektrat från olyckor till kriser, 

från vardagsolyckor till katastro-
fer. Båda perspektiven är lika vik-
tiga och det kommer absolut att 
märkas när MSB börjar jobba, för-
säkrar Helena Lindberg, som nu 
ser fram emot att ”bara” vara ge-
neraldirektör för en myndighet.

– Det jobbigaste i hela den här 
processen har varit att fatta svå-
ra beslut som påverkar enskilda 
människor. Särskilt besluten 
om skolorna i Skövde och Ro-
sersberg.

– Det här har varit en kompli-
cerad omställning. Många har 
brottats med ovissheten om sin 
framtid. Samtidigt har det varit 
ett disciplinerat arbete med tuffa 
tidsplaner.

Nyligen undertecknade Helena 
Lindberg för Sveriges räkning, i 
sin roll som generaldirektör 
för Räddningsverket, ett avtal 
i Moskva om samarbete inom 
räddningstjänst i Barents-regi-
onen.

Avtalet omfattar Norge, Fin-
land, Sverige och Ryssland och 
innebär samarbete över nations-
gränser vid olyckor och nödsitua-
tioner, avseende operativa insat-
ser, utbildning och övning och 
byggande av beredskap.

Ett av syftena är att länderna 
ska kunna använda varandras 
resurser vid såväl stora som små 
olyckor.

– Det är främst något som kan 
beröra kommunala räddnings-
tjänsterna i Norrbotten och Väs-
terbotten. Det kan också komma 
ifråga vid större olyckor som ex-
empelvis skogsbränder, då lan-
dets egna resurser inte räcker till, 
säger Helena Lindberg.

KATARINA SELLIUS

Två anställda tillsammans 
med en tidigare anställd tar 
över restaurang- och logi-
delen på Räddningsverket i 
Rosersberg.

– Affärsidén är att bli pensio-
nat- och konferensalternativet 
för föreningar, organisationer, 
företag och privatpersoner som 
vill ha riktigt bra service till ett 
riktigt bra pris, säger en av de tre, 
Lasse Centervik.

De andra två delägarna är Anna 
Carlsson och Rein Lallo som tidi-
gare var anställd på Rosersberg. 
De tre tar över restaurangen Tre 
Rosor samt logidelarna Björken 
och Eken med sammanlagt 144 
rum.

Namnet Tre Rosor behålls och 
de räknar med att öppna i januari 
för att kunna erbjuda Arlanda-
gymnasiet att äta lunch även i 
fortsättningen. Boendeverksam-
heten ska drivas i två spår, vand-
rarhemsboende och pensionats-
boende för konferensgäster. 

Räddningsskolan i Rosersberg 
kommer att leva vidare – i 
privat regi. 

Tre anställda vid skolan har 
bildat ett bolag för att driva 
övningsfältet.

– Vi tar över drygt två tredjede-
lar av ruinstaden och Sörgården 
med lektionssalar och kontor, sä-
ger Pierre Melin som tillsammans 
med kollegorna Niklas Lindwall 
och Mikael Drangel bildat bo-
laget Räddningsskolan AB.

Inriktningen är att tillhandhål-
la ett övningsfält i regionen och 
att ta över räddningsgymnasiet 
som i dag drivs av Räddningsver-
ket. De kommer också att erbju-
da kurser till räddningstjänst, 
företag och industri.

De tre ska sköta företaget me-
dan gymnasieutbildningen som i 
dag sköts av externa lärare.

– Vår vision är att vi om ett par 
år ska vara fem anställda, säger 
Pierre Melin.

MSB, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
startar 1 januari 2009. 

MSB ska  ansvara för ett sam-
manhållet arbete med skydd 
mot olyckor, krisberedskap 
samt civilt försvar. 
MSB ersätter Räddningsverket, 
Krisberedskapsmyndigheten 
och Styrelsen för psykologiskt 
försvar, som går i graven 31 
december 2008.

MSB finns i huvudsak på fyra 
orter: Karlstad (i Karolinen), 
Stockholm (i KBM:s lokaler 
på Kungsgatan), Sandö och 
Revinge. Förråd finns kvar Kris-
tinehamn. 

Omkring 750 personer 
bemannar myndigheten. 
Bemanningsprocessen pågår 
löpande. 

I dagsläget: 372 i Karlstad,  
179 i Stockholm, 104 i Revinge 
och 88 i Sandö.

Webbplats från 1/1 2009:
www.msbmyndigheten.se
 

E-post till enskilda personer i 
MSB:  fornamn.efternamn@
msbmyndigheten.se 

Telefon: 0771-240 240 (växel)
Faxnummer: 010-240 56 00

Det engelska namnet är 
Swedish Civil Contingencies 
Agency, men förkortas MSB 
också i internationella sam-
manhang.

n n n Nils Svartz blir överdi-
rektör vid MSB. Han utsågs av 
regeringen 13 november.   
Nils Svartz är i dag överdirek-
tör vid Krisberedskapsmyndig-
heten. Han har tidigare varit 
verksam på flera länspolismyn-
digheter, på Rikspolisstyrelsen 
och i Regeringskansliet. 

n n n Ivar Rönnbäck, över-
direktör vid Räddningsverket, 
blir chef för MSB:s största 
avdelning, Utbildning, övning 
och beredskap. Detta sedan 
den tidigare utsedde avdel-
ningschefen Roy van Dalen i 
sista stund hoppade av. 

Fakta MSB

I början av november fick nya myndigheten en logotyp. – Under tillblivelsen av logotypen för MSB har 
nyckelorden öppen, kompetent och drivande varit närvarande, med fokus på individen och samhället, 
skriver generaldirektör Helena Lindberg, i presentationen av den nya loggan på kommittébloggen.

Rosersberg 
lever vidare

Tre Rosor 
också kvar
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Förväntningar och farhågor kring MSB

Åke Jacobsson
stadsdirektör
Göteborgs Stad

1) Kommuner-
na har en helt 
avgörande roll 
för hur risker 
och kriser han-
teras i samhället. 
Förväntningarna är att MSB utveck-

lar sin förmåga att förstå detta och 

stödjer kommunerna i detta arbete.

2) Risk för att den nya myndigheten 

kommer att fokusera på krishante-

ring utifrån ett statligt förvaltnings-

perspektiv och inte från de underi-

frånperspektiv som genomsyrar 

kommunal verksamhet. 

Christer Åhström
journalist
Rapport, Sveriges Television

1) och 2) Jag tror att MSB kommer att lägga 
tyngdpunkten på planering inför framtida 
nationella katastrofer, medan vardagsolyck-
orna överlåts på Socialstyrelsen, kommunerna 
och landstingen. Och där kommer inte mycket 
att hända. Det dör fler i fallolyckor i hemmet än i trafiken, men 
Vägverket fortsätter att jämna av vägslänter för miljarder. Jag har 
en ganska pessimistisk bild av säkerhetsarbetet framöver – trots 
den nya generaldirektörens löften om var tyngdpunkterna ska 
ligga. Det är som bekant roligare att planera för omfattande flyg-
transporter till och från katastrofplatser än att fundera över om 
trapphus och lägenheter är optimalt utformade. 

Karin Brand
generalsekreterare
Livräddningssällskapet

1) Jag förväntar mig att vi 
ideella organisationer får 
en fortsatt roll som viktig 
samarbetspartner inom 
området vattensäkerhet och 
självskydd även i den nya 
myndigheten.

2) Egentligen inte, men den 
största farhågan är nog att 
MSB som myndighet tappar 
bort alla oss små organisa-
tioner och vårt arbete som 
bidrar till ett tryggare och 
säkrare samhälle.

Ragnar Andersson
professor
Karlstads universitet

1) Att man utvecklar ett arbete längs hela ”hot-
skalan” och inte glömmer vardagssäkerheten och medborgarperspektivet. Att man jobbar problemorienterat och brett i samverkan med andra aktörer i stäl-let för att odla stuprörstänkande. 2) Förhandsinformationen har ingett vissa farhågor om ensidigt krisfokus och byråkratiserade arbetsformer. 

Greger Lundqvist
handläggare farligt gods
Plast- & Kemiföretagen

1) Att MSB ska fortsätta det 
goda samarbete som Rädd-
ningsverket i dag har med 
industrin, och att de synergier 
mellan våra intresseområden 
(transport av farligt gods, 
brand- och explosionsfarliga 
ämnen samt Sevesofrågor) ska 
tillvaratas och vidareutvecklas.

2) Att MSB ska fokusera för 
mycket på krisberedskap och 
”tsunamifrågor” och att det 
vardagliga arbetet med farliga 
ämnen ska hamna i skymun-
dan och prioriteras lägre.

Camilla Dahlén
räddningschef
Strängnäs

1) Att vara en 
stödjande myndig-
het för såväl arbetet 
med vardagsolyck-
orna som de stora 
kriserna. Att man bidrar till utveckling-

en och satsar på att ta fram kostnad-

nytta analyser för vad som är vettigt att 

arbeta med före olyckan.
2) Att man i MSB:s ledning inte har 

förstått kommunernas roll i arbetet 

med skydd mot olyckor och stora kriser 

samt samordningsansvaret när olyck-

orna och kriserna inträffar, och att 

kommunerna därmed inte får det stöd 

de behöver.

Börje Karlsson
handläggare samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen, Jönköping

1) Att MSB: greppar hela området med balans, me-
tod- och teknikutvecklar för detta. Att MSB preciserar 
”tillfredställande skydd” så nerskärningspropåer kan 
hanteras bättre samt ger ut en papperstidning som 
Sirenen, där även obekväma åsikter får framföras.

2) Att MSB går i stå en längre tid, inte lyckas kvali-
tetssäkra utbildning i räddningsinsats med mera samt 
inte lyckas ändra inriktning för att få fart på Rakel, som 
skötts illa alltsen hon avlades. Men jag tror faktiskt att 
det mesta kan bli riktigt bra.

Mats Granat
räddningschef
Gästrike Räddningstjänst

1) Ett samlat stöd till lokalt, regio-nalt och nationellt. Jag förväntar mig även att MSB klarar av och törs fung-era som opinionsbildare. 
2) Krisberedskapsmyndigheten höll på att organisera sig i ett år när den startade sin verksamhet. Risk för en liknande ”timeout” med MSB. Farhåga också för att utbildningssystemet inte har ekonomi att klara av kapacitetsbe-hoven och den utlovade förbättrade tillgängligheten via distansutbildning och utlokaliserade kurser.

Göran Schnell
VD
Brandskyddsföreningen

1) Att man har förmåga att förverkliga 
de ambitioner och mål man presenterat. 
Att man tar med sig den kundnära kul-
tur som Räddningsverket arbetade efter. 
Just den nära kontakten med svensk 
räddningstjänst på lokal nivå är en av 
huvudfaktorerna till Räddningsverkets 
stora framgångar under 22 år.

2) Att man fjärmar sig från den lokala 
nivån – det är trots allt där som samhäl-
lets verksamhet äger rum. 

Bengt Carlsson
räddningschef, Torsby  
ordförande i Glesbygdsklubben

1) Att det blir enklare för kommunerna att 
möta en aktör som hanterar hela hotskalan. 
Jag förväntar mig att MSB lyssnar på oss i gles-
bygdskommunerna och stöttar oss i verksam-
hetsutvecklingen.

2) Att MSB blir alltför ”centralbyråkratisk”. 
Jag har också farhågor när det gäller utbild-
ningsbiten för deltidspersonal. Det får inte 
bli så att räddningstjänsterna avstår från att 
utbilda sina nyanställda i räddningsinsats på 
grund av svårigheten att komma till bra ut-
bildning inom rimligt avstånd från hemorten.

Rune Daniels
räddningschef
Rättvik

1) Att myndigheten på 
ett resolut sätt och i dialog 
med kommunerna lyfter 
fram säkerhetsfrågorna 
samt stödjer kommunerna 
i detta arbete med exempel 
på goda och bra lösningar 
samt på ett bra sätt för 
ut goda och bra exempel 
till kommunerna (genom 
någon form av information 
så som tidningen Sirenen 
har varit). 

2) Att räddningstjänst-
frågorna inte kommer att 
lyftas fram i tillräcklig grad.

1 januari startar Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB).  Förväntningarna 
är höga, men det finns också många farhågor.

Sirenen ställde följande två frågor till företrä-
dare för viktiga MSB-målgrupper:
1) Vilka förväntningar har du på MSB?
2) Känner du några farhågor inför den nya  
myndigheten?

En vardagshändelse i Sverige. Två bilar har krockat och det ställer 
krav på hög beredskap från samhället. Många befarar att fokuset på 
vardagsolyckorna inte blir lika tydligt som tidigare. Foto: Arne Forsell



9Sirenen Nr 8 • December 2008 nya myndigheten

Samverkanskurser ersätter HRK
Ett nytt koncept på samverkansutbildningar införs 2009 och 
kallas Centrala samverkanskurser, CSK. De ersätter Högre rädd-
ningstjänstkurs, HRK, som funnits sedan mitten av 80-talet. 
Syftet är att ge stöd till effektivare räddningsinsatser vid olyckor 
och extraordinära händelser.  

Under 2008 har det nya konceptet prövats i pilotkurser. En 
nyhet i konceptet är att kurserna är kortare och vänder sig till en 
bredare målgrupp. 

– Vi kommer i högre grad sammanföra perspektivet olycka-kris i 
och med att vi går in i den nya myndigheten. Dessutom ska kurser-
na genomföras i olika delar av landet för att bidra till att formella 
regionala nätverk skapas, säger Johan Gert, Räddningsverket.

Konceptet CSK består av ett modulsystem med fyra kurser där 
man väljer utifrån den roll man har i egna organisationen vid en 
större olycka eller kris. Vidare består det nya stödet av regionala 
samverkanskurser, RSK, samt regionala samverkansövningar, RÖ. 

Pierre Strid, räddningschef i Västervik, har färska kunskaper från 
pilotkursen Internationell samverkan inom ramen för nya CSK. 

– En mycket bra utbildning. Även på kommunnivå dras vi in i 
internationella kriser. Bara på senare år har vi haft flodvågskata-
strofen, terrorattacken i London och evakueringen i Libanon. 

Läs mer om utbildningen på www.raddningsverket.se  

Handbok om el och bränder 
Snart får brandutredare och elektriker en handbok om elektrici-
tet och bränder. Författare är David Widlund, Södertörn, utbil-
dad elektriker, brandingenjör och brandutredare.

– Jag har försökt lära mig mer om ämnet, men det finns ingen 
litteratur sen tidigare. Det finns en skrift i USA från 1987, revide-
rad på 90-talet, på 200-300 sidor text utan illustrationer, berät-
tar David Widlund.

Målgruppen är elektriker, elbesiktningsmän, brandutredare, 
polis, räddningstjänst, försäkringsbolag och olika utbildningar.

Boken behandlar grundläggande ellära, vad som orsakar brän-
der, förebyggande och utbildning, brandförlopp med koppling 
till el, lagar och föreskrifter, el och smältskador.

– Hur ska man utreda en brand? På elen kan man se var bran-
den börjat även om elen inte är orsaken. För elektriker kan det 
vara värdefullt att få veta vad som kan leda till brand.

Boken ska vara lättillgänglig med illustrationer och exempel 
från verkliga fall. Widlund vill också avliva några gamla myter.

– Till exempel att stand by-läget på teven orsakar bränder. Jag 
säger inte att det inte kan hända, men det finns inget känt fall.

Boken ges ut av Elektriska nämnden, Brandskyddsföreningen, 
Statens kriminaltekniska laboratorium och Räddningsverket.

Nytt direktiv om avfallshantering
Ett EG-direktiv (2006/21/EG) om hantering av avfall från utvin-
ningsindustrin har införts i svensk lagstiftning, bland annat ge-
nom en ny förordning (2008:722) om utvinningsavfall. 

För riskanläggningar, till exempel dammar för lagring av avfall 
från gruvor, krävs bland annat en strategi för att förebygga olyck-
or, ett säkerhetsledningssystem och en intern beredskapsplan. 

Räddningsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägled-
ning när det gäller bestämmelser om förebyggande och hante-
ring av allvarliga olyckor i förordningen om utvinningsavfall.

– Hur många riskanläggningar det handlar om vet vi först i bör-
jan av 2009 när vi via länsstyrelserna har en första sammanställ-
ning klar, säger Hanna Sundström, handläggare på Räddnings-
verkets tillsynsavdelning.

Precis som inom Seveso-området ska allmänheten informeras 
om det finns personer som löper risk att påverkas av en allvarlig 
olycka. Enligt en ändring i 3 kap. 6 § i förordningen om skydd 
mot olyckor ska kommunen också upprätta en plan för rädd-
ningsinsatser för dessa ”nya” riskanläggningar. 

Mer information finns på www.raddningsverket.se under Före-
byggande respektive Tillsyn.

94 procent vill ha MSB-tidning
Många vill att också MSB ska ha en papperstidning. Det framgår 
med eftertryck av den fråga som legat ute på http://sirenen.srv.se 
senaste månaden. Frågan vi ställde var denna: 

Sirenen läggs ner vid årsskiftet. Är det viktigt att också nya 
myndigheten har en papperstidning?

Inte mindre än 94 procent svarade ”ja”, 5 procent ”nej”. 1 pro-
cent svarade ”vet ej”. 

Vill du lira hockey i Kanada?
Sugen på att lira hockey i Kanada? Eje Ohlsson, Brännkyrka 
brandstation, söker hårdföra backar och spelintelligenta centrar 
inför World Police & Firegames i Vancouver i månadsskiftet juli-
augusti 2009.

– Vi har varit med flera gånger tidigare. Minnen för livet och nu 
planerar vi att ha ett hockeylag på plats i Vancouver, säger Eje. 

Är du intresserad nås Eje på 073-973 14 20.

Förväntningar och farhågor kring MSB

Lennart Olofsson
säkerhetsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götaland

1) Har stora förväntningar på att MSB blir en sammanhållande funktion för samhällets krisberedskap i vid me-ning, det vill säga att vi inte behöver behandla konsekvenser av olyckor på ett annat sätt än kriser i övrigt. Förväntningar på en ef-fektivare samordning av såväl förebyggande som avhjäl-pande arbete, liksom former för samordnad uppföljning av samhällets förmåga.
2) Risk för stagnation inledningsvis som kan skapa osä-kerhet hos andra samverkande aktörer. 

Mats Bergmark
utvecklingschef
MittSverige Vatten AB, Sundsvall

1) Att utredning, planering, förbyggande åt-gärder går hand i hand med avhjälpande skade-, räddnings- och krishantering samt uppföljning av händelser och kunskapsåterföring. Klimat-förändringarna ställer nya krav. Kunskapssprid-ning, insikt och att agera därefter är nödvändigt.2) Att startsträckan blir lång.

Marcus Cato
Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting

1) Förståelse för vikten av att ha var-
dagsperspektiv och att bygga underifrån. I 
vardagen finns volymen, de största samhälls-
kostnaderna och här drar man de viktigaste 
erfarenheterna. Jag förväntar mig förståelse 
för kommuner och landstings olikheter. 

2) Jag är rädd för toppstyrning. Rädd för ett synsätt där man 
sätter staten och myndigheter i fokus, framför reellt trygghets- 
och säkerhetsarbete ute i lokalsamhället. 

Kenneth Carlsson
förbundsordförande
Brandmännens  
Riksförbund

1) Att MSB medver-
kar till att utveckla alla 
svenskars grundtrygg-
het och därmed också 
svensk räddningstjänst. 
Jag förväntar mig att MSB 
medverkar till utveckling, 
inte avveckling.

2) Att MSB kan bli en 
papperstiger. Det panik-
artade avvecklingen av 
utbildningsplatser känns 
inte bra. Behovet är fort-
satt stort vad gäller utbild-
ning av deltidsbrandmän. 
Hur långt från hemorten 
ska vi behöva acceptera 
att grundutbildningen 
genomförs i dessa tider av 
rekryteringsproblem?

Pierre Strid
räddningschef
Västervik

1) Att otydliga ansvarsgrän-
ser med onödiga överlapp-
ningar och frågor som 
hamnar ”mellan stolarna” ska 
elimineras med en samman-
hållen myndighet.

2) Ett toppstyrt ledarskap 
som inte är lyhört för medar-
betare och ”kunder”. Att det 
inte blir en ny myndighet, 
utan ett förstärkt KBM och ett 
utraderat Räddningsverk.

Per Widlundh
förbundsdirektör
Räddningstjänsten Syd

1) Att MSB ska fortsätta 
stödja och utveckla arbetet 
med Skydd mot olyckor. 
Att utbildningen av svensk 
räddningstjänst kan få en 
”nytändning”. Att MSB vågar, 
och vill, provocera både loka-
la och regionala nivåer med 
tillsyner, bench-marking och 
utmaningar.

2) Att MSB alltför mycket 
ser sig som en central 
myndighet, utan den mera 
direkta kopplingen till oss på 
lokal nivå. Att man priorite-
rar arbetet med de mer sällan 
förekommande kriserna och 
olyckorna och inte ser de 
många och dagliga olyckor-
na och konsekvenserna. Att 
utbildningen blir en margi-
nell verksamhet.

