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ALLMÄNT SETT tycker jag att man ska vara 
försiktig med att kritisera andra organisatio-
ner och att man definitivt inte ska kritisera 
via media. Orsaken till detta är att det lätt 
blir prestige, att det blir ”pajkastning” och det 
slutliga resultatet en besvikelse. Dock har jag 
gjort några undantag från denna i för sig goda 
regel i närtid när det gäller Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Sedan 
MSB startade Räddningstjänstrådet för fyra 
år sedan, där en chef från samtliga län ingår 
samt en chef från Stockholm, Göteborg och 
Malmö deltar, har utbildningsfrågor i olika 
versioner diskuterats. I grunden är det bra 
att MSB möter den kommunala räddnings-
tjänsten på högsta chefsnivå för information 
och diskussion om övergripande räddnings-
tjänstfrågor. Besvikelsen är dock stor från 
samtliga räddningstjänster på det sätt som 
MSB hanterar vissa strategiska frågor såsom 
utbildning i allmänhet och i synnerhet ut-
bildning för kommande RIB-anställda (rädd-
ningsman i beredskap). 

SAMTLIGA räddningstjänster i landet fram-
håller betydelsen av att MSB tillhandahåller  
regional utbildning av RIB-anställda samt 
att MSB också tillförsäkrar utbildningsplat-
ser för såväl vidareutbildning för befäl som 
tillsynsverksamhet.

DETTA HAR FRAMFÖRTS muntligt till MSB:s 
chef och vi har även tillskrivit ansvarigt de-
partement om MSB:s bortprioriteringar av 

den kommunala räddningstjänsten. Även 
RSG:s styrelseordförande har tillskrivit de-
partementet i tydliga ordalag om behovet av 
att MSB tar sitt ansvar inom utbildningsverk-
samheten.

DET FÖREFALLER ÄN MER märkligt med MSB:s 
ointresse för utbildningsfrågor med tanke på 
regeringens nyligen beslutade utredning om 
”En effektivare kommunal räddningstjänst” 
där flera direktiv pekar på vikten av utbild-
ning samt en sammanhållen räddningstjänst.

RISKEN I DET KORTA PERSPEKTIVET är att den 
lokala räddningstjänsten utbildar i egen regi 
och då överger således MSB:s utbildningspro-
gram för såväl heltid- som deltidsbrandmän. 
Var och en förstår då den problematik som 
uppstår vid nationella räddningsinsatser och 
när brandmän söker anställning vid annan 
räddningstjänst.

JAG ÄR KRITISK MOT MSB:S HANTERING av 
utbildningsfrågor samt den långsamma han-
teringen av en gemensam ”blåljustaktik/me-
tod” inom terror och pågående dödligt våld. 
Det som framstår märkligt är att när den 
kommunala räddningstjänsten vill att staten 
via MSB ska svara för styrning och nationell 
sammanhållning, då ”duckar” MSB!

MSB ANGER SOM ORSAK brist på medel på 
grund  av krisberedskapsfrågor. Jag anser att 
detta är feltänkt, då en förutsättning för att 

hantera ett samhälle i kris är att den finns en 
fungerande räddningstjänst!

SÅLEDES, när vi uttömt möjligheter till på-
verkan genom möten, dialog, skrivelser och 
tålamod då återstår att uppmärksamma all-
mänheten som är räddningstjänstens yttersta 
uppdragsgivare via bland annat media i alla 
dess former! Nu hoppas jag att civildeparte-
mentet lämnar direktiv till MSB:s chef så att 
frågan får en snabb och acceptabel lösning.

TROTS denna något dystra inledare känns det 
bra att det finns en stark samsyn inom Västra 
Götaland och de övriga räddningstjänsterna 
i landet samt att RSG:s styrelse delar vår upp-
fattning om betydelsen av en sammanhållen 
räddningstjänst! 

AVSLUTNINGSVIS vill jag framhålla att jag är 
oerhört stolt att få leda Räddningstjänsten 
Storgöteborg tillsammans med er. I varda-
gen gör ni medarbetare tillsammans att våra 
kommuninvånare och besökare får en tryg-
gare vardag! Ni gör inte bara avtryck inom 

Storgöteborg, jag hör 
även mycket gott om 
er kompetens från öv-
riga landet.

JAG ÖNSKAR att ni alla 
får en härlig sommar 
och en avkopplande  
semester! 

Det som framstår märkligt är att när den kommunala räddnings-
tjänsten vill att staten via MSB ska svara för styrning och nationell 
sammanhållning, då ”duckar” MSB!