Christina Nordensten
Livsmedelsverket
Uppsala

1) Att de före detta myn-
digheternas verksamheter 
integreras i varandra och att 
synsätten som följer med 
smittar av sig på varandras 
personal. Att ”verkligheten” 
blir tydligare i vissa avseenden 
och ett ökat samarbete över 
myndighetsgränserna.

Bengt Nilsson
räddningschef
Boden

1) Att MSB likt Räddnings-
verket stödjer kommunerna 
med allmänna råd, föreskrif-
ter och olika kompetenshöj-
ningar för räddningstjänsten. 

2) Att man kommer att 
fokusera på ”extra ordinär 
händelse” och ej stödja kom-
munerna i vardagshändelsen.

Det ska bli enklare för kommunerna att möta en  
enda aktör som hanterar hela hotskalan. Det är 
en av förväntningarna på den nya myndigheten.
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Räddningsverket i Armenien

JEREVAN. En brandman på Sta-
tion 3 i Armeniens huvudstad 
Jerevan tittar storögt på rädd-
ningsverkarna som utbildar 
tio befäl.

– I sina orangefärgade 
larmställ och med sina häftiga 
klippverktyg ser de nästan ut 
som om de kom från en annan 
planet, säger Arman Dejkojan.

Själv är Arman klädd i ett gam-
malt tygställ, värdelöst i hetta. 
Klippverktyg har han knappt 
sett tidigare, hans station syss-
lar enbart med utryckningar till 
bränder. Så är det på samtliga 14 
stationer i miljonstaden Jerevan, 
frånsett Station 4. Den har rädd-
ning som specialitet.

– Kärnan i vårt projekt är att 
stationerna ska integrera brand 
och räddning. Det är helt nytt 
för dem och innebär en stor 
förändring, säger Peter Holm-
ström, kursansvarig och till var-
dags lärare på Räddningsverket 
Revinge.

Tillsammans med Revinge-
kollegan Göran Valentin, An-
ders Öberg, räddningstjänsten 
i Stockholm och estländaren 
Enn Eberg genomförde Peter 
Holmström utbildningen sista 
veckan i oktober. På plats som 
lärare fanns även Anders Nord-
mark, medicinsk koordinator på 
Räddningsverkets internatio-
nella avdelning, för utbildning 
i sjukvårdsfrågor. 

Satsningen ingår i ett större 
svensk-estniskt samarbete, inde-
lat i fyra block. Uppföljning sker 
i januari och i april blir det en 

ny kurs, då två veckor lång. Sida 
står för huvuddelen av finansie-
ringen, sju miljoner kronor.

I blocket med brand/räddning 
har Sverige skänkt en Bas-brand-
bil (en Volvo av 1990 års modell 
från Räddningsverket Skövde), 
två nya klipputrustningar, rökdy-
karutrustning med mera. Våren 
2009 ska en övertändningscon-
tainer finnas på plats för fortsatt 
utbildning av rökdykare och in-
vändig släckning.

Vicechefen för Jerevans brand- 
och räddningsstyrkor Pavlik Gjo-
zalyan säger:

– Det som är så bra med stödet 
från Sverige är att vi inte bara får 
hjälp med utrustning utan också 
en gedigen utbildning hur mate-
rielen ska användas. Det är vi inte 
vana vid från andra länder, men 
utbildningen är lika värdefull 
som själva utrustningen.

– Vi var på 
Rosersberg för 
några år sedan 
och studerade 
det svenska 
systemet med 
brand och 
räddning in-
tegrerat. Vi 
övertygades 
att det är rätt 

också för oss och vi ska även för-
söka bygga en brand- och rädd-
ningsskola av den typ ni har i 
Sverige.

Även självaste ministern för 
nödlägen och kriser, Mher 
Shahgeldyan, talar sig varm för 
integreringen, liksom för ma-

terielstöd kombinerat med ut-
bildning:

– Svenskarnas sätt att arbeta 
verkar klokt. Det svenska pro-
jektet är viktigt och blir utfallet 
bra kan det komma att stå som 
modell för samarbete med andra 
länder, säger ministern.

Veckoschemat är fullteck-
nat varje dag från åtta till fem. 
Grundläggande kunskaper i 
klipputrustning och klipptek-
nik nöts in gång på gång. De tio 
befälen/eleverna är indelade i två 
grupper.

– En kille i ena gruppen var väl-
digt duktig från början. Typiskt 
nog kommer han från stationen 
som är inriktad på räddning. De 
flesta är frågvisa och läraktiga, 
men det finns också några som 
tror att de redan kan det mesta 

trots att de aldrig tidigare sett 
utrustningen, säger Göran Va-
lentin.

Inne i teorisalen lär estlända-
ren Enn Eberg ut hur modern 
rökdykarutrustning fungerar. 
Han kan ryska och det kan även 
armenierna, så här behövs inga 
tolkar.

Enn Eberg har också en annan 
fördel jämfört med sina svenska 
lärarkollegor:

– Vi var i samma situation i Est-
land i början av 1990-talet när 
svenska Räddningsverket hjälpte 
vår räddningstjänst att komma 
på fötter.

– Armenien och Estland är 
båda gamla sovjetrepubliker, 
därför lyssnar mina armeniska 
kollegor extra mycket på mig. 

Jag berättar att vi i Estland varit 
med om samma resa, att det kan 
se trögt och hopplöst ut i början, 
men att det lossnar efter hand, 
säger Enn Eberg och tillägger:

– Som est är jag stolt över att få 
delta i detta projekt. Vi har gått 
från att ha varit mottagare av ut-
ländsk hjälp till att själva åka ut 
i världen och hjälpa andra. Det 
blir en speciell känsla.

Under slutet av veckan drillas 
eleverna av Anders Öberg i hur 
den svenska Bas-bilen fungerar. 
Den ska snart användas skarpt i 
insatser på Station 3.

– Vi har fått ett oerhört posi-
tivt gensvar från armenierna. Det 
är två kulturer som möts, deras 
organisation är mycket mer hie-
rarkisk än vår, men det har fung-

Ministern förtjust över svensk 
modell för samarbete

Arman Avagyan, chef för internationella avdelningen vid Armenian Rescue Service (i mitten) i glatt 
samspråk med Enn Eberg, Räddningsverket i Estland och Peter Holmström, Räddningsverket i Sverige.

Pavlik Gjoza-
lyan

Räddningsverkare samlade för gruppfoto under en paus i den intensiva utbildningen i Jerevan sista veckan i oktober, från vänster Göran Valentin, Peter Holmström, Gabriela 
Gabrielyan, Anders Öberg och Anders Nordmark.
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JEREVAN. Inte heller i Ar-
menien är brandman något 
höglöneyrke. Men svenska 
brandmän har närmast furst-
liga löner jämfört med sina 
armeniska kollegor, de tjänar 
1 600 kronor i månaden.

Standarden på lokaler, larmställ, 
brandbilar och utrustning ligger 
till stora delar 40 år efter Sverige. 

Logementet på Station 3 är sli-
tet. Nio stålsängar med trasiga 
och lortiga madrasser. TV-n i 
hörnet är det enda moderna.

– De flesta brandmän har 
andra jobb, själv arbetar jag 
som byggnadskonstruktör, min 
kompis här är skollärare och han 
där är fotbollsdomare. Alla har 

någon annan inkomst, annars 
skulle vi inte överleva. Vi tjänar 
200 dollar, ungefär samma som 
receptionister på hotell, säger 
Arman Dejkojan.

Brandmännen har inte särskilt 
mycket att göra mellan larmen 
– och på den här stationen åker 
de enbart på brandlarm. De sit-
ter eller står mest i grupper och 
pratar – och röker. 

Station 3 är lyckligt lottad 
med brandbilar, dels finns en 
relativt ny, stor rysk brandbil av 
märket Kamaz, dels får stationen 
framöver nyttja den svenska Bas-
bilen. När det gäller brandbilar 
får armeniska brandstationer ett 
jättelyft med början 2009. Japan 
har lovat skänka 25 brandbilar.

Ministern förtjust över svensk 
modell för samarbete

erat bra. Sedan finns det förstås 
en del praktiska problem med 
slangkopplingar, reservdelar 
och annat, men det mesta löser 
vi plats, säger Anders Öberg. 

I ett tidigare mindre projekt på 
1990-talet skänkte Räddnings-
verket klippverktyg till Arme-
nien. De verktygen upptäckte 
Peter Holmström när han förra 
året besökte Jerevans enda rädd-
ningsstation:

– De stod i ett hörn och hade inte 
använts på länge eftersom kopp-
lingarna var trasiga. Jag beställde 
nya från Revinge och klippverkty-
gen kunde användas igen. 

– Senare fick jag höra från en 
av cheferna att verktygen räd-
dat livet på sex människor. Det 
kändes mycket bra, säger Peter 
Holmström. 

En viktig roll under utbildnings-
veckan i slutet av oktober spe-
lade även Gabriela Gabrielyan, 
biträdande projektledare vid 
Räddningsverket för satsningen 
i Armenien. 

Hon är född och uppväxt i 
Armenien, flyttade så sent som 
2004 till Sverige. Snabbt lärde 
hon sig svenska och nu kom 
hennes armeniska språkkun-
skaper väl till pass i samband 
med svenska gruppens möten 
med företrädare för Armenian 
Rescue Service och andra.

– Det känns stort för mig att få 
åka på tjänsteresa till mitt hem-
land.

1 600 kronor 
i månadslön

Det här var ju inga problem, konstaterar en av armeniska eleverna när han testar hydraulutrustning-
en. Läraren Göran Valentin från Räddningsverket Revinge följer i bakgrunden med intresse att handha-
vandet är det rätta.

TEXT OCH FOTO:
STIG DAHLÉN

Brandman i Jerevan klar för utryckning. Det här är larmstället, en 
enkel tygdress med dåligt skydd mot hetta. 

Räddningsverket och dess 
motsvarighet i Armenien har 
under 20 år från och till haft 
kontakt. Det började i decem-
ber 1988 då Räddningsverket 
skickade en sök- och rädd-
ningsstyrka till Armenien efter 
en svår jordbävning, Rädd-
ningsverkets första internatio-
nella hjälpinsats någonsin.

Under 1990-talet första 
hälft genomfördes visst utbyte 
initierat av Räddningsverkets 
dåvarande chef Lennart Myhl-
back. En del mindre projekt har 
sedan dess genomförts, men 
det är först de senaste åren sam-
arbetet har fördjupats.

2006 startades ett större 
treårigt projekt inom kapaci-
tetsutveckling. Syftet är främst 
att räddningstjänsten ska bli 
bättre på att agera vid olyckor 
och katastrofer.

Projektet utförs som ett tre-
partssamarbete mellan Sverige, 
Estland och Armenien. 

Arbetet har bedrivits i fem 
block, där blocken 4 och 5 
i år slagits samman till ett. 
Det handlar om förbättrade 
tränings- och övningsmöjlig-
heter för räddningstjänstens 
personal samt ökad kapacitet 
för utryckningsstyrkorna. 

Utbildningen sista veckan i 
oktober genomfördes inom ra-
men för de två sammanslagna 
blocken.

Fortsättning följer i januari 
och i april 2009. Hösten 2009 
planeras, som en avslutning på 
projektet, en större övning.

De andra blocken handlar 
om ökat samarbete mellan 
myndigheter kring förebyg-
gande, ökad riskmedvetenhet 
hos allmänheten och förbättrat 
kommunikationsnätverk.

Fakta Armenien
Antal invånare: Cirka 3 
miljoner (cirka 8 miljoner 
exilarmenier bor utomlands, 
främst USA, Frankrike och 
Ryssland).
Statsskick: Republik. Blev 
självständigt 1991 efter att 
ha tillhört Sovjet sedan 1920.
Yta: 29 800 km2 (ungefär 
som Småland).
Gränsar till: Turkiet, Geor-
gien, Azerbajdzjan och Iran.
Huvudstad: Jerevan (1,2 milj)
Klimat: Varma torra somrar, 
kortare men kalla vintrar.
Folkgrupper: Armenier 95%, 
kurder 2%, ryssar 2%.
Högsta berg: Aragats (4 090 
meter över havet).
Språk: Armeniska.
Invånare/km2: 100.
Religion: Kristendom (apo- 
stoliska grenen). Armenien 
blev världens första kristna 
nation (år 301).

Tre länder
i treårigt 
projekt
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Ingen idé samla 
utredningar på hög
ROSERSBERG. I Örnsköldsvik 
har man inte börjat med 
olycksundersökningar – trots 
att lagkravet kom för fyra år 
sedan.

Helt medvetet, enligt kom-
munalrådet Glenn Nordlund.

Olycksundersökningar

– Först ville vi bygga en fung-
erande säkerhetsorganisation. 
Varför lägga utredningar på hög 
om de inte kommer till nytta?

Frågan ställdes av politikern 
Glenn Nordlund(s) vid Rädd-
ningsverkets årliga seminarium 
om olycksundersökningar.

Enligt Räddningsverkets 
årsuppföljning av hur kom-
munerna efterlever Lagen om 
skydd mot olyckor, säger sig 49 
kommuner/förbund ännu inte 
ha några fastlagda rutiner för 
hur olycksundersökningar ska 
genomföras. (25 procent.)

En av dem är alltså Örnskölds-
vik.

Trots det hävdar kommunalrå-
det Glenn Nordlund att olycks-
undersökningar är en angelägen 
och prioriterad fråga i kommu-
nen.

Varför har ni inte kommit 
igång, anser ni inte att det är 
viktigt att lära från olyckor?

– För oss har det varit viktigt 
att starta i rätt ände och jag står 
för att vi ställt olyckundersök-
ningarna vid sidan. Vi har prio-
riterat att först skapa förutsätt-
ningar för att kunna dra nytta 
av olycksundersökningar när vi 
väl börjar med dem, säger Glenn 
Nordlund.

– För att utredningarna ska bli 
användbara behövs en organi-
sation som kan genomföra det 
förebyggande arbetet. Och det 
tar tid att bygga ett moget och 

övergripande säkerhetsarbete.

Glenn Nordlund grundar sin 
övertygelse på egna erfaren-
heter. Tidigt 90-tal arbetade 
han som folkhälsoplanerare i 
kommunen och tog del av den 
skadestatistik som landstinget 
producerade.

– Vi fick fram var halkolyckor-
na inträffade, vilka slalombackar 
som var farliga och annan intres-
sant information. Men jag kun-
de inte göra ett skvatt åt det. Jag 
kunde inte själv fixa trottarerna 
eller slalombackarna, hade var-

ken verktyg, kontakter eller nå-
gon organisation som kunde ta  
itu med problemen.

Kontentan blev att inget hände. 
Det stannade ”bara” vid intres-
sant statistik och gjorde ingen 
skillnad i det förebyggande ar-
betet.

Ett misstag han inte vill upp-
repa. Det är anledningen till att 
kommunen nu byggt upp en 
tvärsektoriell säkerhetsorgani-
sation bestående av kommunala 
nämnder, landsting, polis, för-
säkringskassa, räddningstjänst 

och arbetsförmedling.
– Då, som hälsoplanerare, träf-

fade jag exempelvis inte rädd-
ningstjänsten en enda gång, 
säger han.

– Mänskliga relationer och 
nätverk är en förutsättning för 
ett fungerande säkerhetsarbete. 
Lotta som ansvarar för trafik-
frågorna på tekniska kontoret 
behöver exempelvis känna per-
soner på räddningstjänsten, 
vårdcentralen eller sjukhuset 
som hanterar benbrott.

– Nu är vi redo att börja utreda 
de olyckor som sker, säger Nord-

lund.

Thomas Gell, chef för Nationellt 
centrum för lärande från olyckor 
(NCO) vid Räddningsverket, im-
ponerades av Nordlunds insikt 
och syn på säkerhetsarbete.

– Jag förstår dilemmat. Man 
känner en maktlöshet över ett 
berg av kunskap och skadesta-
tistik som inte kommer till nytta. 
Det måste finnas en organisation 
som tar hand om och förebygger 
problemen.

KATARINA SELLIUS

– Nu är vi redo att börja utreda. Kommunalrådet i Örnsköldsvik, Glenn Nordlund (s), bekräftar att det varit en lång startsträcka. Han vill 
först ha en säkerhetsorganisation på plats som kan förebygga och ta hand om de problem som blottläggs. Här i diskussion med Thomas Gell, 
NCO, på årets konferens om olycksundersökningar. Foto: Katarina Sellius

Svårt dra nytta av resultaten
ROSERSBERG. Vad ska vi ha 
olycksundersökningen till? 
Det är där vi måste börja.

Olycksundersökningar

Det säger Fredric Jonsson,  
brandingenjör vid Räddnings-
tjänsten Jönköping, med stor 
vana från olycksundersökning-
ar. Han har utrett omkring 450 
olyckor.

– Olycksundersökningar måste 
vara en tydlig del i säkerhetsar-
betet, först då blir det en viktig 
pusselbit som kan leda till för-

ändring, säger 
han.

Han ser en 
tröghet ute i 
kommuner-
na.

– Problemet 
är att säker-
hetsarbetet 
i landet inte 

anses vara tillräckligt viktigt av 
de som fattar besluten i kom-
munerna. Ofta finns inga tyd-
liga mål.

Själv ser han flera syften med 
olycksundersökningar. En viktig 

anledning är att kunna tala om 
för politikerna: var är problemet 
och vem drabbas? Resultaten 
från undersökningarna bildar 
underlag till kommunala hand-
lingsprogrammet.

– Det kan också ge en grund 
för en planering: hur ofta sker 
olyckor, var sker dom och hur 
ser de vanligaste olycksförlop-
pen ut?

– Olycksundersökningar kan 
också vara en del i krisbearbet-
ningen för de drabbade. Ett sätt 
att komma vidare efter en svår 

händelse, få en förklaring.

De drygt 500 olycksutredningar 
som genomfördes i Jönköping 
under 2007, visar att 70 procent 
av orsakerna till olyckor beror på 
misstag och oaktsamhet. 16 pro-
cent beror på tekniska fel.

– Det visar att vi ska jobba med 
människor. Allmänheten orsakar 
olyckorna till en kostnad av 74 
miljoner kronor i Jönköping.

Den stora frågan är: hur ska 
olycksundersökningarna bli 
nyttiga? Hur ska resutaten an-
vändas och kommuniceras?

– Våra erfarenheter är att en-
skilda utredningar endast leder 
till begränsade förändringar. 
Det är först när man samman-
ställer flera utredningar som 
man åstadkommer något som 
gör skillnad, säger Fredric Jons-
son, som funderat en hel del på 
hur resultaten ska presenteras 
och spridas.

– Få orkar läsa igenom en om-
fattande utredning. Däremot 
har vi sammanfattningar i vår 
tidning Plankan.

KATARINA SELLIUS

Fredric Jonsson
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NCO:s 
sista fram-
trädande 
ROSERSBERG. NCO avslutas 
vid årsskiftet. Men verksam-
heten lever vidare i Enheten 
för lärande av olyckor och 
kriser i MSB.

– En nyhet är att även brandutre-
darverksamheten kommer föras 
till denna enhet, säger Thomas 
Gell, som blir enhetschef.

Årets seminarium om olycks-
undersökningar i Rosersberg, 
som samlade ett hundratal del-
tagare, blev också sista framträ-
dandet i NCO:s kläder (Rädd-
ningsverkets nationella centrum 
för lärande från olyckor).

Vid årsskiftet upphör NCO:s 
verksamhet i Karlskoga liksom 
namnet och centrumformen. 
Verksamheten kommer dock 
att fortsätta och flyttar vid års-
skiftet till Karlstad.

– Vi kommer fortsätta arbeta 
med stöd och utveckling, utred-
ningar, statistik och kostnadnyt-
ta-analyser, säger Thomas Gell, 
som konstaterar att många kom-
muner ännu inte kommit igång 
med olycksundersökningar.

Han har viss förståelse för att 
det går trögt:

– Det måste få ta tid, det hand-
lar inte bara om att ”bocka av” 
att man startat olycksunder-
sökningar. Det viktigaste är ju 
att man tänker till och skapar 
vettiga förutsättningar för ett 
övergripande säkerhetsarbete 
i kommunen. Det är ingen me-
ning med att bara ställa under-
sökningar i en bokhylla, säger 
han.

För närvarande ligger ett 80-
tal olycksundersökningar i en  
kunskapsbank på NCO:s webb-
sida, sedan man uppmanat 
kommunerna att skicka in sina 
olycksundersökningar till Rädd-
ningsverket. Syftet är att nå ett 
nationellt lärande av inträffade 
olyckor. Nu ska systemet utvär-
deras, enligt Gell:

– Vi upplever en nedåtgående 
trend i antalet som skickas in. 
Vi är osäkra på vilken nationell 
nytta det ger.

– Däremot är jag mycket orolig 
för att spridningen av de brand- 
och olycksutredningar som pu-
blicerats i Sirenen nu upphör när 
tidningen läggs ner.

– Jag hoppas man hittar nya 
former för detta i MSB eftersom 
erfarenheterna är mycket upp-
skattade.

”Helikopter ska 
sättas in tidigare”
UPPLANDS VÄSBY. Bättre 
kontroll på vilka resurser 
som finns och samverkan av 
nyttjandet. Det är ambitionen 
med flygande resurser.

Men svaret från staten hur 
det ska gå till uteblev på årets 
skogsbrandskonferens.