Lars Klevensparr
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PROJEKT

Kemkonferens  
i Helsingborg

Den 15–16 mars gick kemkon-
ferensen KEM2017 i Helsingborg. 
De årligt återkommande kemda-
garna är ett forum där kemkom-
petenser från räddningstjänster 
och näringslivet träffas för att 
utbyta erfarenheter och ta del 
av nya rön, taktik och metoder. 
RSG skickade i vanlig ordning 
en delegation med representan-
ter från bland annat Kortedala, 
Kungsbacka och Gårda.

PETTER BACKLUND FRÅN RSG gick igenom 
gasbussolyckan i Gnistängstunneln och lär-
domarna från den.

Erik Egart från MSB pratade om en lik-
nande händelse i Katrineholm där en gastank 
i en sopbil exploderade. Övriga gasflaskor 
fick därefter skjutas. MSB håller för närva-
rande på att ta fram en teknik för att skjuta 
flaskor med CNG (fordonsgas).

Henric Östmark från FOI redogjorde för 
hur hotbilden för bombdåd ser ut nationellt 
och internationellt. En mycket intressant fö-
reläsning om egentillverkade bomber, flyg-
plansbombningar och terrorism m.m. där 
vi fick många bra tips på varningsflaggor att 
hålla utkik efter på uppdrag med t.ex. Avan-
cerad Indikering. 

Givande arrangemang
Det var en givande konferens inte minst tack 
vare alla samtal och mingel mellan föreläs-
ningarna med R-syd, SSBF, MSB med mera 
där vi diskuterar taktik, tekniska lösningar, 
framtidsvisioner med mera. Sammanfatt-
ningsvis kan vi säga att sådana här arrang-
emang är oerhört givande för oss på kemsta-
tioner specifikt och även RSG generellt då vi 
får en möjlighet att samverka och skapa kon-
takter inom kem. Detta gör att vi i förläng-
ningen kan utveckla RSG:s kemkompetens 
och fortsätta vårt arbete att ligga i framkant 
och hänga med i utvecklingen 

Oskar Sjögren 
Kortedala

VMA via SMS
Sedan några år har SOS Alarm arbetat 
för att utveckla Viktigt Med¬delande till 
Allmänheten, VMA. De kan idag skicka 
ut VMA-sms till mobiltelefoner i ett visst 
område men då enbart till dem som 
är registrerade i detta område. För att 
kunna skicka informa¬tion till alla mo-
biltelefoner föreslår regeringen nu en 
lagändring. 

Förslaget innebär att mobiloperatörer 
blir skyldiga att medverka till att förmed-
la meddelandena och för det ändamålet 
får rätt att behandla uppgifter om posi-
tion och abonnemang. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Blåljusdagen 
Lördagen den 27 maj var det Blåljus-
dagen i Kungsbacka. Polis, Ambulans 
och Räddningstjänst visade upp sina 
fordon och hur de arbetar. Solen sken 
och evenemanget var uppskattat och 
välbesökt.

noterat

Rapport från KEM2017: 

KOMPETENS

Text Fredrik Dahlstedt

PROJEKTANSVARIG blir RSG:s stabschef  
Anders Lundblad, som sammankallar en 
projektgrupp med brett kompetensspektrum. 

Projektet delas in i fyra delprojekt, där 
varje delprojekt har en egen delprojektledare 
från RSG:s organisation:

1. Teknik
Det kommer krävas en del tekniska lösningar 
för att koppla räddningstjänsternas larmhan-
tering till RSG:s ledningscentral. Projektet 
kommer arbeta för att knyta samman res-
pektive räddningstjänsts brandstationer med 
RSG:s ledningscentral, både IT- och telefoni-
mässigt. Anders Lundblad är själv ansvarig 
för detta delprojekt. 

– Ambitionen ska vara att de förändringar 
som görs innan anslutning inte ska behöva 
göras om när det gemensamma ledningssys-
temet tas i drift, säger Anders.

När det kommer till vilka tekniska föränd-
ringar som blir nödvändiga är det i dagsläget 
inte klart.

– En hel del förändringar i framförallt 
Coordcoms uppbyggnad kommer vara nöd-
vändigt för att RSG:s ledningscentral ska 
kunna hantera larm till de andra räddnings-
tjänstförbunden. Viss omprogrammering i 
vår kommunikationsutrustning, exempelvis 
Rakel, kommer nog också vara nödvändig, 
säger Anders. 

2. Ledning
Traditionellt hanterar varje räddningstjänst 
sin ledning med lokala variationer. Arbetet 
för att utforma ett gemensamt system för led-
ning, både vad gäller uppgiftsledning, insats-
ledning och systemledning, och rutiner för 
dess tillämpning, är en stor del av projektet. 
Detta delprojekt omfattar också samverkan 
med andra viktiga aktörer, så som polisen, 
sjukvården och Trafikverket. Även kommu-
nerna är viktiga samverkanspartners. 