Skogsbrand

Den statliga helikopterutred-
ningen skulle vara klar i slutet 
av november och hoppet var att 
utredningens förslag skulle ha 
redovisats på skogsbrandskon-
ferensen. Men programpunkten 
ströks. 

Den försenade utredningen 
har blivit ännu mer försenad, 
tiden har förlängts till 15 de-
cember.

Utredningen som alla väntar 
på ska föreslå att någon samord-
nar ansvaret för blåljusaktivite-
ter. Det handlar inte bara om att 
skicka ut resurser utan även om 
att fördela dem dit de gör störst 
nytta.

– Utredningen kommer att 
föreslå ARCC som samordnare, 
sade Bengt-Olov Hammarlöv 
från ARCC.

I Norge pratas om samma sak. 
DSB (Direktoratet för samfunns-
sikkerhet og beredskap), som är 
Räddningsverkets motsvarighet, 
vill utveckla helikopterberedska-
pen.

– Tunga helikoptrar finns i be-
redskap 15 april-15 augusti. Vi 
vill ha fler när prognoserna vi-
sar ökad risk för bränder. Dess-
utom önskar vi ett ökat sam-
arbete i Norden, speciellt med 

Sverige, säger 
Hans Chris-
tian Madsen, 
DSB.

Norge upp-
levde den 
största norska 
skogsbranden 
i modern tid i 
somras. Fro-
landsbran-
den förstörde 

2 700 hektar, varav 70 procent 
var skog.

Helge Eidsnes, räddningschef 

i Bergen konstaterar:
– Helikopter ska sättas in tidi-

gare än vi gör i dag, och vi behö-
ver fler i beredskap. Men det är 
inte helikoptrarna som släcker 
bränderna, det gör markperso-
nalen.

I Sverige håller den militära he-
likopterparken på att bytas ut. 
Och hjälp av militära helikoptrar 
tycks många ha tappat hoppet 
om. Men Jan-Erik Heintze, rädd-
ningschef i Finspång, fick en helt 
annan erfarenhet i somras:

– Militären kom tidigt och vi är 
mycket nöjda med insatsen.

– Det var fina chanser att få he-
likoptrar i år. Vi var nedringda i 
början av juni och försvarets he-
likoptrar gick för fullt. Men de 
möjligheterna finns inte 2009. 
Helikopter 4 som använts myck-
et vid skogsbränder försvinner, 
sade Bengt-Olov Hammarlöv, 
ARCC.

Civila helikopterresurser ut-
nyttjas allt oftare men här finns 
brister i samordning. ARCC fax-
ade listor med helikopterföretag 
till räddningstjänster i somras.

– Men vilka resurser som finns 
hos de privata hade vi ingen 
riktig koll på, sade Bengt-Olov 
Hammarlöv.

Räddningsverket arbetar på 
att hitta en modell för hante-
ring av helikopterresurser. Ge-
nerella rutiner, samlad lägesbild 
och nationellt ramavtal för upp-
handling av helikopterresurser 
diskuteras.

– Men det handlar inte om na-
tionell planering, snarare om 
samverkan när brandrisken är 
stor på många håll, säger Johan 
Gert, Räddningsverket.

Största svenska skogsbranden 
i sommar var i Hassela där 1 170 
hektar omfattades. Där tyder det 
mesta på att skogsbolaget själv 
orsakade branden.

– Nu har Holmen sagt att de 
vill köpa utbildning av oss för 
att lära upp sina entreprenörer 
hur man undviker skogsbränder, 
säger Lennart Juhlin, räddnings-
chef i Norrhälsinge.

PER LARSSON

Hans Christian 
Madsen

Förra sommarens största skogsbrand inträffade i Hassela.  
 Foto: Per Larsson  

UPPLANDS VÄSBY. Är skogs-
brandflyget väl använda 
pengar?

Räddningsverket utreder 
frågan åt regeringen.

Enkelt uttryckt kan vi säga att 
fem minuter är ett gränsvärde 
för skogsbrandflyget.

Om effekter av flyginsatser-
na minskar skadetiden på alla 
skogsbränder med i snitt fem 
minuter beräknas skadekostna-
derna minska med 3,7 miljoner 
kronor.

– Det kostar 3,6 miljoner kro-
nor att driva bevakningen, säger 
Thomas Degeryd, Räddningsver-
ket.

Han är ansvarig för utred-

ningen som ska värdera skogs-
brandflyget.

SCB, Räddningsverket och 
Karlstads universitet har tidi-
gare utrett skogsbrandflyget. 
Några direkta resultat har inte 
redovisats. 

– Vi har börjat med arbetet i år 
och behöver statistik över flera 
år innan vi kan säga något.

Viktiga parametrar i utred-
ningen är:
n  antalet flygningar
n  tidsvinst – om flyget rapporte-
rar om brand innan någon lar-
mar per telefon, hur stor är tids-
skillnaden och vem har lämnat 
bästa informationen?
n  tidsvärdet – hur kan räddad 

egendom och minskade släck-
kostnader värderas?

Utredningen kommer inte vär-
dera effekter på övriga samhället 
på grund av skogsbränder, ex-
empelvis produktionsstopp på 
industrier om branden orsakar 
elavbrott.

På skogsbrandskonferensen 
i Upplands Väsby gjorde Tho-
mas Degeryd ytterligare några 
reflektioner:

– Vi kan inte bara fokusera på 
tidig upptäckt utan måste även 
titta på orsakerna. Man kan ana 
att skogsbolagen har stor del i 
skogsbränderna. I nästan hälften 
av de 20 skogsbränder i år där 
kommuner ansökt om ersätt-
ning för räddningstjänst har 

skogsbolagen varit inblandade 
på något sätt.

– Skogsbrandsflyget finansie-
ras av staten. Vi måste få med 
även skogsbolag och försäk-
ringsbolag. Någon måste ta det 
initiativet.

– Att insatser fördröjs på 
grund av bristfällig information 
är vanligt. Dels handlar det om 
att körtider blir längre för rädd-
ningstjänsten, men dels också 
om att larmhanteringstiderna är 
avsevärt längre vid skogsbränder 
än andra typer av olyckor. Vi kan 
ana hypoteser om vad det beror 
på, men det bör vi titta närmare 
på, sa Degeryd.

PER LARSSON

Fem minuter sparar miljoner

Efter norska storbranden:
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Deltidsbrandmännen har länge kallats 
ryggraden i svensk räddningstjänst. 
Men det är en ryggrad som blir allt 
svagare, det visar en uppföljning som 
Räddningsverket genomfört.

Verket följer via länsstyrelserna årligen 
upp räddningstjänstverksamheten i kom-
munerna. Av årets rapportering, som byg-
ger på data från 2007, framgår att antalet 
kommuner med deltidsanställd rädd-
ningstjänstpersonal fortsätter minska, 
den här gången från 193 till 189 kommu-
ner. Svårigheten att rekrytera personal 
är stor och påverkar förmågan att hålla 

beredskap. 139 kommuner uppger att de 
har svårt med rekrytering av deltidsan-
ställd räddningstjänstpersonal, i fjol var 
siffran 130. I dagsläget är det svårt att få 
personal till 319 brandstations-orter och 
så stora problem att beredskapen är svår 
att hålla vid omkring 100-talet brandsta-
tionsorter i 65 kommuner.

– Problemen är i stort av samma omfatt-
ning som föregående år. En situation där 
tillgången på personal får styra utform-
ningen av kommunens räddningstjänst, i 
stället för den lokala riskbilden, är redan 
en realitet i  flera kommuner. En fortsatt 

utveckling åt det hållet är allt annat än 
önskvärd, säger Björn Johansson vid 
Räddningsverkets tillsynsavdelning.

Enligt en studie som verket genomfört 
finns det sedan år 2000 inget fall där be-
redskapen i ett helt län har höjts. Medi-
anvärdet för neddragningen av den totala 
beredskapen i länen ligger på 10 procent. 
År 2000 fanns ungefär 750 hel- och del-
tidsstationer i landet. I dag är de 710, en 
minskning på över 5 procent.

– Det här är en fråga som vi även fort-
sättningsvis kommer att behöva följa 
säger Håkan Axelsson, chef för avdel-

ningen för stöd till räddningsinsatser i 
Räddningsverket och med fortsatt ansvar 
för samma frågor i MSB.

– Att bara utgå från att det är dagens 
system som ska bevaras är att se lite snävt 
på frågan. Det kan komma att behövas 
alternativa anställningsformer till dagens 
deltidssystem. Det är en fråga som kom-
munerna och Sveriges Kommuner och 
Landsting tillsammans med de fackliga 
organisationerna behöver arbeta med.

ÅKE SvENSSON

Deltidskårerna blir allt färre

Räddningstjänsterna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö ska ta fram en ny 
modell för rekrytering av brandmän. 

Redan nästa år kan storstadsmodel-
len vara slopad.

Av Sveriges omkring 6 000 brandmän 
är 70 kvinnor. Andelen brandmän med 
annan etnisk bakgrund är troligen ännu 
färre.

Nyligen startade de tre storstäderna 
ett gemensamt arbete för att utarbeta 
nya sätt att anställa brandmän. Syftet 
med nya tester och anställningskrav är 
att utifrån en ny syn på brandmannens 
uppdrag, bredda rekryteringen och locka 
fler grupper till yrket.

– En förändrad rekry-
tering är nödvändig för 
att möta framtidens 
behov av kvalificerade 
brandmän, säger Per 
Widlundh, förbunds-
direktör i Räddnings-
tjänsten Syd.

– Ska vi kunna lösa 
våra uppgifter i fram-

tiden, med ett breddat uppdrag, måste 
vi bland annat klara att kommunicera på 
ett helt annat sätt än i dag. Det kräver att 
sammansättningen av vår personal speg-
lar samhället, en mångfald avseende kön, 
språk, religion och etnicitet.

40 procent av Malmös befolkning har 
invandrarbakgrund, i Räddningstjäns-
ten Syd är andelen 1-2 procent. Av 200 
brandmän i heltidsstyrkan är sex kvinnor 
(tre procent).

Storgöteborg har nyligen anställt två 
kvinnliga heltidsbrandmän. I Stockholms 
brandförsvar, med 450 brandmän, finns 
ingen kvinnlig brandman.

En del i processen är att göra om de fy-
siska anställningstesterna. I dag använ-
der storstadskommunerna en gemensam 
modell där de fysiska kraven är generellt 
högre än i många andra kommuner i lan-
det. Testerna ska spegla brandmannens 
arbetssituation men det har visat sig att få 
kvinnor klarat testerna, som bland annat 
innehåller moment med bänkpress, rodd 
och handstyrka.

– Vi kan inte utesluta att storstadsmo-
dellen är diskriminerande, säger Wid-
lundh.

1 juni 2009 ska man gemensamt lägga 

fram nya principer för rekrytering samt 
en ny rekryteringsmodell.

Vidare anser förbundsdirektörerna att 
SMO-utbildningen inte måste vara den 
enda självklara grunden för framtidens 
brandmän.

– Problemet med SMO-utbildningen 
är att få personer med utomnordisk 
bakgrund liksom få kvinnor söker sig 
dit, konstaterar Per Widlundh.

– Vi anser att framtidens brandmän ska 
kunna skaffa sig SMO-kompetens också 
på andra sätt.

För att problemet ska uppmärksammas 
också i nya myndigheten har Per Wid-
lundh och räddningscheferna i Göteborg 
och Stockholm bjudit in MSB-kommittén 
till en dialog kring detta.

Också i Storstockholms brandförsvar, 
som är under konstruktion, pågår ar-

betet med att ta fram 
nya kravprofiler och 
tester. I den pågående 
rekryteringen av 50 
sommarvikarier har 
man tagit fram ett nytt 
testpaket.  

– Vi har frångått 
storstadsmodellen 
och kommer använda 
arbetsrelaterade tester 

i kombination med vattenlivräddning, 
höjd-, klaustrofobi- och stresstest, berät-
tar Stefan Anering, kommunikationsstra-
teg, Stockholms brandförsvar. 

Exempel på moment är att bära slang-
korgar, forcera dörr,  rädda nödställd och 
dra slang. 

Man har också slopat kravet på SMO-
utbildning. 

– Vi tror att det ger en chans att öka 
mångfalden i våra styrkor. Vi vet att 

många är intresserade av yrket, trots att 
de inte gått SMO. Förhoppningen är att 
kunna anställa kvinnor och fler perso-
ner med annan etnisk bakgrund, säger 
Anering.   

– 22 av de 300 sökande är tjejer, så 
många har vi aldrig haft tidigare. 

I januari och februari genomförs inter-
vjuer och tester. 

I mars ska de utvalda gå en tolv veckor 
lång introduktionsutbildning. 

– Detta är tillfälliga tester bara för som-
marvikarier. Om vi permanent kommer 
att överge storstadsmodellen är för tidigt 
att säga än. 

KATARINA SELLIUS

Storstäderna vill ändra 
testerna för brandmän 

Stefan Anering

Per Widlundh

Storstadsmodellen används i dag vid rekrytering av brandmän i de tre storstäderna. Ett förändringsarbete pågår för att ta fram 
en ny modell. Stockholm har redan valt att slopa fystesterna i storstadsmodellen inför vikarierekryteringen. Istället har man tagit 
fram nya arbetsrelaterade tester där ”bära slangkorg” är ett av momenten. Bilden är dock från ett annat tillfälle.  Foto: Johan Eklund
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STOcKHOLM. Slumpen ska 
inte avgöra om kulturarvet 
bevaras eller inte. Därför har 
Riksantikvarieämbetet i sam-
arbete med en rad aktörer, 
tagit fram en webbaserad 
handbok i katastrofbered-
skap.

Boken ska vara en hjälp i det fö-
rebyggande arbetet och vid rest-
värdesräddning vid exempelvis 
bränder i kyrkor och vattenska-
dor på arkivsamlingar. 

Enligt statistik från Räddnings-
verket hör kyrkor och andra 
gudstjänstlokaler till de mest 
branddrabbade med 26 brän-
der år 2005 och 22 bränder 2006. 
Motsvarande siffror för museer är 
8 respektive 3.

– Vill man ha sin kulturbygg-
nad och sina samlingar skyddade 
mot brand är det bara en sak som 
gäller och det är sprinkler, säger 
Per Rohlén, brandingenjör på 
Brandskyddslaget med förflutet 
bland annat på länsstyrelsen i 
Stockholm och på Statens Fast-
ighetsverk.

Per Rohlén har ingått i den ar-
betsgrupp som under ledning 
av Lisa Nilsen, sakkunnig i fö-
rebyggande konservering på 
Riksantikvarieämbetet, utarbe-
tat handboken. 

Handbok i katastrofberedskap 
och restvärdesräddning vänder 
sig till chefer och säkerhetsansva-
riga vid museer, arkiv, bibliotek, 
kyrkor och till förvaltare av vär-
defulla samlingar och historiska 
byggnader. Bokens fokus ligger 
på riskanalys och ansvarsför-
delning med många konkreta 
exempel från verkligheten. Just 
riskanalysen lyfter Per Rohlén 
fram som nyckeln till ett gott 
säkerhetsarbete.

– Kan du plocka bort risker-
na händer ingenting, säger Per 
Rohlén. Med riskanalysen som 
grund kan du också förebereda 
för räddningstjänstens insatser 

genom att till exempel se över 
tillgängligheten för höjdfordon 
och vattenförsörjningen.

För räddningstjänsten är enligt 
Rohlén insatsplanering ett mås-
te. När Sirenen senast uppmärk-
sammade riskerna för bränder 
i kulturbyggnader var Uppsala 
domkyrka en av få insatsplane-
rade i landet.  

Att det fortfarande finns för-
bättringspotential i dialogen 
mellan kommunen och inne-
havare/ägare av kulturbyggna-
der visade sig bland annat när 
Älvestads kyrka i Östergötland 

ödelades av en brand i mars 
2007. 

– Där hade räddningstjäns-
ten stora problem att komma 
intill med sina höjdfordon och 
kunde bara komma åt att släcka 
från en sida av kyrkan, berättar 
Per Rohlén.

Bokens stomme är checklistor-
na. De finns dels i punktform i 
den löpande texten, dels i bru-
karvänligt format där varje an-
vändare kan utforma sin lista 
efter egna behov.

– Bokens fokus är inte att rädda 
liv utan värdefulla föremål, även 

om vi självklart berör även det. 
Snabbinformation om hur man 
beter sig i en akutsituation har vi 
gjort i punktform och med stor 
stil så att de kan lamineras och 
läggas i en akutlåda, berättar Lisa 
Nilsen.

Hon understryker vikten av 
att redan i vardagen etablera 
kontakt med en konservator så 
att denne kan medverka i plane-
ringsarbetet. En utbildning för 
restvärdesledare i räddnings-
tjänsten är redan genomförd 
och mer är på gång.

– Vi hoppas kunna stimulera 
till att det skapas regionala nät-

verk med samlad kompetens där 
man hjälper varandra både i det 
förebyggande arbetet och om nå-
got trots allt skulle inträffa, säger 
Lisa Nilsen.

ÅKE SvENSSON

Fotnot: Handboken och dess 
checklistor är webbaserade och 
är gratis att ladda ned. Du hittar 
den på www.raa.se/rvr 

Information om förebyggande 
åtgärder mot brand i kulturbe-
byggelse hittar du på  
www.raddningsverket.se/kultur-
bebyggelse

STOcKHOLM. Sju år har gått 
sedan Sirenen första gången 
slog larm om stora brister i 
brandskyddet i det svenska 
kulturarvet. 

– I dag är läget bättre men 
långt ifrån bra, säger Stefan 
Anderberg, säkerhetsansva-
rig på Historiska muséet i 
Stockholm. 

Anderberg är även verksam i mu-
seernas nätverk för säkerhetsfrå-
gor, Samsäk.

– Generellt har det hänt mycket 
efter branden i Katarina kyrka i 

Stockholm och branden i Linkö-
pings bibliotek. Lagen om skydd 
mot olyckor och kraven på syste-
matiskt brandskyddsarbete har 
lyft upp frågan och museiledning-
arna har fått större förståelse. 

– Däremot har anslagen inte 
ökat utan säkerhetsfrågorna får 
prioriteras genom omdispone-
ringar, säger Stefan Anderberg.

– Givetvis finns det undantag i 
lokaler som är svåra att skydda, 
exempelvis Nordiska museet eller 
på Naturhistoriska, där riskerna 
är extrema eftersom stora delar 
av samlingarna ligger i sprit. 

Anderberg upplever ändå att 
det på själva objekten generellt 
sett arbetas bra med brandskyd-
det och insatsplaner, men han 
skulle önska större respons från 
räddningstjänsten: 

– Det brister nog en hel del i 
kontakterna med räddnings-
tjänsten, åtminstone är det så 
här i Stockholm. Det går trögt, 
framför allt beroende på omor-
ganisationerna inom räddnings-
tjänsten.

Inom kyrkans värld är bilden 
likartad, det bekräftas Staffan 

Westerberg, säkerhetschef på 
Kyrkans Försäkring AB.

– Vi försöker finnas som ett 
stöd och hjälpa församlingarna 
att bygga upp säkerhetsorgani-
sationer. Det handlar inte bara 
om brand. Problemet är kom-
munernas tillsyn som ofta skapar 
problem och landar i tekniska 
dispyter i stället för att bidra till 
att stärka skyddet, menar Staffan 
Westerberg.

Även Per Rohlén på Brand-
skyddslaget  är tveksam till om 
läget egentligen är så mycket 
bättre i dag än för sju år sedan.

– Min samlade erfarenhet av 
systematiskt brandskyddsarbe-
te är att det trots allt är en pärm 
som står i ett skåp och plockas 
fram bara vid tillsynsbesök. Det 
är här är inte en fråga för vakt-
mästaren. Den måste upp på led-
ningsnivån och vara en stående 
punkt på dagordningen och ges 
resurser. Det behövs krafttag. 
Kanske måste det brinna en kul-
turkåk igen för att det ska hända 
något, säger Per Rohlén.

ÅKE SvENSSON

Ny handbok i katastrofberedskap för kulturarvet

Riskanalys är nyckeln  
till en höjd beredskap

– Brandskydd är en ledningsfråga

Ny angelägen handbok. Lisa Nilsen, sakkunnig i förebyggande konservering vid Riksantikvarieämbetet, har lett arbetet med den nya digi-
tala handboken i katastrofberedskap för kulturarvet. Boken kan laddas ned gratis på www.raa.se/rvr Foto: Åke Svensson
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Brandmän blir minröjare

Den råkalla vinden 
tränger genom märg 
och ben på övnings-

fältet i småländska Eksjö. 
Sju brandmän söker efter 

ammunitionseffekter som ligger dolda 
under sanden. Projektiler och raketer i 
olika storlekar har borrat sig ner i marken 
och blivit liggande. Odetonerade, osyn-
liga och livsfarliga.

– Här ligger en, säger Åsa Jansson, 
brandman i Södertörn, och greppar spa-
den.

Hon verkar bombsäker.
– Det finns inget utrymme för misstag. 

Man får liksom ingen andra chans, kon-
staterar hon.

I det här fallet är det instruktörerna Ulf 
Andersson och Oscar Gunnarsson som 
förberett övningen 
och grävt ner ett 20-
tal olika projektiler 
på området. De övar 
med ”lösa skott” för 
att nöta in teknik 
och taktik.

Övningen går ut på 
att lokalisera och 
ringa in exakt var 
den oexploderade ammunitionen lig-
ger. Med hjälp av instrumentet ”large 
loop” kan man med elektromagnetisk 
strålning hitta metall som ligger dold 
under markytan.

Kontrolldosan reagerar med ett knar-
rande och teamet bestämmer sig för en 
plats. Mitt i prick på första spadtaget. 
Nästa steg hade varit att frilägga för att 
och spränga och oskadliggöra objektet. 
Men det blir en annan lektion.

Varje år dödas 20 000 människor av land-
minor och oexploderad ammunition. 
Räddningsverkets humanitära minverk-
samhet har vuxit kraftigt de senaste två 
åren. Från att ha haft fem man i Sudan 
2006, jobbar nu ett 30-tal ammunitions- 
och minröjare från Räddningsverket i län-
der som Somalia, Libanon, Kongo, Irak, 
Liberia och Tanzania. Dessutom är 130 
lokalt rekryterade i de olika projekten. 
Och fler behövs.

 Det är anledningen till att 14 brandmän 
utbildas vid Totalförsvarets ammunitions- 
och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö. 
Eleverna har fått tjänstledigt från sina res-
pektive stationer vid Attunda, Helsing-
borg, Jönköping, Nerikes brandkår och 
Södertörn. Utbildningen är uppdelad 
på fyra tillfällen under en tvåårsperiod. I 
våras lade man grunderna i minröjning 
och under fyra novemberveckor blir 
det praktisk ammunitionsröjning och 
sprängningar. Sammantaget är utbild-
ningen 20 veckor lång.

Marcus Horn, brandman i Attunda, har 
som flera andra i gruppen varit på ut-
landsmissioner tidigare.

– Man blir biten, jag vill åka ut i världen 
så snart som möjligt. Helst vill jag jobba i 
humanitära insatser, därför sökte jag mig 
hit. Det är också ett sätt att utvecklas i job-
bet, säger Marcus Horn, som tjänstgjort 
i Bosnien och Kosovo för Försvarsmak-
ten.

– Det är hög nivå på utbildningen och 
alla har en seriös inställning. De ställer 
också höga krav på oss, släpper inte ige-
nom några tveksamheter. Och det är ju 
otroligt viktigt att vi gör rätt, man har stor 
respekt för det här jobbet, säger han.

Ulf Andersson är instruktör och har själv 
erfarenhet från ammunitionsröjning i 

Liberia och Afgha-
nistan .

– Det är viktigt att 
nöta in det praktiska, 
men självklart övar 
vi också med skarp 
ammunition och 
spränger. Då gäller 
annan skyddsutrust-
ning, hjälmar, visir 
och västar. Dånet och 

känslan när det smäller är viktig att ha 
med sig för att förstå vad det handlar om, 
för säkerhetsmedvetandet, säger han.

Nästa höst är de färdigutbildade och går 
in i ett beredskapsschema för den svenska 
humanitära minhanteringen. Inom 72 
timmar ska de vara redo att åka med ett 
så kallat Rapid response team till någon 
katastrofhärd.

– Uppdragen kan vara akuta röjningsin-
satser där man kartlägger och oskadliggör 
enskilda granater som hamnat på ställen 
där barn och civilbefolkning kan drabbas. 
Som exempelvis vid en skola eller annan 
viktig infrastruktur. Det kan också hand-
la om att röja väg för att mattransporter 
ska komma fram till flyktingar, förklarar 
Matts Good, projektledare vid Räddnings-
verkets Minhanteringsenhet.

Ingemar Berglund, Södertörn, har varit 
brandman i 20 år och ser utbildningen 
som en möjlighet att göra något nytt och 
annorlunda.

– Dessutom har jag nytta av de här kun-
skaperna i mitt vanliga jobb. Vi jobbar av 
och till med polisen och stöter på ammu-
nition på ”fel” ställen i vårt jobb.

– Jag ser fram emot att åka ut med kort 
varsel, jag har resfebern i blodet. 

KATARINA SELLIUS

EKSJÖ. Behovet av utbildade ammunitions- 
och minröjare till insatser i världen ökar.

14 svenska brandmän utbildas för att 
bemanna framtida humanitära mininsatser.

 Det finns inget 
utrymme för miss-
tag. Man får liksom 
ingen andra chans

Åsa Jansson, brandman i Södertörns brandförsvarsförbund, är en av de 14 brandmän som utbildas vid totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö. Bilden är 
tagen från vårens grundutbildning i Eksjö-skogen. Konceptet att utbilda brandmän är en satsning från Räddningsverket för att möta efterfrågan på ammunitionsröjarpersonal som kan åka 
ut i världen med kort varsel.  Foto: Swedec 

Sökövning efter odetonerad ammunition. Området söks av systematiskt, centime-
ter för centimeter. Sökinstrumentet heter ”large loop” och reagerar på metall som 
döljs flera decimeter ner under markytan.  Foto: Katarina Sellius
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Brandmän blir minröjare

Åsa Jansson, brandman i Södertörns brandförsvarsförbund, är en av de 14 brandmän som utbildas vid totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö. Bilden är 
tagen från vårens grundutbildning i Eksjö-skogen. Konceptet att utbilda brandmän är en satsning från Räddningsverket för att möta efterfrågan på ammunitionsröjarpersonal som kan åka 
ut i världen med kort varsel.  Foto: Swedec 

Gevärsprojektil lokaliserad. Mikael Nygren, styrkeledare i Södertörn, kontrollgräver 
för att se om teamet lyckats hitta ammunitionen. (oladdad vid övningstillfället!). I 
bakgrunden Jonas Svensson, brandman i Helsingborg och Marcus Horn, Attunda. 

Nu smäller det – eller inte? Uppgiften var att med stor försiktighet flytta en gevärs-
raket med hjälp av linor på 30 meters avstånd. Ingemar Berglund, Södertörn och 
Daniel Persson, Attunda, är klara att dra.  Foto: Katarina Sellius 

Lindragning av ammunitionseffekter. Ola Morin, räddningstjänsten Helsingborg, 
rådgör med instruktören Anton Bondesson från Swedec (Totalförsvarets ammuni-
tions- och minröjningscentrum i Eksjö.)  Foto: Katarina Sellius 

Eleverna övar minröjning i de svenska skogarna innan de är redo att åka ut på huma-
nitära insatser någonstans i världen.  Foto: Swedec
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En trådlös överhettningsvar-
nare som larmar med ljud och 
ljus. 

Det kan bli första steget för 
att vända den oroväckande 
trenden med bränder orsa-
kade av övereldade braska-
miner.

Som Sirenen tidigare berättat 
ökar lokaleldstädernas andel 
av det totala antalet eldstads-
relaterade bränder. Framförallt 
övereldning och felaktigt instal-
lerade braskaminer anslutna till 
stålrörsskorstenar har pekats ut 
som en orsak. 

Branden i kvarteret Potatis 
-åkern i Malmö orsakades till 
exempel av en braskamin an-
sluten till en felaktigt monterad 
stålrörsskorsten. 

Nu kan en del av lösningen på 
problemet vara på väg ut på 
marknaden. Före detta sotaren 
Fredrik Börjesson, till vardags 
säljare på Nordiska Skorstens-
produkter i Vänersborg, hade 
en tid funderat på varför det 
inte finns ”en brandvarnare för 
skorstenar”. 

En kompis anmälde Börjesson 
till en uppfinnartävling i Borås. 
Han ritade ihop sitt förslag, in-
spirerad bland annat av en van-
lig trådlös bostadstermometer. 
Förslaget kom på sjätte plats och 
det ledde till att ett utvecklings-
arbete kom igång. Produkten är 
utvecklad av Fredrik Börjesson 
med stöd av Daniel Johansson 
vid företaget Speedcompetence 
i Borås.

”Termovakten”, som är ar-
betsnamnet, består av två tråd-
lösa och batteridrivna enheter. 
I sändardelen fästs en värmetå-
lig kabel som har ett inkapslat 
kretskort i änden. Kretskortet 
och kabeln fästs med en värme-
tålig metalltejp på yttermanteln 
av skorstenen i bjälklagsgenom-
förningen mellan innertak och 
vind. 

På tunga skorstenar fästs giva-
ren på ett fjäderstål som ligger 
an mot ytan. Givaren ansluts till 
en sändare som fästs i till exem-
pel intilliggande bjälklag. I an-
slutning till eldstaden sätts en 
mottagare med ett teckenfönster 
som visar både rumstemperatu-
ren och temperaturen på ytter-
manteln. 

Vid 80 grader på manteln går 
det första larmet, en blinkande 
röd lampa och ett ilsket pipan-
de. Vid 100 grader går ett andra 
larm. Varje larm måste kvitteras. 
Dosan har uttag för fyra olika gi-
vare och är förberedd för överfö-
ring av larm även via SMS.

– Jag har sett utvecklingen med 
en kraftig försäljningsökning av 
lokaleldstäder de senaste åren. 
Det blir allt större eldstäder och 
det finns också en del tveksamma 
produkter på marknaden. Som 
fejare har jag också sett en hel del 
konstiga och tveksamma instal-
lationer. Det här är ett växande 
bekymmer och egentligen är det 
konstigt att ingen kommit på den 
här idén tidigare, säger Fredrik 
Börjesson.

Sirenen var på plats vid en pre-
miärdemonstration i Väners-
borg i slutet av november. Rädd-
ningsverkets Håkan Sten samt 
Ulf Lindén och Petri Tuomela 
från Skorstensfejarmästarnas 
Riksförbund (SSR) var också när-
varande och alla imponerades av 

funktionen och enkelheten.
– Det här är mycket intressant 

och helt i linje med vad vi före-
språkar ur ett brandförebyg-
gande perspektiv. Att branschen 
anammar säkerhetstänkande på 
detta sätt är önskvärt. Den här 
produkten kan vara ett genom-
brott som vi bara kan se positivt 
på, säger Håkan Sten, handläg-
gare på Räddningsverket.

Priset för en ”termovakt” beräk-
nas hamna runt 1 500 kronor. 

– En klart intressant produkt, 
även om priset kanske måste bli 
lite lägre för att det ska bli vo-
lymer, menar Ulf Lindén, vd på 
SSR.

Avsikten med demonstratio-
nen i Vänersborg var att få in syn-
punkter för de sista stegen före 
en lansering på marknaden. 

Förutom önskemål om lägre 
pris framkom bland annat vikten 
av korrekt produktinformation 
och att larmet bör vara försett 
med någon form repetitions-
funktion.

”Termovakten” väntas bli klar 
för lansering under första kvar-
talet 2009. 

– All utveckling och tillverk-
ning sker i Sverige. Det blir en 
försiktig lansering och vi måste 
ha en stabil produktion i egen 
regi innan vi kan öka volymen, 
säger Fredrik Börjesson.

ÅKE SvENSSON

Enkel lösning på allvarligt problem

”Brandvarnare 
för skorstenen”

Termovakten består av två 
trådlösa enheter. I sändardelen, 
till vänster fästs en värmetålig 
kabel med ett inkapslat krets-
kort i änden. I anslutning till 
eldstaden sätts en mottagare 
(ovan) som visar rumstempe-
raturen och temperaturen på 
yttermanteln

Fredrik Börjesson (till vänster), före detta sotare, har med stöd av 
Daniel Johansson utvecklat ”termovakten.

Rapport om kostnader för bränder
Rapporten Bränders samhällsekonomiska kostnader (NCO 
2008:6A) innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska 
kostnaden för bränder 2005. 

Detta är den första i en serie av rapporter med beräkningar för 
flera olyckstyper med syftet att skatta den totala kostnaden för 
olyckor i Sverige. 

Resultaten kommer att uppdateras efter hand. Nu redovisas en 
sammanfattning av gjorda beräkningar. En mer utförlig beskriv-
ning finns i rapporten Bränders samhällsekonomiska kostnader: 
Beräkningar (NCO 2008:6B). 

Tidigare i år kom en rapport som beskriver metoden, Cost of 
Illness – teoretisk genomgång (NCO 2008:4). Rapporterna kan 
laddas ned gratis från www.raddningsverket.se. 

Jämförelser om säkerheten
Antalet anmälda brott per 1 000 invånare skiljer sig mellan 40 
och 215 i kommunerna. Det framgår av en rapport med öppna 
jämförelser inom trygghet och säkerhet från Sveriges Kommuner 
och Landsting. Rapporten beskriver och jämför säkerhetsläget i 
kommunerna. Den tar upp olyckor, brott, kriser, hur invånarna 
och kommunerna arbetar med detta samt vad verksamheten 
kostar. Skillnaderna är stora när det exempelvis gäller antalet 
svårt skadade till följd av olyckor. Det skiljer 200 procent mellan 
den kommun som har högst respektive lägst antal olyckor per  
1 000 invånare. I glesbygd är invånarna mer oroliga för bränder, i 
storstäderna är oron större för våld och övergrepp.

Rapporten kan beställas i tryckt version för 100 kronor eller 
laddas ned gratis på www.skl.se/publikationer.

Äldre kvinnor mest utsatta
Att äldre människor är kraftigt överrepresenterade i den svenska 
olycks- och skadestatistiken har varit känt länge.  En ny studie 
från Räddningsverket, Skador bland äldre personer i Sverige, 
visar att 70 procent av olyckorna inträffar i den egna bostaden, 
i särskilda boenden, på sjukhem eller sjukhus. Den helt domi-
nerande orsaken bakom dessa olyckor är fall och det är oftast 
kvinnor som drabbas.

Den vanligaste fallolyckan beror på att man snubblar, halkar 
eller snavar under en helt vanlig förflyttning. Utomhus är is och 
snö orsak till många olyckshändelser. Nästan 20 procent av äld-
res olyckor sker på gångbanor, trottoarer och liknande. 

Med ökade kunskaper och en ökad medvetenhet om varda-
gens riskfaktorer – både bland de äldre själva, bland anhöriga 
och vårdpersonal samt inte minst bland arkitekter, inredare, 
möbel- och golvtillverkare med flera – skulle hemmiljön kunna 
göras betydligt säkrare och antalet olyckor minskas kraftigt.

Studien har gjorts av Räddningsverkets nationella centrum för 
lärande från olyckor (NCO) i samarbete med Kunskapscentrum 
för äldres säkerhet i Karlstad. Studien kan laddas ned gratis från 
www.raddningsverket.se 

Storstockholms logga klar
Så här ser loggan ut för det nya 
räddningstjänstförbundet i 
Stockholm med omnejd.

Logotypen har gjorts av Pangea 
design, alltså samma reklambyrå 
som tagit fram MSB:s logga. 

– Nya logotypen är modern och nyskapande samtidigt som den 
knyter an till traditionen med den åttauddiga stjärnan. När män-
niskor ser vår logotyp ska de känna trygghet och säkerhet, skriver 
räddningschefen Jan Wisén i lanseringen av logotypen.   

Nya förbundet består av tio kommuner: Danderyd, Lidingö, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker. 

Projekt ska ge friskare brandmän 
”Friska brandmän” heter ett arbetsmiljöprojekt som startats på 
initiativ av Brandmännens Riksförbund (BRF). Syftet är att före-
bygga eventuella långsiktiga effekter som cancer eller kromo-
somförändringar av de farliga ämnen som finns i brandmännens 
miljö. Projektet vill få igång en diskussion och att brandmännen 
ställer krav på arbetsmiljön.

– Vi vill bryta gamla myter och föreställningar som att ”en 
brandman ska tåla lite rök” och fördomar om att det inte skulle 
gå att jobba om man skyddar sig, säger Tommy Eriksson Wikén 
på Arbetsmiljöverket, som deltar i projektet.

Utöver BRF och Arbetsmiljöverket deltar även det andra 
brandmannafacket Kommunal och Räddningsverket i projektet. 
Projektledare är arbetsmiljökonsulten Lars Sjöborg.

– Vi ska försöka få lite systematik, försöka fånga upp vad det 
finns för forskning inom området.

”Friska brandmän” ska resultera i en handbok med råd hur ut-
rustningen ska hanteras för att minska riskerna.

Foto: Åke Svensson

Foto: Åke Svensson
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Hittills har ett par hundra brandris-
ker eller andra problem uppdagats och 
åtgärdats. Här är Ulf Erlandssons egen 
”tio-i-topp-lista” över de viktigaste 
upptäckterna som kommit fram via 
brandutredarprogrammet. 

1 Danfoss startreläer
En av de allra första brandutredningarna 
gällde ett kylskåp som efter avfrostning 
fattade eld på baksidan. Efter ytterligare 
två liknande bränder, som tycktes orsa-
kade av ett elektriskt fel i kylskåp som 
utsatts för fukt, kunde Ulf Erlandsson 
lägga pusslet: 

– Det var tredje gången jag såg ett brun-
net startrelä. Äntligen trillade poletten 
ned, berättar han och visade upp det för 
chefen på Växjö Kyl och Maskin. 

Där blev de inte förvånade. 
– Det där är ju ett av Danfoss startreläer. 

De brinner jämt, sa han, och drog ut en 
skrivbordslåda. Där låg fullt med brunna 
startreläer av fabrikat Danfoss A/S. 

Bränder i Danfoss stratreläer var ett väl-
känt problem i kylmaskinsbranschen. 

Åtgärd: Det har varit trögt att få rättelse 
i ett företag på världsmarknaden. Först 13 
år senare (i år) återkallade Danfoss samt-
liga brandfarliga startreläer som sitter i 
gamla kyl- och frysmaskiner.  

2 Kompaktkök
Orsakar ofta bränder då det är lätt att slå 
på dem av misstag. 

Åtgärd: Trinettkök tillverkas numera 
med timer som standard. Det innebär att 
man måste vrida på två reglage, och det 
gör man inte ofta av misstag.

3 Självantändning i golvmoppar 
Moppar som fuktas med moppolja och 
sedan tvättas och torktumlas, är en brand-
risk om torkprogrammet avslutas för ti-
digt. Temperaturen kan då vara så hög att 
oljan börjar oxidera och så småningom 
självantänder. 

Åtgärd: Information i branschtidniung-
en ”Rent”. Tillverkare och importörer av 
moppolja har uppmärksammats på beho-
vet av varningstext på förpackning. 

4 Bäddvärmare
Flera bränder med personskador har rap-
porterats. Orsaken var kortslutning sedan 
man legat på bäddvärmaren, vilket den 
inte är avsedd för. 

Åtgärd: Den italienska tillverkaren har 
höjt säkerheten och skärpt varningstex-
ten. 

5 Snuskylar 
Våren 2002 orsakade snuskylar tre all-

varliga bränder i butiker. Orsaken: glim-
tändaren till lysrören i reklamskyltarna 
i kylskåpen. 

Åtgärd: Ägaren Swedish Match anlitade 
elektriker som under några hektiska som-
mardagar åkte runt i landet och bytte ut 
de felaktiga glimtändarna. 

6 Utrymning av färdtjänstbussar
En rullstolsbunden kvinna omkom i en 
brand i en färdtjänstbuss sedan dörrarna 
inte gått att öppna på grund av den upp-
fällda rullstolsrampen. Kort därefter in-
träffade en liknande händelse, dock utan 
dödlig utgång. 

Åtgärd: Vägverket skärpte kraven. Alla  
färdtjänstbussar ska numera ha dörrar 
som i akuta situationer ska kunna öpp-
nas utifrån.

7 Elektriskt värmeelement
Upprepade rapporter om bränder i en 
särskilt sort elektriska värmeelement, 
tillverkade i Kina.

Åtgärd: På grund av fabrikationsfel 
återkallades och skrotades samtliga im-
porterade värmeelement av det aktuella 
märket. 

8 Eldstadsrelaterade bränder
Dessa svarar för mer än var tredje utryck-

ning till brand i byggnad. Brandutredarna 
har uppdagat att många kaminer inte är 
konstruerade för eldning av mer än en 
brasa i timmen. 

Åtgärd: Ett omfattande informations-
program för skorstensfejare och allmän-
het har genomförts via branschtidningar, 
seminarier och kurser. 

9 Plexiglas är inte glas
I kyrkan kan anhöriga tända minnesljus 
för att hedra de avlidna. För att skydda 
golvet mot värmen från omkullvälta ljus 
har många kyrkor placerat en stor plexi-
glasskiva under ljusbäraren. Problemet är 
att skivan består av brännbar plast som 
lätt kan antändas. Den smälta plasten för-
värrar branden. 

Åtgärd: Varnande artiklar i branschtid-
ningen ”Vår svenska kyrka”. 

10 Brandspridning mellan radhus
Räddningstjänsten har svårt att hantera 
radhusbränder som spridit sig till vinden. 
Ofta bristfälliga avskiljningar mellan lä-
genheterna, slarv och byggfusk.

Åtgärd: Kontakter med Boverket för att 
få fram bättre brandskydd i samband med 
nyproduktion. Bättre rutiner för bekämp-
ning av radhusbränder bör utarbetas. 

Brandutredarens tio-i-topp

Brandutredningar har publicerats som 
ett återkommande inslag i Sirenen 
sedan 1996.

– Gensvaret har varit fantastiskt, 
konstaterar brandutredare Ulf Erlands-
son.