3. Utbildning 
Detta delprojekt handlar om att planera hur 
personalen i RCB-stab, ledningscentralen 

I slutet av 2018 kommer Göteborgsregionens räddnings-
tjänster arbeta närmare varandra. Under flera styrgrupps-

möten har cheferna från AVRF, BORF, SBRF, RSG och  
Öckerö tagit fram ett direktiv för att implementera  

den Gränslösa räddningstjänsten.

samt respektive räddningstjänstförbunds 
ledningsfunktioner ska utbildas. Madelein 
Nilsson, stabschef på RSG, leder detta del-
projekt som inledningsvis fokuserar på att 
utbilda RSG:s ledningscentrals personal, 
samt ledningsfunktioner från anslutande 
räddningstjänstförbund. Det som inte är 
klart i dagsläget är hur konceptet ska se ut 
för den gemensamma utbildningen mellan 
alla räddningstjänstförbund. Att ta fram ett 
gemensamt utbildningskoncept blir därför en 
viktig uppgift för delprojektet.

4. Drift
Delprojektet Drift omfattar utgångspunkter 
för bedömningsgrunder, utryckningsbe-
stämmelser, larmplaner, resursanvändning, 
beredskapsnivåer, instruktioner och andra 
väsentliga uppgifter som inte ryms i övriga 
delprojekt. 

– Under projekttiden kan dessa delpro-
jekt komma att anpassas, och nya delprojekt 
kan tillkomma vid behov. Det är viktigt att 
komma ihåg att hela projektet Gränslös rädd-
ningstjänst går ut på att tillsammans med de 
andra räddningstjänstförbunden hitta svaret 
på hur vi löser detta tillsammans. Det finns 
inga färdiga svar idag, och det är själva po-
ängen, säger Anders Lundblad 

Gränslös räddnings- 
tjänst i fyra delar

Hela projektet Gränslös 
räddningstjänst går ut på 
att tillsammans med de 
andra räddningstjänst-
förbunden hitta svaret på 
hur vi löser detta tillsam-
mans. Det finns inga 
färdiga svar idag, och  
det är själva poängen
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INSATSAVDELNINGEN

Text Fredrik Dahlstedt

ETT FEMTONTAL INTRESSERADE kvinnor dök 
upp till kvällen på Gårda station, som ordna-
des av RSG:s kvinnliga nätverk. Linda Jons-
son, Karin Olstorpe, Erik Ferm och Zandra 
Feldte var ansvariga för informationsträffen. 

Deltagarna var kvinnor i alla åldrar, 
från 20- till 50-årsåldern. De fick bilder 
från brandmannayrket av Linda, Karin och 
Zandra, som förklarade varför de borde söka 
till det jobb som faktiskt är det roligaste job-
bet man kan ha. Engagemanget lyste i delta-
garnas ögon, och efteråt bekräftade de den 
saken.

Vill bli deltidsbrandman
– Träffen var verkligen jättebra, med bra in-
formation. Det var jättekul att få se stationen 
och träffa medarbetare, säger Annette, som 
deltog tillsammans med sin tonårsdotter.

Annette är 49 år gammal, och övertygad 
om att det är deltidsbrandman hon vill bli. 
Hon hade ett intresse för yrket redan innan 
träffen, och det intresset ökade under kvällen, 
där bland annat Börje, styrkeledare på Gårda 
station, pratade om att sadla om till brand-
man i medelåldern.

– Sedan träffen har jag kontaktat RIB-
ansvariga i mitt närområde och inväntar nu 
svar på om jag bor så pass nära RIB-stationen 
att jag kan bli godkänd som deltidsbrand-
man. Får jag ett okej från dem kommer jag 
satsa allt på att träna så jag passerar fyspro-
ven, säger Annette. 

Gemenskapen – en stark orsak
Per Hassling och Mikael Wennerbeck, båda 
från Personalenheten, pratade om de krav 
som ställs på brandmän, men också om adre-
nalinpåslaget som följer med att sitta tillsam-
mans med sitt lag i en brandbil som rusar 
genom stan på väg för att undsätta männ-
iskor i svår nöd. Gemenskapen i yrket, och 
den absoluta tilliten som växer fram mellan 
kollegor på ett lag, var också anledningar till 
varför deltagarna var intresserade av yrket, 
berättade många av dem.