Brandutredningar är uppenbarligen nå-
got som berör och engagerar. Efter varje 
nytt nummer av Sirenen, går Ulf Erlands-
sons telefon varm.

– Försäkringsbolag, polis och rädd-
ningstjänst hör av sig. Men överraskande 
ofta är det privatpersoner som ringer och 
vill berätta om liknande händelser som 
drabbat dem.

Det leder till ytterligare kunskap och 
erfarenheter om brandorsaker.

Brandutredarprogrammet startade 
1995 och sedan dess har det genomförts 
13 kurser för brandutredare i Revinge.

– Deltagarna har varit både polistekni-
ker och brandbefäl. Samarbetet mellan 
yrkesgrupperna har varit fruktbart. 

Poliserna har i första hand riktat in sig 
på att avslöja brott och straffbar vårds-
löshet, brandbefälen främst att förhin-
dra att tekniska och mänskliga brister 
upprepas.

I dag finns ett 40-tal brandutredare i lan-
det, från Ystad i söder till Luleå i norr.

Årligen producerar de omkring 500 
rapporter. Totalt 5 000 inom ramen för 
brandutredarprogrammet.

– De här utredarna gör ett oerhört bra 
jobb, betonar Erlandsson.

– Brandutredningarna har skapat ett 
nytt verksamhetsområde inom svensk 
räddningstjänst. Vi tittar på bränder på 
ett annat sätt, genom att utreda bränder 
lär vi av verkligheten.

Att Sirenen nu försvinner ser han som 
en stort problem.

– Utan jämförelse har Sirenen varit 
den viktigaste kanalen för att sprida er-
farenheterna i landet. Tidningen når alla 
i branschen, plus många andra. Inte säl-
lan har brandriskerna efter publicering 
i Sirenen, tagits upp i riksmedia och fått 
ännu större genomslag.

– Förhoppningen är att det kommer en 
ny tidning inom MSB som blir en lika bra 

kanal. Till en början kommer erfarenheter 
från utredningar läggas ut på webben.

Ulf Erlandsson, liksom brandutredar-
programmet, kommer att fortsätta i MSB 
och kopplas ihop med verksamheten för 
olycksundersökningar under enheten Lä-
rande av olyckor och kriser.

KATARINA SELLIUS

Många erfarenheter rikare

Erfarenheter på CD  

Samtliga artiklar under vinjetten ”Erfa-
renheter” i Sirenen, finns samlade på 
CD som kan beställas via  
ulf.erlandsson@srv.se 

Brandutredarprogrammet har undanröjt hundratals risker 

Sista ”erfarenheterna”. – Utan jämförelse har Sirenen varit den viktigaste informationsspridaren av brandutredningar. Det är 
mycket ledsamt att tidningen läggs ner, säger Ulf Erlandsson, Räddningsverket. Brandutredarprogrammet har bidragit till att ett 
par hundra brandrisker eller andra problem blivit åtgärdade.  Foto: Stig Dahlén
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En kvinna i 70-årsåldern bodde 
ensam i en villa med eftersatt 

underhåll. Fastigheten värmdes 
med ett par el-element samt en 
vedeldad kamin i köket. 

Kvinnan hade anmält att hon 
inte längre använde kaminen 
och att sotning inte längre be-
hövdes. Sotningsväsendet hade 
därför inte varit på plats på ett 
par år.

Vid tolvtiden en vinterdag fick 
räddningstjänsten larm om att 
det var soteld på den angivna 
adressen. När räddningstjäns-
tens kom fram syntes inga lågor 
från skorstenen, bara lite rök. 

Inne i huset trängde det dä-
remot ut rök från sprickor på 
murstocken. Den kontrollera-
des i hela sin sträckning med 
värmekamera och temperatur-
mätare. 

På övre våningen uppmättes 
som mest 96 grader. Rensluck-
or öppnades för besiktning och 
skorstenen lodades från taket. 
Då det visade sig att lodet inte 
gick att få ner hela vägen till 
kaminen i köket stängdes rens-

luckorna igen för att kväva en 
eventuell pågående soteld. 

Skorstensfejarmästaren kon-
taktades men beslöt att inte göra 
något förrän nästa dag. Då hade 
murstocken förhoppningsvis 
svalnat.

Tyvärr blev det inte så. Efter 
en stund hade temperaturen på 
murstocken stigit till 147 grader. 
Arbete inleddes med att frilägga 
den från tretexskivor och annan 
brännbar beklädnad. 

Sju timmar efter larmet var 
temperaturen på yttersidan av 
muren ovanför kaminen i köket 
uppe i 210 grader och fortsatt 
stigande. 

Det gick fortfarande inte att 
loda igenom hela skorstenen. 
Räddningstjänsten beslöt att 
trappa upp insatsen med ytter-
ligare personal och släckfordon 
med rensspett, plattform och be-
lysning. Skorstensfejare kallades 
till platsen. 

Ett försök att släcka med pulver 
visar sig verkningslöst. Tvärtom 

steg temperaturen allt snabbare. 
Beslut togs att göra en öppning i 
murstocken för att kunna lämpa 
ut brinnande sot och slagg. 

Det blev ett drygt arbete som 
krävde både spett och starka 
muskler. Problemet visade sig 
vara en propp av glödande aska 
sot som bildats på en plats där 
ett vattenrör (!) dragits rakt ige-
nom rökkanalen. 

Först vid midnatt, tolv timmar 

efter det första larmet, var situa-
tionen under kontroll och insat-
sen kunde avslutas för gott. 

Den primära orsaken var helt 
klart en kraftig soteld. Det visade 
sig att kvinnan dagligen eldat i 
kaminen som försåg ett par ele-
ment med vattenburen värme. 

För brandpersonalen var det 
en ny erfarenhet att man dragit 
ett av rören rakt igenom rökka-

nalen. När man sedan inte ren-
sade rökkanalen på ett par år bi-
drog röret till att det bildades en 
propp av sot som så småningom 
tog eld.   

Kvinnan hade hemförsäkring 
och försäkringsbolaget sane-
rade rökskadorna, lagade hålet 
i skorstenen samt glidgjöt rök-
kanalen. 

De försökte också förmå henne 

En solig sensommardag fick rädd-
ningstjänsten i Norrköping larm 

om att det brann i en hög med fli-
sad bark intill ett av våra större pap-
persbruk. 

Fem man ryckte ut med släckbil 
(tre kubikmeter vatten), tankbil (tio 
kubik) samt hävare med vattenka-
non. Vinden var inledningsvis sta-
dig, cirka 10 meter per sekund.

Vid ankomsten brann det för fullt 
i både barkflishögen och i en lång-
sträckt hög med träflis. Ytterligare 
en stor flishög låg upplagd på ut-
rymmet mellan byggnader av varie-
rande höjd och storlek. 

Den torra väderleken och den 
starka vinden gjorde att flygbränder 
spreds över hela det stora industri-
området. Omfattande förstärkning 
begärdes omedelbart.

Inledningsvis angreps branden i 
högen med barkflis med hävarens 
vattenkanon medan ett par man för-
sökte hålla nere lågorna i den långa 
flishögen med vatten från kraftiga 
strålrör. 

En av pappersbrukets stora last-
maskiner kom till undsättning och 
lyckades gräva av den cirka 200 me-
ter långa flishögen på mitten 

Det blev en bra begränsningslin-
je och mycket talar för att branden 
hade kunnat hejdas i detta skede om 
inte vattnet i brandbilarnas tankar 
börjat ta slut.  

Brandpersonal och företagets 
anställda letade förtvivlat efter 

en brandpost. När de efter en god 
stund lyckades hitta en markbrand-
post var den så igensatt av bark, lera 
och annat skräp att de måste gräva 
med händerna för att komma ner 
till spindeln och klokopplingen. 

När så vattnet äntligen skulle vri-
das på passade inte räddningstjäns-
tens brandpostnyckel till spindeln. 
En hylsnyckelsats letades fram och 
så småningom kunde släckningsar-
betet fortsätta. 

Men då var det för sent. Hela in-
dustriområdet var täckt av ett tjockt 
lager av lättantändligt  damm och 
träavfall. 

I den hårda vinden hade branden 
spridit sig till ytterligare en flishög, 
flera bandgångar, två silor och 
många tak på byggnader. Även två 
mindre skogsbränder uppkom. 

En av de hotade byggnaderna vi-
sade sig innehålla fem behållare 
med vardera 50 kilo klor. De blev 
utsatta för hög strålningsvärme 
men skadades inte allvarligt. En an-

nan hotad byggnad innehöll stora 
mängder svaveldioxid som måste 
hållas nerkyld. 

Om kylanläggningen blivit ström-
lös kunde det på sikt uppstått ett all-
varligt gasutsläpp. 

Redan i ett tidigt skede tog Sjö-
räddningssällskapet och en heli-
koptergrupp från polisen itu att 
utrymma ett par bebodda öar som 
låg i vindriktningen.   

Samtal med några av de anställda 
vid pappersbruket avslöjade att det 
förmodligen varit en glödbrand i 
högen med barkflis i upp till tre år. 

När glödbranden ibland eskale-
rade brukade de hälla på ett par sko-
por med torkat så kallat dip-slam. 
Det är en restprodukt som bildades 
i produktionen när bläck från retur-
papper avlägsnas. 

Metoden hade fungerat utmärkt 
ända tills den här dagen.

Artikeln bygger på en rapport av 
Lennart Månsson, Norrköpings 
Brandförsvar

Erfarenheter
flisbränder

n Branden orsakades av självan-
tändning i barkflis. Självantänd-
ningen kan ha uppstått för flera 
år sedan. 
n Det borde finnas något metod 
att upptäcka tilltagande värmeut-
veckling i upplag med självantän-

dande produkter. Händelseförlop-
pet är trots allt ganska långsamt.
n Brandpostnätet på industriom-
rådet har inte prioriterats vid det 
interna säkerhetsarbetet. 
n En ordentlig insatsplan samt 
regelbundna gemensamma 
övningar är av största vikt för 
en lyckad räddningsinsats när 
olyckan är framme. 

Erfarenheter
soteld
n Räddningstjänsten över-
vägde i ett tidigt skede att åka 
hem och överlåta bevakning-
en på fastighetsägaren. Men 
på grund av kvinnans ålder 
och hälsotillstånd bedömde 
de bevakningen vara fortsatt 
räddningstjänst. Ett annat be-
slut kunde blivit ödesdigert.
n Det tar lång tid innan vär-
men från en soteld tränger 
igenom en tjock murstock. 
Regelbunden mätning av hur 

temperaturen på ytan för-
ändras är av stort värde för en 
riktig bedömning av hur läget 
utvecklas.
n Ett rör med vatten som pas-
serar rakt igenom en rökkanal 
kommer att skapa kondens 
som så småningom bildar en 
propp av sot. Faran för soteld 
är uppenbar.
n Lämna inte vilseledande 
uppgifter om uppgifter som 
berör försäkringsvillkoren. Det 
kan kosta dig stora pengar om 
det händer en olycka. Vattenledningen gick genom 

rökkanalen och bildade där en 
propp tillsammans med sot.

Vattenrör gick genom rökkanal

Flishögen brann i tre år
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Strax före midnatt fick ett vakt-
bolag inbrottslarm till en trä-

industri. Väktare åkte genast till 
platsen. 

Redan på avstånd kunde de se 
att det kom rök från byggnaden. 
De larmade därför räddnings-
tjänsten via 112.

Vid ankomsten kunde brand-
personalen genast lokalisera 
brandhärden till en kontors- och 
utställningsdel innanför en av 
fasaderna. 

Eftersom alla fönster var hela 
och dörrarna till avdelningen var 
stängda var branden fortfarande 
relativt begränsad. 

Branden kunde därför snabbt 
slås ner via utvändig släckning 
som följdes upp av rökdykarin-
satser. 

Hela kontoret och delar av ut-
ställningslokalen var emellertid 
kraftigt brandskadade. 

Trots att den brunna avdel-
ningen var avskild med till sy-
nes stabil sektionering av lätt-
betongelement i såväl väggar 
som tak hade röken spridit sig 
till produktionslokalerna och 
resten av byggnaden. 

Räddningstjänsten fick därför 
ett styvt arbete med att ventilera 
brandgaserna genom rökluckor 
och portar.

Polisens och räddningstjäns-
tens utredning visar att branden 
troligen pågått i flera timmar 
innan den fick fart och orsakade 
så att en rörelsevakt till inbrotts-
larmet utlöste och gav larm. 

Ett brandspjäll i ventilations-
systemet fungerade men över-
trycket i brandrummet gjorde  
att röken läckte genom smärre 
otätheter i lättbetongblocken.  

Något automatiskt brandlarm 
fanns inte.

Branden har av allt att döma 
startat i ett pentry intill ett kon-
tor. I utrymmet fanns ett relativt 
nytt kylskåp samt en elektrisk 
vattenkokare. Båda var anslutna 
till elnätet. 

Kylskåpet och dess kompressor 
visar bara utvändiga brandska-
dor och det finns ingen anled-
ning att tro att det har orsakat 
branden. 

Däremot tyder brandbilden på 
att den nästan helt uppbrända 

vattenkokaren varit inblandad 
i brandens uppkomst.  

Tidigare hade det funnits en 
elektrisk kaffekokare i pentryt. 
Men den hade slutat att funge-
ra ett par veckor innan branden 
och ersattes då med en drygt fyra 
år gammal vattenkokare som en 
av de anställda tog med sig he-
mifrån. 

Tyvärr har det inte gått att fast-
ställa vilket fabrikat det var på 
vattenkokaren.  

Räddningstjänstens brand-
utredare lät därför anskaffa tre 
äldre vattenkokare med effekt 
på 1 000, 1 500 och 1 850 watt. 

Men tester om det fanns risk 
för brand om de förblev påslag-
na sedan vattnat i dem kokat 
bort (torrkokning) gav inget 
resultat.

Artikeln bygger på en rapport av 
Mattias Sjöström och Magnus 
Rydberg, räddningstjänsten 
Halmstad.

Erfarenheter
n Byggnaden var bara skyddad 
med ett inbrottslarm. Om 
det funnits ett automatiskt 
brandlarm med rökdetektorer 
hade branden upptäckts tidi-
gare och skadorna hade blivit 
mindre.
n Trots stabil sektionering i 
lättbetong läckte det ut myck-

et brandgaser till närliggande 
lokaler. Brandspjället i venti-
lationen stängde men kunde 
inte hindra att rök trängde ut 
till produktionslokalerna.
n Att tvångsköra en vattenko-
kare för att efterlikna en torr-
kokning leder inte till någon 
omedelbar överhettning och 
brand.

Gammal vattenkokare  
startade branden?

Vattenrör gick genom rökkanal

Flishögen brann i tre år

Den torra väderleken gjorde att flygbränder spreds över hela industriområdet. Enligt anställda bruket hade det varit en glödbrand i högen med barkflis i tre år. 
 Foto: Lennart Månsson

att skrota den vedeldade ka-
minen. Den har hög effekt och 
ska egentligen köras mot en 
ackumulatortank för att vara 
effektiv och säker. Men kvin-
nan var bestämd och skulle 
ha allt återställt i ursprung-
ligt skick. 

Försäkringsbolaget uppger 
att de märkt en ökad trend 
med skador i samband med 
ej besiktigade eldstäder. Det 
har medfört att de reducerar 
ersättningen om inte ägaren 
har uppfyllt sina skyldighe-
ter som till exempel besik-
tigat före eldning eller följt 
sotningsreglerna. 

Bolaget minskade därför 
kvinnans ersättning med 50 
procent på grund av att hon 
inte följt sotningsreglerna.

Artikeln bygger på en rapport 
av Magnus Rydberg
Räddningstjänsten Halmstad.
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”Viktigt forum som inte får försvinna”
Det är med stor bedrövelse 

vi läser att Sirenen ska läg-
gas ned. Insikten hos besluts-
fattaren måste vara oerhört 
liten när man lägger ned Sveri-
ges bästa branschtidning. 

Som före detta räddnings-
tjänstanställda har vi i Sirenen 
kunnat följa hur räddnings-
tjänst-Sverige utvecklats. 

Som brandkonsult kan man 

med stort intresse följa och 
deltaga i aktuella debattäm-
nen som berör säkerheten för 
oss alla. 

Sirenen har dessutom fung-
erat som en fristående tidning, 
som genom att även kritiskt 
granska Räddningsverkets 
egna agerande och arbete, gi-
vit verket en trovärdighet som 
få myndigheter kan tävla med. 

Denna öppenhet och tro-
värdighet baserad på själv-
kritik måste väl vara en viktig 
komponent även för en ny 
myndighet, inte minst i dess 
tidiga skede. 

En nedläggning av Sirenen 
och ingen liknande efterföljare 
skulle kunna tolkas som att 
den nya myndigheten inte tål 
granskning på samma sätt. 

Ett mycket viktigt och inar-
betat forum får inte försvinna 
utan protester. 

Tänk om! 
Martin Olander

Claes Malmqvist
Urban Söderberg 

brandingenjörer och  
brandkonsulter, Karlstad

Skandal och på gränsen till 
omdömeslöst att lägga ner 
Det är sorgligt. Det är en 

skandal att Sveriges 
ojämförligen bästa tidning 
inom räddningstjänsten och 
krisberedskapsområdet ska 
läggas ner! 

Sirenen är en stor kunskaps-

spridare och har Sveriges bästa 
branschredaktion.

Det är på gränsen till omdö-
meslöshet och faktiskt också 
okunnigt att inte låta Sirenen 
fortsätta. Ett bättre namn och 
varumärke kan dessutom MSB 

inte få. Låt Sirenen leva – då 
kan MSB få trovärdighet.

Helena Lindberg, tänk om!

Karsten Erichs
Informationsbolaget

Malmö

Häromdagen fick jag, helt 
oförberedd utan liv-

väst, hängslen och livrem, det 
chockerande beskedet att den 
fina tidningen Sirenen läggs 
ner. 

Det är för jäkligt, tycker jag, 
det känns som ja, som fan, allt-
så. (Och en sån bra grej ni har i 
det näst sista numret, om SOS 
Alarms tillkortakommanden). 

Lasse Dahllöf 
före detta redaktör  

Brand & Räddning

Chock- 
erande 
besked

Lägg inte ner Sirenen! Av alla 
tidningar och tidskrifter jag 

får på räddningstjänstområdet, 
är Sirenen den mest betydelse-
fulla och läsvärda. 

Vad den ledande myndig-
heten ifråga om skydd mot 
olyckor har att meddela, är av 

största betydelse att känna till. 
Sirenen är en viktig tidning, 

inte bara för mig, utan för att 
kunna hänvisa andra till att läsa. 

Inte minst sidorna ”Ordet 
fritt” ger betydelsefulla kom-
mentarer till aktuella frågor, 
som inte kommer fram i andra 

media. ”Sista ordet”-spalten 
från Stig Dahlén, hoppas jag 
kommer med i fortsättningen, 
även om Sirenen får ett annat 
namn i MSB-regi.

Kaare Brandsjö 

En betydelsefull tidning

Bestört över att läsa nyheten
Är bestört över att läsa nyhe-

ten att Sirenen-redaktio-
nen inte flyttar med till MSB. 

Är det någon tidning som jag 
läser rad till rad är det just Si-
renen. MSB kommer att ta bort 
den bästa informationsbank 
som finns om räddningstjänst-

Sverige och utbildning. 
Förstår inte tanken. Har hört 

att man tycker räddningstjäns-
ten saknar helhetsperspektiv 
och är aningen trångsynt om 
vad om händer utanför just sin 
verksamhet – nu tar man bort 
det redskapet för att just ge en 

helhetsbild om all verksamhet 
som rör yrket/verksamheten 
både nationellt, internatio-
nellt, kommunalt och statligt. 

Hoppas dock att vi får läsa 
någon motsvarande tidning 
i den nya myndigheten – det 
vore stor skam annars. 

Ville bara säga tack till re-
daktionen – det är en utomor-
dentlig tidning ni producerat 
och den har gett mig mycket 
för att hänga med i verksamhe-
ten i det breda perspektivet. 

Henrik Kindberg
brandman

Kunskapstapp! Sirenen 
läggs ned, och därmed ett 

forum för information. Utan 
tidningen att ta med att läsa lite 
överallt, så mister vi en källa till 
insikt, fakta, diskussion. Livet 
blir inte bara fattigare, utan jag 
hävdar att det även blir farli-
gare. Må MSB föra fanan vidare! 

Thomas Klasson 
Sollentuna

Sirenen har i många år varit 
en synnerligen värdefull 

kunskapskälla för mig som 
intensivt engagerad i politik, 
föreningsliv och så vidare. 

Jag hoppas nu verkligen 
att nya myndigheten ersätter 
Sirenen med en motsvarande 
tidning. 

Ingrid Eliasson
Uppsala

Livet blir inte 
bara fattigare

Synnerligen 
värdefull

Takk for en flott og interes-
sant fagavis for rednings-

personell. Jeg har fått avisen 
(tidningen) hjem i mange år 
nå, og kommer til å savne å 
ikke få den lengre. 

Synd at Sirenen skal legges 
ned.

Tom Larsen
Gjøvik Brann og  

Redningsvesen, Norge

”En flott 
fagavis”

Nedläggningen av Sirenen 
är inte bra. Tidningen ger 

ökad förståelse för ”blåljusper-
sonalen” i deras arbete vilket 
borde vara av betydelse för 
samhället i stort. 

Dessutom förmedlas en 
mängd nyttiga säkerhetstips 
som man inte får i vanliga 
media. Jag hänvisar bland an-
nat till förra numrets texter 

om ”säkerhetsglimtändare” 
och ”solstrålarna som antände 
chipsen”. Var skulle man få 
reda på dessa risker om inte i 
Sirenen? 

Sirenen har i alla fall gett mig 
ett helt annat och högre säker-
hetstänkande och det behöver 
naturligtvis uppdateras. 

Hur ska detta gå till utan en 
tidning som Sirenen eller mot-

svarande? Det måste gå att lösa 
genom färre utgivningar eller 
bidrag från någon myndighet.

I dagens tekniska samhälle 
måste vi få behålla denna 
möjlighet för att inte orsaka 
oss själva eller andra olyckor 
som vi nu kan eliminera tack 
vare upplysande reportage och 
artiklar i Sirenen.

Bo Påhlsson

Varmt tack för alla nummer 
av Sirenen som kommit 

till mig genom åren. De har 
innehållit många intressanta 
artiklar i skiftande ämnen. 
Information om risker och hur 
man förutser och undviker 
olyckor har gett anledning till 
både eftertanke och åtgärder. 

Birgit Björneskog

Intressanta 
artiklar

Har höjt säkerhetstänkandet

Helena, gör 
glappet så 
kort som 
möjligt!

Till Helena Lindberg, MSB-
kommittén: Nu ska Sirenen 

tystna. Jag vill allvarligt upp-
mana dig att göra så att glap-
pet mellan Sirenen och dess 
efterföljare i MSB blir så kort 
som möjligt.

Sirenen har fyllt många be-
hov. Proffsig information med 
redovisning av erfarenheter, 
nymodigheter och funderingar 
är det jag först tänker på. 

Men även vi på den politiska 
sidan i räddningstjänstförbun-
den har ett behov av uppfölj-
ning och information typ den 
som Sirenen levererat. 

Exempelvis fick jag idén om 
”Säkra seniorer” (i Lund) från 
Sirenen och startade sådana 
cirklar hos oss. 

De delar av allmänheten som 
kommit i kontakt med Sirenen 
har också haft stor nytta av 
den.

Per Ribbing
Gästrike  

Räddningstjänstförbund

I katastrofens spår
Stormen – hård påfrestning på samhällets beredskapSid 2-15

Sid 16-21

Nr 1  
2005

Räddningsverkets tidning

SirenenRäddningsverkets tidning

nr 5
2003

Ny lag för
allas säkerhet

Tema sid 15-26

Äldreboenden
hårt drabbade
av dödsbränder

Sid 4

Borås slåss för
skärsläckaren

Sid 12

Äldreboenden
hårt drabbade
av dödsbränder

Sid 4

Borås slåss för
skärsläckaren

Sid 12
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EN SISTA HÄLSNING. Det här 
uttrycket är allmänt använt 

i Finland då man deltager i en 
väns sista färd på detta jordeliv. 
Osökt kom talesättet i min 
tanke då jag läste om Sirenens 
sista färd. Jag hade förmånen 
att komma med inom det nord-
iska samarbetet för brandbefäl i 
mitten av 1980-talet och har se-
dan dess varit en trogen läsare 
av Sirenens ypperliga rapporte-
ring av händelser i Sverige. 

Jag blev senare Finlands-
ansvarig för det nordiska sam-
arbetet och då blev Sirenen, om 
möjligt, ännu viktigare för mig. 

 Många är de utvecklingsske-
den i svenskt räddningsväsende 
som man kunnat följa via tid-

ningen och de trevliga debatter 
som ingått där, för i Sverige 
har man ju en kultur där man 
”diskuterar och diskuterar i all 
oändlighet” (sagt av Lars Hen-
ricsson, Stockholm).

Som pensionär i tre år har 
Sirenen varit en av två navel-
strängar till den svenska rädd-
ningstjänsten och i december 
klipps den ena av. Lyckligtvis får 
jag ännu information via tid-
ningen Räddningsledaren.

Tack för den tid som jag haft 
förmånen att få njuta av min 
svenska vän Sirenen!

Boris Aarnio
före detta räddningsdirektör

Borgå, Finland

Det var med stor be-
svikelse jag läste att 
Sirenen ska läggas ner 

när Räddningsverket går upp 
i MSB. En större kunskaps-
spridare för svensk räddnings-
tjänst har vi aldrig haft. Det var 
ett lyckodrag av Räddningsver-
ket att starta Sirenen.  

De flesta i branschen ser 
fram mot varje nummer. Sen 
är det inte bara jag i familjen 
som tyckt om denna superbra 
tidning, även andra i hushållet 
har gillat att läsa.

Sirenen har i högsta grad bi-
dragit till att vi som jobbar ute 
på fältet haft en positiv syn på 
Räddningsverket. Inte minst 
har tidningen haft en hög 
trovärdighet genom att den 
fått/vågat ta upp saker som 
varit kritiska till myndigheten. 
Detta har också ökat trovärdig-
heten för detta statliga verk.

Sirenen har inte bara presen-
terat nyheter, den har också i 

varje nummer varit en viktig 
spridare av kunskaper, inte 
minst för oss deltidsbrand-
män/deltidsbefäl.  

”Sirenens räddningsskola” 
har varit ett sådant återkom-
mande positiva inslag, där 
man kunnat hålla sig uppda-
terad. Många deltidsövningar 
har haft sin grund i inslag i 
Sirenen. 

Samma gäller intressanta 
reportage från andra svenska 
kommuner och ibland andra 
länder hur man där kommit på 
intressanta lösningar. Där har 
Sirenen fyllt en mycket viktig  
funktion som förmedlare av 
tips och som inspirationskälla. 

Det är också med stor be-
svikelse jag inser att jag inte 
längre i papperstidningsform 
kommer att få ta del av Ulf 
Erlandssons redovisningar och 
erfarenheter från bränder och 
andra olyckor. 

Jag hoppas att MSB kommer 
att kunna få fram samma när-
het till Sveriges brandmän och 
befäl med flera som Sirenen i 
högsta grad har bidragit med. 
Jag ställer mig samtidigt frå-
gande till varför Sirenen inte 
kommer att finnas kvar. 

Det känns närmast nödvän-
digt att MSB gör en motsvarande 
satsning på en tidning. 

Tack Sirenen-redaktionen för 
ett heroiskt arbete! 

Avslutningsvis också ett stort 
tack till verkets förste gene-
raldirektör Lennart Myhlback, 
som var den som såg till att 
deltidsbrandmännen i Sverige 
fick ett jättelyft på utbildnings-
området. Utan alla duktiga 
och hängivna lärare på de fyra 
räddningsskolorna skulle det 
dock inte ha gått, så jag vill 
också ge dessa en stor eloge. 

Herman Persson 
Räddningstjänsten Dorotea

”Viktigt forum som inte får försvinna”

När jag läste att Sirenen 
försvinner i samband med 

att MSB bildas var min första 
tanke: Vad kommer i stället? 

Jag hoppas att den nya gene-
raldirektören är klok nog att 
låta den nuvarande redaktio-
nen få skapa en ny tidning, 
som på samma sakkunniga 
och engagerade sätt som med 
Sirenen tar upp alla de frågor 
som finns kring samhällsskydd 
och beredskap. 

Sirenens redaktion står i 
särklass när det gäller att på 
ett trevligt och intressant sätt 
belysa och informera om det 
som är aktuellt inom säker-
hetsområdet. 

Ta vara på denna redaktions 
förmåga i din nya organisa-
tion, Helena Lindberg!

Enrico Lundin
Björkhagen

Det är mycket tråkigt att Si-
renen läggs ner. Vi hoppas 

verkligen att MSB förstår nöd-
vändigheten av att kommuni-
cera ut kunskap och debatt via 
en kompetent papperstidning 
som Sirenen.

Morten valestrand
för branschtidningen  

Era/Svensk Energi

Hoppas på 
ny tidning

Lyckodrag av verket 
att starta Sirenen

”En sista hälsning” 
till en svensk vän

Tack Sirenen för alla lärorika 
artiklar och alla spännande 

reportage! Det sägs att det ska 
bli bättre med nya myndighe-
ten och då förväntar jag mig 
en grymt bra tidning. Jag kan 
knappt bärga mig innan första 
numret av den nya tidningen 
kommer. 

Sirenen har varit fantastisk 
som inspirationskälla och 
ett forum för öppen debatt. 
Klart bättre än andra facktid-
ningar och överlägsen allt som 
myndigheterna lägger ut på 
nätet. En myndighetswebb 
eller webb-tidning kan aldrig 
ersätta en bra  papperstidning. 

Tack på förhand MSB för en 
ännu bättre branschtidning!

Sven-Erik Larsson
”förebyggare”

Det är jättetråkigt att Sire-
nen läggs ner. Jag tycker 

det varit en utmärkt bransch-
tidning och jag har lärt mig 
mycket genom den. 

Tack för en bra tidning! Hop-
pas det blir en fortsättning på 
något vis. Många kommer att 
sakna Sirenen. Vi tappar ett 
utmärkt forum för att sprida 
kunskaper och erfarenheter. 

När tidningen läggs ner tar vi 
ett kliv tillbaka och detta kan 
inte vara i linje med intentio-
nerna i Lagen om skydd mot 
olyckor. 

Jag hoppas att fler än jag 
framför detta till MSB och He-
lena Lindberg.

Johan Hedin
brandingenjör

Räddningstjänsten Åstorp

”Jättetråkigt”

”Redaktion  
i särklass”

Kan knappt 
bärga mig

Räddningstjänsten  

kom ut på Pride

Växjö löste krisen  

på arbetsplatsen

Insats skogsbrand

Räddningsverkets tidning  Nr 5 • Augusti 2008

Ett stort tack för det fantas-
tiska arbetet ni gjort i Rädd-

ningsverket och inte minst 
den intressanta och sakliga 
tidningen Sirenen! 

Vi är ett gäng brandkårsve-
teraner, som i dag jobbar med 
Norrköpings Brandkårsmu-
séum och som ofta läser och 
diskuterar innehållet i Sirenen.

Hoppas att ni på redaktionen 
får en meningsfull fortsättning 
i nya myndigheten och att det 
blir en tidning även där.

Göran Edvardsson
Norrköping

Stort tack 
till verket

Pappers- 
format 
överlägset

SirenenRäddningsverkets tidning

nr 5
2003

Ny lag för
allas säkerhet

Tema sid 15-26

Äldreboenden
hårt drabbade
av dödsbränder

Sid 4

Borås slåss för
skärsläckaren

Sid 12

Äldreboenden
hårt drabbade
av dödsbränder

Sid 4

Borås slåss för
skärsläckaren

Sid 12

Räddningsverkets tidning Nr 7 november 2006

Reportage från ett sönderbombat Libanon
sid 6

Rädda vår framtid
sid 19-27Räddningschefen blir ett fall för regeringen

sid 5

Helena Lindberg kommenterar insändarna på de här två sidorna i Inledaren på sidan 2

Tack Sirenen-redaktionen 
för många år av lärorik och 

intressant läsning! Jag har 
läst Sirenen sedan början av 
1990-talet och jag har alltid 
haft stor nytta av tidningen 
såväl som student som när jag 
jobbade inom räddningstjäns-
ten och även nu som konsult.

Sirenen har haft stor betydel-
se för att sprida kunskap och 
goda idéer inom branschen, 
både när det gäller skadeföre-
byggande och skadeavhjälpan-
de. Ni har varit den överlägset 
bästa branschtidningen!

Hoppas att ni får fortsätta 
i någon form inom den nya 
myndigheten – helst i pappers-
format. Internet i all ära, men 
papperstidningen är överläg-
sen när man vill ha en snabb 
överblick av vad som händer i 
branschen.

Matti Seiman
riskingenjör, Willis AB

Stockholm
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Systemet har havererat
Byggnadstekniskt  
brandskydd:

Under ett släktbesök i Små-
land helgen 7-9 november 

kom vi körande på riksväg 151 
med svägerskan bakom ratten 
nära Gnosjö. 

Vi kom från Värnamo när 
vi vid möte med en personbil 
upptäckte att den mötandes 
släp hade lossnat och kommer 
farande i 80 km/timmen. 

Kollisionen var oundviklig, 
förardörr och hela vänster sida 
fick en ordentlig smäll. Min fru 

och svägerska klagade direkt 
på smärtor i rygg och nacke. 

Förutom ömhet och lätt 
chock fick de lämna Värnamo 
sjukhus på kvällen.

112-samtalet togs emot 
mycket seriöst, larmoperatö-
ren talade om att han skulle 
larma ut styrkorna efter min 
vägbeskrivning, därefter bör-
jade intervjun.

Styrkan från Gnosjö var med 
”stockholmsmått” mätt mycket 

snabbt på plats, lugnt och 
proffsigt uppträdande från 
samtliga. 

Till alla inblandade Gnosjö-
styrkan, räddningsledaren från 
Gislaved, ambulans och polis – 
ett stort tack för god insats.

Anders ”Bagarn” Laurén 
brandinspektör 

Stockholms brandförsvar

”Om du vet att polisen inte 
kommer se dig är det då 
okej att köra för fort utan-

för dagiset?” Självklart inte, 
bara för att granskningen är 
bristfällig är det inte fritt fram 
att släppa allt ansvar gentemot 
samhället. 

”Kommunerna har kapitu-
lerat” är rubriken på en artikel 
i förra numret av Sirenen, där 
Johan Lundin uttalar sig. 

Han hävdar att den granskan-
de sidan har mycket att jobba 
med och samarbetet inom 
kommunerna är inte alltid vad 
man kan önska. Byggprocessen 
fungerar inte i dagens utform-
ning.

– Man nöjer sig med att kon-
statera att det är byggherrens 
ansvar, säger Lundin i artikeln. 

Kommunen måste som redan 
nämnts bli bättre i sitt gransk-
ningsansvar, men det ändrar ju 
inte det faktum att byggherren 
har hela ansvaret. 

Den brandkonsult som 
byggherren anlitar måste ha ett 
annat synsätt och arbeta utifrån 
att han/hon hjälper byggherren 
att ta sitt ansvar. 

Begrepp som ”räkna hem” 
och ”skriver vi så går det ige-
nom” ska inte förekomma utan 
ett ansvar gentemot samhället 
ska vara tongivande. Systemet 
ska kunna vara resistent mot 

agerande där man endast ser 
till sin egen vinning. 

Olika värderingsgrunder:� 
Byggherre, brandkonsult, och 
kommunen har olika värde-
ringsgrunder när de tar sig 
an uppgiften att upprätta en 
säker och för verksamheten 
lämplig byggnad. 

Räddningstjänsten har vär-
deringsgrunder som väsentligt 
skiljer sig från byggherre och 
brandkonsult. 

– Många fel fortsätter att 
utföras med automatik, säger 
Lundin i Sirenen-artikeln. 

Vem utför dessa fel? Troligen 
är det av beställare och kon-
struktör som felen begås, däri-
bland av brandkonsulter som 
skapar brandtekniska lösningar 
som sen räddningstjänsten en-
sam ska försöka att göra tillsyn 
på de närmaste 50 åren eller så 
länge verksamheten i fastighe-
ten är tillsynspliktig. 

En säker anläggning är inte 
bara en anläggning som är 
fulländad tekniskt. Ledar-
skap, organisation, regler och 
utbildningar i förhållande till 
hyresgästernas verksamhet är 
det som vi inom räddnings-
tjänsten har att ta ställning till 
vid vår tillsyn. 

Hur kan det vara en lämplig 
process att skyldigheten att 

”Proffsigt uppträdande”
Snabb insats vid olycka

Våga använda 
nya metoder
Trots att övertrycksventila-

tion har funnits i Sverige 
sedan början på 1990-ta-

let använder endast ett fåtal 
räddningstjänster metoden i 
ett offensivt syfte. Ofta anges 
brist på tillgänglig utbildning 
som orsak .

Räddningstjänster som trots 
allt satsat på att ta till sig meto-
den vittnar om att arbetsmiljö 
förbättras, att man kunnat före-
bygga risker för brandgassprid-
ning och risk för antändning av 
brandgaser. 

Stora vinster har gjorts på att 
styra brandgaser med över-
trycksfläktar just för att förhin-
dra sekundärskador i byggna-
der som rök och sotskador.

Utvecklingen av skärsläcka-
ren och användningen vid 
insatser har ökat möjligheterna 
att tidigt påverka brand och 
brandgaser så att övertrycks-
ventilation på ett säkert sätt 
kunnat igångsättas. 

IR-tekniken har också utveck-
lats, där nya kameror hjälper 
oss att lokalisera brand och 
brandgaser även från utsidan 
av brandutsatt byggnad. Indi-
kation om kritiska tempera-
turer i brandgaser har hjälpt 
oss att välja snabba och säkra 
metoder och därigenom kun-
nat undvika riskfyllda rökdy-
karinsatser.

Vid en industribrand i augus-
ti i Borås genomfördes släck-
insats med en kombination 
av dessa metoder. Byggnaden 
var ett industrihotell med 15 
företag och en byggnadsyta på 
9 000 kvadratmeter. En varia-
tion på företag från plåtslageri, 
höglager, bageri och kontorsut-
rymmen.

Larm om brand kom 02:19. 
När första styrkan anlände 
brann fyra personbilar i ome-
delbar närhet till byggnaden. 
Branden var även fullt utveck-
lad inne i ett höglager. Den 
drabbade huskroppen låg inki-
lad i den övriga industribygg-
naden på tre sidor, gavel ut mot 
platsen där antända fordon 
fanns. Insatsstyrkan uppmärk-
sammade att det fanns flera 
skyltar om gasflaskor inne i 
byggnaden. Förstärkning be-
gärdes omgående.

Beslut tidigt i insatsen Taktisk 
grundinriktning. Ingen invän-
dig släckning med rökdykar-
grupper på grund av eventuell 
risk med gasflaskor samt risk 
för byggnadskollaps. 

Metodvalet blev trycksätt-
ning av alla sidoutrymmen 
(elva övertrycksfläktar sattes 
in). Kylning av ansamlade 
brandgaser i sidoutrymme 
med hjälp av skärsläckare 
från utsidan av byggnaden. 

Totalt användes sex skärsläck-
are. Säkring av sidobyggnader 
från brandspridning över tak 
med hjälp av höjdfordon samt 
brandpersonal och strålrör 
från säker position på taken till 
sidobyggnader.

15 timmar efter brandstart 
kunde man konstatera att 
branden begränsades till 1 500 
kvadratmeter i markplan inne-
hållande höglager samt cirka  
2 500 kvadratmeter takyta. 

Brand och brandgasgas-
spridning till sidoutrymmen 
hade stoppats och förhindrats 
med hjälp av dessa övertrycks-
fläktar. Skärsläckarens kylning 
samt IR-tekniken innebar att 
eventuella risker med gastuber 
undanröjdes. 

Övriga utrymmen i byggna-
den hade förvånadsvärt få ska-
dor med tanke på brandutveck-
lingen vid räddningstjänstens 
ankomst. En befarad storbrand 
blev begränsat mycket tack vare 
metodvalet.

Sammanfattningsvis: Våga 
använda och utveckla de nya 
metoder som finns!

Krister Palmkvist 
insatsledare, Räddnings- 
tjänsten Södra Älvsborg

Nya metoder har utvecklats och kan utvecklas mera. Använd de nya möjligheterna, uppmanar Krister 
Palmkvist och exemplifierar med insatsen vid en industribrand i Borås i höstas. Foto: Borås Tidning
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Systemet har havererat

Med anledning av artiklarna 
om Platens Bar i förra 

numret av Sirenen vill Boverket 
göra följande förtydliganden.

Frågan i målet är huruvida 
analytisk dimensionering ska 
verifiera brandsäkerheten eller 
om det är tillräckligt med för-
enklad dimensionering. Frågan 
är alltså inte huruvida byggna-
den är komplex eller inte. 

Komplex byggnad under 
mark är ett av flera exempel på 
fall då Boverkets allmänna råd 
anger att analytisk dimensio-
nering bör användas. Ett annat 
exempel är vissa typer av sam-

lingslokaler, såsom diskotek 
under mark. 

I föreskriftstexten används 
det vidare begreppet byggnad 
där brand kan medföra mycket 
stor risk för personskador.

Slutsatsen i Boverkets sam-
mantagna bedömning är att 
risken för personskador vid 
brand i det nu aktuella fallet 
är mycket stor. Därför ska man 
verifiera brandsäkerheten med 
analytisk dimensionering (BBR 
5:13).

Det kan i sammanhanget 
också anmärkas att klaganden i 

det aktuella fallet inte följer för-
enklad dimensionering fullt ut.

För övrigt anser vi att det är 
beklagligt att Sirenen upphör 
vid årsskiftet. Som heltäckande 
branschtidning med det främ-
sta debattforumet kommer 
Sirenen att lämna ett tomrum 
efter sig.

Anders Larsson
jurist, Boverket

Michael Strömgren 
brandingenjör, Boverket

Staffan Abrahamsson,  
brandingenjör, Boverket

säkerställa brandsäkerheten 
under byggnadens livslängd 
ligger på en aktör som ibland 
kan få vara med i upprättandet 
av densamma? 

När räddningstjänsten skriver 
ett föreläggande enligt Lagen 
om skydd mot olyckor, där det 
finns något i det byggnadstek-
niska brandskyddet som enligt 
vår bedömning strider mot 2 
kap 2§ ”skäligt brandskydd”, 
har systemet misslyckats ka-
pitalt. 

För byggherrens, brandkon-
sultens, kommunens och fram-
förallt medborgarens skull ska 
detta aldrig kunna hända. Har 
inte brandkonsulten levererat 
en relationshandling och i den 
tydligt beskrivit hur och varför 
alla tekniska installationer 
finns och hur de ska användas 
så börjar problemet där. 

De inflyttade hyresgästerna 
och det spekulerande fastig-
hetsbolaget vet inte riktigt hur 
och varför vissa installationer 
finns eller hur de fungerar, 
drivs och underhålls. Vid vår 
tillsyn framkommer detta allt-
för ofta, den byggprocess som 
finns i dag fungerar inte.

Processändring:� Att vi kapi-
tulerat är kanske den bild som 
ses utifrån, men egentligen är 
nog bilden att vi saknar verk-
tyg för att i större utsträckning 

kunna granska brandskydds-
lösningar utifrån en helhet och 
en långsiktighet. 

Johan Lundin efterfrågar 
tydligare regler och där kan 
vi inte hålla med mer. Det är 
viktigt att också få med en pro-
cessändring i de nya reglerna, 
en ändring där granskningen 
förändras. 

Det måste i de nya reglerna 
anges en process som är rimlig 
och där räddningstjänsten, 
enligt lag, är delaktig och kan 
bevaka brandskyddsfrågor 
redan i byggprocessen. 

Stora förväntningar finns på 
de nya reglerna, med all rätt. 
Arbetsgruppen som stödjer 
Boverket vid revidering av BBR 
har en oerhört viktig och av-
görande roll för om medbor-
garna i vårt avlånga land ska 
kunna vara trygga och driva 
sin verksamhet. Hoppas bara 
att alla instanser finns repre-
senterade i denna grupp så att 
alla får komma till tals mer än 
vid en dagsseans på något café. 

Slutligen vill vi berömma Jo-
han Lundin för att han kritise-
rar och ”rör om i grytan”, något 
som definitivt behövs.

Per Hultman  
Claes-Göran Öhman 

brandingenjörer, Södertörns 
Brandförsvarsförbund

Ett exempel på modernt byggande. Flera aktörer är inblandade 
när det byggnadstekniska brandskyddet ska värderas, alla med 
olika värderingsgrunder. Insändarskribenterna menar att systemet 
har misslyckats kapitalt. 

I pågående arbete med BBR 
20xx föreslås några föränd-
ringar som innebär radikalt 

ändrade förutsättningar för 
många bostads-/kontorshus 
och envåningsbyggnader. 

Två mycket kraftiga skärp-
ningar förslås, nya krav på Tr2 
trapphus i alla 4-8 våningshus 
och R30 krav i alla envånings-
byggnader som inte är bostä-
der.

Den analytiska anda som ska 
känneteckna brandskydds-
projekteringen gäller rimligen 
även förändringsarbetet av 
regelverken. Skärpningar av 
föreskrifterna som är kost-
nadsdrivande och försvårande 
för byggherrarna kan därför 
förväntas ge reellt ökad säker-
hetsnivå. Man kan därför anta 
att en analys av det befintliga 
byggnadsbeståndet och ska-
destatistik ligger till grund för 
större ändringar i regelverket. 
Skärpningar kan då ske där 
de gör mest nytta och sänk-
ningar där de gör minst skada. 
Det optimala är att kunna öka 
säkerhetsnivån utan att öka 
kostnaderna.

Ett tänkbart mål i förändrings-
arbetet kan vara att minska 
antalet omkomna vid bränder. 
Det är rimligt att tro att kraftiga 
skärpningar av föreskrifterna 
ska syfta till att minska antalet 
omkomna. Då vi vet att de allra 
flesta omkommer i bostäder 
och liknande, som vård och 
omsorg, måste skärpningen på 
trapphusen syfta till att minska 

antalet döda i bostadsbränder. 
Det ska bli mycket spännande 
att se den analys av statistiken 
som ligger bakom förslaget. Av 
cirka 100 årligen omkomna är 
knappt 40 i flerbostadshus. Om 
man detaljstuderar alla dessa 
bränder och gör en fiktiv jämfö-
relse av resultatet, med den fö-
reslagna skärpningen, kan man 
se hur utfallet av förändringen 
skulle blivit. 

Faktum är att det mycket san-
nolikt inte inneburit någon på-
verkan alls. Den föreslagna för-
ändringen syftar till att minska 
antalet fall, där räddnings-
tjänsten ska hjälpa till med den 
alternativa utrymningsvägen, 
i bostäder och kontor. Det är 
den utrymning som föranleds 
av att det enda trapphuset blivit 
spärrat, av en brand i en annan 
brandcell, än där den utrym-
mande visats. 

Tittar vi i statistiken finns inte 
många fall där personer om-
kommit utanför den brandcell 
där branden börjat. 

Undantag från regeln finns 
givetvis som Backaplansbran-
den, fall där personer gått ut 
i ett rökfyllt trapphus och vid 
explosioner med efterföljande 
brand.

När det gäller nya krav på 
bärverk i envåningsbyggand 
måste det vara säkerheten vid 
insats som är motivet. Tittar vi 
på motsvarande sätt i backspe-
geln och studerar de bränder 
där brandmän omkommit 

under insats så är det definitivt 
inte ras i envåningsbyggnader 
som varit olycksorsaken. Två 
fall med ras finns, dels där en 
brandmur rasade efter lång tid, 
dels där en betongstomme med 
lättbetongplank föll ihop. 

I dessa fall var det skyddade 
bärverk som föll efter långvarig 
brandpåverkan. I övriga fall är 
det nästan uteslutande över-
raskande övertändningar som 
varit den primära orsaken. 

Jag hoppas att det återståen-
de arbete med BBR 20xx kom-
mer att bygga på väl genom-
förda analyser av förväntade 
resultat. Vi hör ju faktiskt inte 
mycket om att det är för billigt 
och enkelt att bygga i Sverige.

Alla ökade kostnader måste få 
till följd att skyddet ökar och 
antalet skadade och omkom-
na minskar. Ett sätt att hitta 
lämpliga åtgärder är att studera 
dödsbränder och se vad en 
tänkt åtgärd skulle inneburit. 
Med tanke på att nästan alla 
omkommer i sin egen bostad 
är det inte många byggnads-
tekniska åtgärder som kan ge 
resultat.

Finns det en ambition att 
påverka antalet omkomna i 
bostäder är den kanske enda 
möjliga åtgärden att instal-
lera sprinkler. Den föreslagna 
ändringen av trapphus lär inte 
få det resultatet.

Mattias Skjöldebrand  
Brandkonsulten AB

Föreslagna 
ändringar i BBR 
ger liten effekt

”Stor risk för skador” 
Boverket om Platens Bar:

Foto: Bo Nystrand
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I Sirenen nr 7/08 finns ett 
referat från Älvsjömässan, 
med uttalanden av Lars-

Göran Uddholm, att han och 
Södertörn tror på insatsledning 
på distans. 

”Uddas” är en duktig och ut-
vecklingsinriktad brandingen-
jör, men i detta fall tror jag att 
han dragit för snabba slutsatser 
av ett enda fall, branden på Lin-
dex i Södertälje.

Som observatör eller utredare 
av ett stort antal större insatser, 
för försäkringsbolag, Kamedo 
och andra, har jag fått erfaren-
heter, som visar att felbedöm-
ningar ökar med distansen. I 
de fall berättigad kritik funnits 
mot insatsledningen, har det 
ofta visat sig att räddnings-
ledaren varit för långt från 
händelsernas centrum och 
varit felinformerad. Detta både 
om byggnadens innehåll och 
om brandens omfattning och 
spridning. I en del fall har han 
inte ens vetat var det brann, 
utan litat på eller missförstått 
de besked han fått av andra. 

Om befälsbilen står så att 
skadeplatsen inte syns, och 
räddningsledaren blir kvar där 
efter att ha kommit fram, kan 
man tala om distans till verklig-
heten. Ännu sämre måste det 
då bli om ledningen (branding-
enjören) ska leda från staben på 
brandstationen, långt därifrån. 

Det finns många exempel 
att hänvisa till, där staben på 
brandstationen missförstått 
eller varit felinformerad, om 
verkliga läget på skadeplatsen. 

Låt mig bara omnämna 
diskoteksbranden i Göteborg 
för tio år sedan. Staben vid led-

ningscentralen fick så bristfäl-
lig information från skade-
platsen, att de måste sända en 
operatör till brandplatsen för 
att hämta hem information.

I den åberopade artikeln sägs 
i inledningen att Södertörn krä-
ver högre kompetens, hos dem 
som tar de avgörande besluten. 
Det tycker jag är bra. Men att 
tillägga att denne ”kanske tar 
bättre beslut om han eller hon 
inte står med stövlarna mitt i 
händelsen” förvånar mig. Om 
så är fallet behövs inte längre 
distans, utan i stället bättre ut-
bildning för vederbörande.

En del brandingenjörer läm-
nar befälsbilen efter framkomst 
och orienterar sig om läget 

samt skapar sig en egen över-
blick, efter samtal med befäl 
redan på plats. Andra däremot 
stannar kvar i eller vid sin be-
fälsbil, ibland utan att se skade-
platsen. De litar på de uppgifter 
de får från tidigare befäl, på 
platsen, via skadeplatskanal el-
ler muntligt. 

Risken för missförstånd, eller 
att något glöms bort, är givetvis 
störst i det sistnämnda fallet. 
Om avståndet mellan skade-
plats och räddningsledare ökas 
genom att denne kommer att 
vara kvar på brandstationen, 
blir risken för felbedömningar 
ännu större. Det som tjänstgö-
rande räddningschef ska svara 

för i stab eller, som enligt arti-
keln i Sirenen kan tas ”hemma i 
sängen”, får inte underskattas. 
Det är mycket riktigt de tunga, 
strategiska besluten, som 
kanske inte kräver närvaro på 
skadeplatsen.  

Jag har i andra sammanhang 
framhållit att tjänstgörande 
räddningschef, innan han be-
ger sig till ledningscentral eller 
stab, bör besöka skadeplatsen. 
Detta för att få en egen upp-
fattning, om hur det ser ut där, 
innan han kommer till staben. 

De räddningschefer som gjort 
så, och som jag sedan talat med 
har framhållit, att det varit 
värdefullt och värt besväret. I 
några fall har den som gjort 
sådant besök, utan att ”ta över” 
kunnat ge en yngre branding-
enjör välbehövliga goda råd. 

Min erfarenhet är, att i svåra 
lägen behöver en räddningsle-
dare inte bara vara väl utbildad, 
utan även ha talang, det vill 
säga passa för sin uppgift. Nå-
gon effektivare insatsledning 
blir det knappast på distans i 
sådant fall.

Lars-Göran Uddholm, som 
hör till de brandingenjörer 
jag uppskattar för initiativri-
kedom och utveckling, kanske 
har goda erfarenheter från 
Södertörn, men jag tror inte att 
hans distansförslag passar på 
alla räddningstjänster. Kanske 
är han före sin tid. Den tekniska 
utvecklingen går vidare.

Kanske kan man i framtiden 
både se och höra på distans till 
brandstationen, lika bra som 
om man vore på plats.

Kaare Brandsjö 

Vad är viktigare än att 
skydda och rädda liv och 
hälsa? Den frågan har 

jag ställt till många med ansvar 
för prioriteringar av offentliga, 
det vill säga gemensamma, 
resurser. 

Något svar på frågan har jag 
inte fått. För mig är det ofrån-
komligt att just den aspekten 
måste finnas med på riktigt i 
alla sammanhang när samhäl-
len utformas och utvecklas. Det 
gäller till både vardags och vid 
kris. 

Framgång med uppgiften 
förutsätter en helhetssyn på be-
hov och möjligheter. Vi måste 
vara proaktiva. Samtidigt måste 
vi ha en bred handlingsbered-
skap. Här finns ingen plats för 

dem som bara tän-
ker på sin del, efter-
som det inte räcker. 
I stort sett alla beja-
kar samverkan, men 
i verkligheten är det 
uppenbart inte lätt 
att ge företräde åt 
helheten, särskilt 
inte när man själv 
får stå tillbaka.

Räddningsverket är – ur mitt 
medborgarperspektiv – en 
pragmatisk myndighet. Strävan 
att åstadkomma användbara 
resultat har varit framträdande. 
Efter hand har myndighetens 
perspektiv vidgats till att inte 
enbart handla om räddnings-
tjänstens i sig viktiga funktio-

ner. Den utveck-
lingen är nödvän-
dig. Verket insåg 
dessutom tidigt 
att krigshotet inte 
längre är lika fram-
trädande som andra 
potentiella hot mot 
vårt samhälle. 

Räddningsver-
ket har också haft 

modet att visa ideella 
organisationer, som exem-
pelvis Civilförsvarsförbundet, 
stort förtroende, något som jag 
påstår har tagits väl omhand 
av oss.

Nationellt centrum för läran-
de från olyckor vid Räddnings-
verket står för förtjänstfulla 
insatser genom att beskriva 

hur helheten ser ut utifrån 
ett olycks- och krisperspektiv. 
Det är därför bra att det tycks 
finnas möjligheter till fortsatt 
verksamhet i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

I ett fall tog formella aspekter 
tyvärr överhanden, vilket sam-
hället som helhet inte har vun-
nit på. Jag syftar på att statligt 
finansierad självskyddsutbild-
ning inte längre får bedrivas i 
skolorna, där praktiskt taget 
alla barn går att nå. 

Detta beroende på att sko-
lorna enligt sina styrdokument 
har ett ansvar. Men det ena 
behöver väl inte utesluta det 
andra? Förlorarna är barn och 
unga, särskilt de som lever i 

socialt utsatta situationer och 
som är kraftigt överrepresente-
rade bland olycksoffren.

Förfluten tid kan inte återstäl-
las. Med blicken vänd framåt, i 
kombination ett systematiskt 
användande av ”backspegeln”, 
kan vi ta vara på upparbetad 
kompetens och erfarenhet i 
det ständiga förändringsar-
bete, som är nödvändigt för att 
samhällets aktörer ska kunna 
förbättra säkerheten i hela 
samhället. 

Aktörerna, det är vi allesam-
mans. Eller?

Anders M. Johansson
generalsekreterare  

Civilförsvarsförbundet

Ingen effektivare 
insatsledning på distans

Anders M. Johansson

Självskyddsutbildningen och skolan 

Förlorarna är barn och unga

Lars-Göran Uddholm, Söder-
törns brandförsvarsförbund, 
lämnar följande kommentar 
på Kaare Brandsjös inlägg 
härintill: 

Insatsledning är en helhet där 
en händelses alla olika delar ska 
hanteras. Det svensk räddnings-
tjänst gjort genom åren är att 
fokusera för mycket på sin egen 
del i insatsen, men alltför ofta 
missat konsekvenserna för sam-
hället som helhet. 

Precis de exempel som nämns 
i insändaren visar på hur viktigt 
det är att ledningen av insatsen 
blir en helhet och inte två delar 
med olika lägesbilder. Den 
ledning som sker nära insatsen 
är av största betydelse för hur 
framgångsrik insatsen blir och 
där ska den som leder fokusera 
på taktiska bedömningar och 
säkerhet i genomförandet. 

Att ledningen av den delen av 
insatsen sker på distans är en 
missuppfattning. Tvärtom så 
har vi i dag en insatschef med 
ett tydligare uttalat ansvar än 
tidigare. 

Däremot är de beslut som en 
räddningsledare kan fatta med 
stöd av LSO inte delegerade. I 
de fall det behövs sådana beslut 
ska insatschefen få dessa god-
kända av räddningschefen eller 
en räddningsledare som inte 
nödvändigtvis behöver vara på 
skadeplatsen. 

Lars-Göran Uddholm

Insatsledning på distans – eller inte. Kaare Brandsjö har synpunk-
ter på Södertörns sätt att resonera. Bilden är från en tidigare öv-
ning hos just Södertörns brandförsvarsförbund. 

Insatschefen 
har tydligare 
ansvar nu

Foto: Micke Solebris
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Vi välkomnar 
en öppen 
granskning 

av vår verksamhet, 
till exempel den i Si-
renen nummer 7/08. 
Det är en viktig de-
batt, som just därför 
behöver tillföras så 
mycket erfarenheter 
som möjligt. 

Runt om i landet 
driver SOS Alarm och rädd-
ningstjänsterna ett gemen-
samt utvecklingsarbete i 16 
kvalitetsgrupper. Den treåriga 
handlingsplanen är fastställd i 
samverkan med Sveriges Kom-
muner och Landstings sakkun-
niggrupp, och jag vill lyfta fram 
några viktiga erfarenheter från 
arbetet hittills.

Tillsammans med räddnings-
tjänsten har vi kunnat förkorta 
utalarmeringen avsevärt på de 
flesta håll i landet. De flesta fall 
ärenden handläggs på i snitt 
80-110 sekunder och tyngd-
punkten ligger mellan 40-90 
sekunder. 

Enstaka fall som tar längre 
tid ska rapporteras och enligt 

fastställd rutin utre-
das gemensamt.

Förutom så kort 
handläggningstid 
som möjligt, ökar 
kraven på en korrekt 
handläggning. Allt 
större krav ställs, ex-
empelvis när det gäl-
ler rätt händelsetyp, 
rätt omfattning, rätt 

insatsområde, rätt zon, 
rätt koordinat, rätt typ av larm/
larmplan samt rätt resurser, för 
att nämna några. Vart och ett 
tar tid att säkerställa.

Samtidigt finns ett antal 
svårigheter att arbeta emot. 
Ett viktigt exempel är att hela 
70 procent av larmsamtalen 
nu är mobila, där ett vanligt 
problem är att den inringande 
har svårt att ange plats vid till 
exempel en trafikolycka. 

Samtliga kvalitetsgrup-
per visar att det är möjligt att 
förbättra handläggningen 
av räddningsärenden genom 
samarbete. Några konkreta 
vägar är:
n Gemensam kompetensut-

veckling, till exempel genom 

utveckling av räddningstjänst-
index och rutiner för att fortlö-
pande tillsammans utvärdera 
händelser. 

n Ny teknik: Mer än 45 sek-
under kan sparas genom att 
räddningstjänsten inför digital 
utalarmering. Gemensam 

utveckling kartmaterial samt 
Rakel skapar ytterligare möjlig-
heter till snabbare larm.
n Förlarm i ett tidigt skede
n Medlyssning redan i larm-

samtalet.
n Harmoniserade larmplaner 

och larmrutiner.
n Enhetliga benämningar.
n Förenklad zonindelning, 

utformningen av släcknings-
områden .

Vi har haft svårt att få igång 
ett kvalitetsarbete i Västra 
Götaland men det är angeläget 
att kommer till stånd. 

För att fördjupa samarbetet 
ytterligare planerar vi en ny 
riksomfattande räddnings-
tjänstdialog under vintern 
2009, där samtliga räddnings-
tjänster kommer att bjudas in. 

Syftet är bland annat att 
utvärdera och diskutera hur vi 
tillsammans går vidare med ett 
handlingsprogram för en ny 
treårsperiod. 

Nils-Erik Norin
ansvarig för räddningstjänst 

SOS Alarm 

Fokus i dag handlar mycket 
om kunder och kundfoku-
sering med kraftiga inslag 

om trygg i alla dess former. Den 
nya myndigheten formerar sig 
till att jobba mycket internt 
mellan sina avdelningar och 
man ska satsa på utbildning 
för räddningstjänsterna och 
myndigheten ska också ”hålla 
koll” på säkerheten vid lekplat-
ser om det eventuellt finns ett 
räcke som sitter löst. Det låter 
lovande.

Men har man gjort en nulä-
gesanalys så MSB kan svara upp 
för kundnyttan till bland annat 
kommunerna och vet man 
säkert att kunderna har pengar 
för att köpa det som erbjuds? 

Vem och vilka ska få möjlighet 
att komma till MSBs utbild-
ningar nu när alla räddnings-
tjänster är så slimmade det går 
att vara och förmodligen blir 
det ännu färre mot tidigare. 

Logistiken för att fler ska få 
utbildning växer sig märklig då 
man halverar antalet skolor. 

Man satsar vidare på SMO-
utbildningen trots att det finns 
en stark kritik till hur resultatet 
ser ut efter både rekrytering/in-

tag och genomförd utbildning. 
Att man dessutom utökar möj-
ligheten att läsa till brandman 
på distans förbättrar ju inte 
möjligheten för att nå bättre 
kvalité

För att ha yrkeskunskaper 
fordras det en hel del praktik i 
sitt sätt att vara och vi funderar 
över om man från MSB/SRV har 
missuppfattat en viktig fråga: 

Hur ser man på detta med att 
vara brandman eller att jobba 
som en brandman. Genom 
åren har det varit enormt 
mycket tyckande kring vad en 
brandman ska göra och för-
slagen har haglat och vi som 
jobbar som brandmän har ju 
sällan fått vara med och tycka 
till. 

Har vi gjort det så har det 
varit en debatt om icke för-
ändringsvilliga individer som 
ventilerar något gammalt eller 
förlegat. Hur ska man lyckas 
med förändringar om man 
inte för en dialog med dem det 
berör?

Det här är underbetyg till de 
chefer som har förespråkat alla 
möjliga och omöjliga föränd-
ringsförslag och propagerat för 

kostnadseffektiva termer, liknat 
brandmannajobbet som ett 
poolia-uppdrag i kommunen. 

Hur seriöst är det att sträcka 
stängsel och måla staket under 
sakkunnig ledning från en 
brandchef, var ligger yrkesrol-
len då? 

Brandmannayrket är ett 
tungt och skitigt arbete med 
risker och faror för skador och 
kräver sin utövare för att klara 
av yrkesrollen helst till pension. 
När det krävs skärpa och skick-
lighet finns det lite att pruta 
på och alla vill ju göra ett bra 
arbete. 

Ge oss förutsättningar till det-
ta på ett rimligt sätt där fokus 
ligger i dialogen och inte som 
en monolog från verket och till 
att verkligen utveckla yrket i 
stället för att slimma ned. Hur 
ska vi annars utgöra som, det 
skrivs, att ”blåsljusverksamhe-
ten står för grundtryggheten”? 

Kommunal Stockholms län 
Matts Jangerstad,  
klubbordförande 

Christer Flodfält, sektions- 
ordförande, Södertörn

”Think out of the box.” 
Så annonserade en känd 

biltillverkare från Hisingen i 
Göteborg.

Skulle det inte vara ännu mer 
angeläget om tillverkarna av 
husvagnar och husbilar satsar 
på denna devis – när det gäller 
brandsäkerhet?

Fortfarande har flertalet 
vagnar bara en dörr, och den är 
i allmänhet ganska smal. Dess-
utom finns det ofta ett förtält 
utanför och där förvaras oftast 
brännbart material. 

En husvagn blir lätt en 
brandfälla. För inte så länge 
sen kunde vi i denna tidning 
läsa om ett tragiskt exempel 
på detta.

Men lösningen är enkel – en 
rejäl nödutgång på motsatta 
sidan. Nej, inte ett fönster. 

Många människor har svårt 
att klättra ut genom ett sånt. 
Det ska vara en bred dörr. 
Men den kan vara igensatt och 
fungera på samma sätt som 
nödutgångarna i ett flygplan. 
Man drar i ett rött handtag och 
så går dörren upp. Enklare än 
så kan det inte bli.

Samma sak gäller husbi-
lar och här har vi dessutom 
många hembyggen. 

Paradoxalt nog finns ofta 
denna nödutgång med från 
början i form av breda bakdör-
rar, men det första man gör 
är att sätta igen dem. Ganska 
obegripligt. 

Mitt förslag om rejäla nöd-
utgångar i husvagnar och hus-
bilar är i princip lika aktuellt i 
bussar.

Varje människa som dödas 
eller skadas i en brand är en för 
mycket. Det gäller att tänka i 
nya banor – utanför den gamla 
boxen.

Tack för dom gångna åren, 
Sirenen!

Johnny Hildingsson

Kortare larmtider en 
gemensam utmaning

Har MSB gjort någon 
analys av kunderna?

– Vi välkomnar en öppen granskning av vår verksamhet. Tillsammans 
med räddningstjänsten har vi kunnat förkorta utalarmeringen avse-
värt på de flesta håll i landet, skriver Nils-Erik Norin.

Nils-Erik Norin

Viktigt med
nödutgång  
i husvagnen

Tack för alla insändare!
Detta är sista numret av Sirenen och därmed sätter vi också punkt 
för Ordet fritt-sidorna och en mycket livlig debatt genom åren. 

Trots sex insändarsidor i detta nummer fick vi tyvärr inte plats för 
alla som skickade in texter, nu när det var sista chansen.

Tack alla som bidragit till att under 22 år hålla insändarsidorna 
levande! En öppen debatt är något som för verksamheten framåt .

Stig Dahlén, redaktör

Foto: SOS Alarm



28 Sirenen Nr 8 • December 2008platsannonser

Spelet ”On Scene Commander”, 
som används i utbildningen vid 
Räddningsverket Skövde, no-
minerades till finalen om bästa 
spel inom myndighetsvärlden 
vid en mässa i Orlando, USA.

Det svenska spelet var ett 
av tre i finalen och det första 
utländska någonsin, men fick 
nöja sig med att vara nominerat. 
Segern gick till det amerikanska 
spelet ”Geo Commander”.

”On Scene Commander är ett 
dataspel för utbildning av rädd-
ningsledare. Räddningsverket 
Skövde har utvecklat det i sam-
arbete med högskolan i Skövde 
och Gothia Science Park.

I spelet kommer räddnings-
ledaren (spelaren) till en tra-
fikolycka. En tankbil har fattat 
eld och föraren finns skadad i 
hytten. Räddningsledaren ska ta 
beslut som vid en riktig olycka. 
Beslut får realistiska konsekven-
ser och man arbetar mot tiden.

I/ITSEC-mässan i USA har ar-
rangerats årligen sedan 1966 
och är en av världens mest 
erkända för simulering inom 
utbildning och träning.

Bli en av oss!

Vi söker en brandingenjör 
gärna med civilingenjörsexamen i riskhantering

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, 
säkerhet och omtanke inom räddningstjänst och förebyg-
gande skydd i våra sex medlemskommuner. Vi arbetar för 
att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald för att 
spegla samhället i stort.

Vi söker en brandingenjör som skall arbeta med tillsyn, 
plan och bygglovsärende, samhällsplanering samt risk-
hantering på ett av våra teams förebyggande enheter. Du 
kommer att vara delaktig i riskbedömning av bl.a. oljeham-
narna, raffinaderier samt andra stora industrianläggningar. 
 
Mer information om organisationen och tjänsten finns på 
vår hemsida www.rsgbg.se
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Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Vi arbetar för länets invånare,  företag och organisationer i bred samverkan 
med andra aktörer. Läns styrelsen är unik inom stats förvaltningen genom sitt breda verksam hetsfält. Vi arbetar med  
kunskapsförmedling, tillsyn och ärendehandläggning. I uppdraget ingår att driva arbetet för en hållbar utveckling.  
Vi är ca 500 tjänstemän och har kontor i Malmö och Kristianstad.

Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad
Kungsgatan 13, 205 15 Malmö 
Tel 044/040-25 20 00, Fax 044/040-25 21 10
www.m.lst.se

Beredskapssektionen söker

Medarbetare inom tillsynsområdet
Mer information hittar du på vår hemsida. Vi ser helst att du söker tjänsten via  
www.m.lst.se > Jobba hos oss > Lediga tjänster. 

Välkommen med din ansökan. 
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2009.

Brandinspektör/insatsledare
ref nr 40/08

Mer information se www.boden.se 
– klicka på länken lediga jobb

Brandkåren Attunda söker Brandmän
ett flertal heltidstjänster (tillsvidare och sommarvikariat)

Skicka ansökan till jobb@brandkaren-attunda.se senast den 11 jan 2009.
Läs mer om tjänsten på www.brandkaren-attunda.se

För mer information: www.lidkoping.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG
söker

Brandingenjör

Kvinnliga och manliga brandmän heltid

Skövde-spel  
nominerat i USA

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

BRANDMÄN
STYRKELEDARE
SAMORDNARE INOM:
- insatsmetodik och teknik
- mervärde
- insatsstöd
- kvalitetssäkring & utveckling av 
  operativ personal
BRANDINSPEKTÖR
HR-KONSULT
DISTRIKTSCHEF LUND

Skicka ansökan till jobb@rsyd.se sista ansökningsdag 6 januari.
Läs mer på www.rsyd.se/lediga_tjanster

söker

Bli en av oss!

Vi söker 
Larm- och ledningsoperatörer

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, 
säkerhet och omtanke inom räddningstjänst och förebyg-
gande skydd i våra sex medlemskommuner.

Vi arbetar för att få en jämnare könsfördelning och ökad 
mångfald för att spegla samhället i stort.

Mer information om organisationen och tjänsterna finns på 
vår hemsida www.rsgbg.se
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Nerikes Brandkår - Tillsammans med andra skapar vi trygghet!
www.nerikesbrandkar.se

Nerikes Brandkår söker 
Brandmän för vikariat sommaren 2009

Nerikes Brandkår söker semestervikarier till 
heltidsstationerna i Örebro och Byrsta.

Läs mer om tjänsterna på www.nerikesbrandkar.se/jobb
Sista ansökningsdag 31 januari

Vill du vara med och arbeta 
för ett tryggare samhälle?

Vi söker sommarvikarierande brandmän 
- kvinnor och män 

Nu söker vi sommarvikarier som arbetar under 
ordinarie personals sommarledighet.

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, 
säkerhet och omtanke inom räddningstjänst och före-
byggande skydd i våra sex medlemskommuner. 

Vi arbetar för att få en jämnare könsfördelning och ökad 
mångfald för att spegla samhället i stort.

Mer information om organisationen och tjänsterna finns 
på vår hemsida www.rsgbg.se

Kalmar kommun Brandkåren söker 

1 Brandingenjör,  
ref nr: 141777  

3 Brandmän i kombinationstjänst,  
ref nr: 141103 

5 Brandmän i kombinationstjänst vik,  
ref nr: 141187

UPPLYSNINGAR, BRANDINGENJÖR  
Stig Andreasson, enhetschef Brandskyddsenheten tfn 0480-45 75 22 
Mattias Andersson, Sveriges Ingenjörer (SI),  tfn 0480-45 75 25 

UPPLYSNINGAR, BRANDMÄN, BRANDMÄN VIKARIAT
Kenneth Emricsson, enhetschef Operativa enheten, tfn 0480-45 75 64 
Peter Larsson, Kommunal,  tfn 0480-45 76 70 

För mer information: www.kalmar.se/ledigajobb

Vi söker 

Brandingenjör 
till förebyggandeavdelningen 

Två brandmän/kvinnor 

Fyra brandmän/kvinnor 
sommarvikariat 

Läs mer på:www.raddningstjansten.karlstadsregionen.se

www.raddningstjansten.karlstadsregionen.se

Vill du vara med och fortsätta utveckla  
Räddningstjänsten Karlstadsregionen?
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– Det känns som jag förflyttar mig 
tillbaka till 1971 och brandstatio-
nen på F6 i Karlsborg.

Det säger sångaren Christer Sjögren 
när media tar med honom till vagn-
hallen för att göra intervjuer. Miljön 
väcker gamla minnen till liv.

När han fick frågan från Lars Wen-
del på Karlstadsregionens räddnings-
tjänst om han kunde tänka sig att ide-
ellt ställa upp i en kampanj för att på-
minna värmlänningarna om att släcka 
adventsljusen tackade han ja direkt.

– Jag gjorde lumpen som brandman 
på F6 i Karlsborg och har sett vilka 
fruktansvärda saker bränder kan or-
saka, så kan jag göra en insats gör jag 
det gärna.

Kampanjen är ett samarbete mellan 
räddningstjänsten, brandskyddsför-
eningen och Länsförsäkringar. Förra 
året hade Värmland åtta bränder re-
laterade till levande ljus under de-
cember.

– Tack vare rådiga ingripanden, 
brandvarnare och brandlarm kunde 
samtliga familjer fira jul som vanligt. 
Även om det är nästan omöjligt att 
mäta är jag övertygad om att kam-

panjerna gör nytta. De får folk att ta 
ansvar, säger Lars Wendel.

Efter att ha kört samma kampanj i 
fem år vill han i år pröva ett nytt stuk 
med både ”hjärta och smärta”. Resul-
tatet blev en liten videosnutt och en 
radiojingel med sång och tal av Chris-
ter Sjögren plus en affisch som ska sät-
tas upp i stora affärscentra.

När christer Sjögren 21 år gammal 
kom till F6 möttes han av en brutal 
verklighet. Olyckor med stridsplanet 
A32 Lansen var inte ovanliga.

– Jag glömmer aldrig den 10 juni 
1971. Två Lansen-plan som flög rote 
kolliderade i luften och störtade vid 
Järpås. Förödelsen var fruktansvärd 
med förkolnade kroppar och vrakde-
lar över ett enormt område. Då blev 
man vuxen ganska snart.

Vid en annan olycka hade ett Lan-
sen-plan fattat eld i luften och tvinga-
des nödlanda.

– Jag kommer så väl ihåg hur vi på 
avstånd såg piloten hoppa ur det brin-
nande planet och springa för livet. Vi 
körde fram och min uppgift var att 
med en spetsig slägga slå hål i planet 
för att vi skulle komma åt att släcka.

GUNNO IvANSSON

-krysset
Lös Sirenens korsord, vinn fina 
priser. Skicka lösningen senast 
28 december till:
”Krysset”, Sirenen,
Räddningsverket, L 257,
651 80 Karlstad.

-krysset
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadress:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandsläckaren till Kungälv
Först öppnade rätta lösningen i förra krysset kom från Kungälv. Vi på Sirenen sä-
ger grattis till Gunnel Hall och övriga vinnare.

1:a pris (pulversläckare, typ ABE III, för hemmet, kontoret etc): Gunnel Hall, Kung-
älv.
2–4:e pris (cykelhjälm): Ulla Ekh, Gunnarsbyn, Lars Svensson, Hedaryd, Lars Jor-
stedt, Uddevalla.
5–8:e pris (brandvarnare): Jan Agerhem, Nora, Erik Schörling, Örebro, Svea o 
Thommy Hansson, Malmö, Börje Öhr, Högsjö.

Brandman har han varit. Nu påminner dansbandskung Sjögren värmlänningarna om att 
släcka adventsljusen innan det är för sent. Foto: Gunno Ivansson

Hjärta, smärta och adventsljus

Kryss-foto: Kjell Nilsson
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nytt om namn

ROFFE Av Ulf Lundkvist
Nisse Larsson

Öresund Safety Advisers är 
numera en del av Tyréns AB och 
drivs vidare som en avdelning 
inom Tyréns. Tyréns/Ösa har an-
ställt tre nya medarbetare:
u Magnus Åkerlind kommer 
från räddningstjänsten Höga-
kusten och tillhör kontoret i 
Sundsvall men med placering i 
Härnösand.
u Joel Winér, från ÅF, har börjat 
på kontoret i Helsingborg. 
u Henrik Braatz, kommer från 
WSP och blir  1 januari biträdan-
de avdelningschef i Stockholm 
och kommer bland annat att 
jobba med uppbyggnaden av en 
brand- och riskavdelning.
u Gustaf Sandell har slutat som 
ställföreträdande räddnings-
chef i Södra Dalarnas rädd-
ningstjänstförbund och jobbar 
numera som brandkonsult på 
ÅF i Borlänge.
u Lennart Jonsson slutar på 

Esab och börjar som säker-
hetskoordinator i Göteborgs 
stad med bland annat ansvar 
för brandskydd och säkerhet i 
skolorna.

Inte lätt att komma ut här konstate-
rade Jesper Boqvist, Södertörn, när 

han såg utrymningsvägen i butiken. 
Boqvist blev nyfiken på hur samma 

utrymningsväg såg ut från utsidan. 
Där stod en truck i vägen, och lappen 
på dörren meddelade att dörren defi-
nitivt var stängd.

Föreståndaren gav det inte helt ovän-
tade svaret att butiken haft problem 
med inbrott och att lappen var skräm-
seltaktik.

– Svetsad eller inte, jag tror varken 
objudna besökare eller kunder hade 
tagit sig varken in eller ut genom denna 
utrymningsväg, säger Jesper Boqvist.

Utrymningsvägen från insidan... ...och från utsidan.
 Foto: Jesper Boqvist

Stängt från alla håll

Svart och iförd cylinderhatt med 
krejs, lod, raffel och balsamin i 

högsta hugg. 
Se där en vanlig schablonbild av en 

sotare från förr. 
I boken ”Sotare på kort” av Lotta 

Dahlbäck Lindén kan du nu gå på 
djupet i bilden av sotaren i Sverige 
och Europa såsom han avbildats på 
vykort, brevkort och gåvokort under 
mer än ett århundrade.

Till grund för boken ligger Lottas 
och maken Ulf Lindéns, jo det är so-
tarnas egen vd, vykortsamling som 
omfattar över 700 kort med sotare 
som motiv.

Samlingen har paret gemensamt 

byggt upp genom ett enträget le-
tande på antik- och kuriosamässor 
i hela Europa. 

Boken som är på drygt 200 sidor 
och elegant inbunden ger en bred 
och fängslande bild av både sotaren 
och hans arbetsmiljö, och trots den 
manliga dominansen går så går det 
också att hitta åtminstone ett kort 
med en kvinnlig sotare på, låt vara 
av det mer raffigare slaget. 

Boken har nyligen kommit från för-
laget men redan rönt stor uppmärk-
samhet. Hösten 2009 ställs delar av 
vykortsamlingen på Postmuseum i 
Stockholm.

Boken kommer att finnas i bokhan-

deln men kan också beställas från Åva 
Förlag, www.avabok.se, priset ligger 
runt 450 kronor.

Många motiv för sotarbok

Golfaren Henrik Stenson sänkte sista putten 
och kvitterade ut en check på tio miljoner 
kronor. Det hände 8 december på en bana 

utanför Johannesburg. Helgen innan tjänade han 
sju miljoner. Stenson är en suverän golfare, men 
visst är det en sjuk värld vi lever i. I Johannesburg 
lever hundratusen-
tals i misär och har 
svårt att få bröd för 
dagen. I närliggande 
Zimbabwe håller den 
despotiske ledaren 
Mugabe på att ta död 
på hela nationen. En-
ligt en färsk FN-rapport lever 963 miljoner män-
niskor i världen med kronisk hunger. Må 2009 bli 
ett bättre och rättvisare år för alla som lider. 

Det hade varit mycket bättre 
2008 sjunger på sista versen. När nya året ringts 
in är det ”business as usual” för de flesta. Men inte 
här. Räddningsverket går i graven, Sirenen likaså. 
Nya myndigheten MSB med ledningen i Stock-
holm och mesta verksamheten i Karlstad tar över. 

Om Mikael Odenberg (m) inte varit så uppkäf-
tig och rakryggad mot moderata regeringens 
ledning hade han blivit kvar som försvarsminis-
ter och då hade hela MSB – förutom skolorna i 
Revinge och Sandö – hamnat i Karlstad. Det hade 
varit mycket bättre. Ja, allt hade varit bättre än att 
dela upp MSB mellan Stockholm och Karlstad. 
Allt i Stockholm eller allt i Karlstad hade varit 
bättre än dagens kompromiss. Nu sitter MSB-
lagets ”klubbdirektör, sportchef och strateger” i 
Stockholm medan tre av fyra femmor lirar drygt 
30 mil bort. Inte direkt optimalt för lagets styrka.

Detta är det 158:e och sista numret av Sirenen. 
I 22 år har vi förmedlat erfarenheter, spritt kun-
skaper, skrivit om massor av nyheter du annars 
inte skulle ha fått veta, vi har också varit en kanal 
in till Räddningsverket från verkets kunder. 

Helena Lindberg leder bygget av MSB och är 
tillika Räddningsverkets sista generaldirektör. 
Hon inleder Inledaren i detta nummer med att 
Sirenen är både ”lärorik och rolig” och att ”redak-
törerna och deras erfarenheter och kunnande 
ska följa med in i nya myndigheten”. Låter ju bra, 
men tyvärr avspeglar det sig inte i MSB-organisa-
tionen. Antalet journalisttjänster halveras.

Några avskedshälsningar:
n Till räddningstjänsterna: Var öppna för ny 
teknik, nya metoder, mångfald och nya arbets-
sätt för förebyggande. Kom ut ur garderoben, lås 
dörren till det konservativa och kasta bort nyck-
eln! Våga och vinn! 
n Till Helena Lindberg: Det är ett måste att du 
lever upp till honnörsordet ”öppenhet”! Det står 
allra först i din värdegrund för MSB. Lev upp till 
det även när det gäller tidning – slå fast att den 
ska produceras på journalistiska 
grunder i stället för att bli en MSB-
Pravda! Och jobba stenhårt för 
att MSB blir en pådrivande myn-
dighet, inte en menlös förvaltan-
de. En myndighet med kunderna 
och deras behov i fokus.
n Till medarbetarna på Sirenen: 
Tack! Ni har alla varit sällsynt 
skickliga och hängivna 
journalister. När Sirenen 
var ung hette ni Ann-
Marie Hellerström och 
Sven-Ove Svensson, på 
senare år Katarina Sel-
lius, Per Larsson och 
Gunno Ivansson. 

Värdefulla och åter-
kommande inhopp 
också av Ulf Erlands-
son, Åke Svensson och 
Mats Oscarsson.
n Till läsarna: Tack för 
gensvaret ni i alla år 
gett oss i redaktionen! 

Stig Dahlén är chefredaktör för Sirenen. De åsikter som 
framförs i denna kolumn är hans personliga och har 
inget med Räddningsverkets ståndpunkter att göra.

Öppenhet 
ett måste

Sista ordet
från Stig Dahlén
Sirenens chefredaktör
e-post: stig.dahlen@srv.se

Det allra sista
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