Kommer troligen söka
Fysiska tester var ett annat inslag under in-
formationsträffen: deltagarna fick veta vilka 

krav som ställs på aspirerande brandmän, 
både vad gäller uthållighet, styrka och dyk-
förmåga. Ingen tycktes vidare avskräckt av 
detta, utan tvärtom rådde en glad stämning 
i gymmet när deltagarna fick prova på olika 
moment. 

En annan deltagare var Karin, 24, som 
har en naturlig ingång till räddningstjänst-
världen eftersom hennes pappa är en erfaren 
RSG-anställd. Hon var också väldigt nöjd 
med kvällen.

– Jag kände mig väldigt inspirerad hela kväl-
len, som var full av intressanta talespersoner. 
Att vi var en mindre grupp gjorde att delaktig-
heten blev mer påtaglig. Jag kommer troligen 
att söka till SMO-utbildningen, säger Karin 

Informationsträff     
       för kvinnor

Hur kan vi få fler kvinnor att söka till RSG? Den 28 mars höll 
RSG:s Insatsavdelning en informationsträff särskilt för kvinnor 

som är intresserade av att arbeta som brandmän. 

Insatsavdelningen höll

BRANDMANNEN JESSICA från RSG visar hur en skivstång ska lyftas.

UTREDNINGSUPPDRAG

OPERATIVA UTBILDNINGSARENAN

I början av maj genomfördes 
operativa dialogdagar inom 
Operativa utbildningsarenan: ett 
mötesforum avseende utbild-
nings- och övningsverksamhet 
som pågått sedan 2012. 

VÄRD FÖR VÅRENS DIALOGDAGAR var RSG och 
övriga organisationer som deltog var Rädd-
ningstjänsten Syd, Storstockholms brand-
försvar, Södertörns brandförsvarsförbund, 

Operativa dialogdagar

DIALOGDAGAR Till vänster: deltagarna på operativa dialogdagarna. Till höger: Per Nyqvist föreläser om utvecklingsarbete för att hantera avsiktliga händelser.

OPERATIVA
UTBILDNINGSARENANS 

MÅL OCH SYFTE

• MÅL: Kunskapsöversprid-
ning som bidrar till genom-
förandet av effektiva rädd-
ningsinsatser.

• SYFTE: Främja och stödja 
samarbete för operativ 
utbildnings- och övnings-
verksamhet.

Myndigheten för Samhällsskydd och Bered-
skap, Hovedstadens Beredskap (Danmark), 
Oslo Brann- og Redningsetaten (Norge).

Från RSG deltog Magnus Karlsson, Moa 
Hummelgård, Elisabeth Fransén, Per Ny-
qvist, Göran Björn, Jonas Olsson, Lennart 
Liljeroth och Kristoffer Wahter. På dialogda-
garna diskuterades bland annat rekrytering 
och introduktioner, ledningsträning, kvali-
tetssäkring av räddningsledare, utbildnings-
koncept avseende avsiktliga händelser, etc 

Kristoffer Wahter, du har fått ett 
utredningsuppdrag som innebär 
att titta på lärande för effektiv 
och säker insats. Hur går det?

– Det går bra än så länge, ett flertal arbetsmö-
tet och intervjuer har genomförts med mycket 
intressanta och givande diskussioner.

HUR LÅNGT HAR DU KOMMIT?

– Planeringsskedet är genomfört och nu är 
vi inne i en period med flera olika intervjuer 
och gruppdiskussioner. Många personer 
inom RSG är involverade för att få en bred 
faktagrund. Även arbetet med Arbets- och 
Analysgruppen har kommit igång. Jag har 
också hunnit med ett studiebesök hos Oslo 
Brann- og Redningsetaten och studerat hur 

de hanterar samordning av arbetsuppgifter 
och arbetsmiljöfrågor i Norge. 

VAD HÄNDER NU?

– Intervjuerna fortsätter och nu ska även det 
vetenskapliga stödet i form av IVL Svenska 
Miljöinstitutet involveras i utredningsarbetet. 
Det ska bli väldigt intressant att få ta del av  
deras omfattande forskning i arbetsmiljöfrå-
gor och lärande organisationer. Jag håller även 
på planera in fler studiebesök till andra rädd-
ningstjänster i Sverige och Danmark. 

VAD INNEBÄR UPPDRAGET FÖR RSG?
– Förhoppningsvis så ska RSG bli en mer 
lärande organisation som är bättre på att 
samordna den operativa verksamheten av-
seende omvärldsbevakning, förmågeutveck-
ling, utbildnings- och övningsverksamhet,  
erfarenhetsåterföring och arbetsmiljöfrågor. 
Målsättningen är att genomföra effektiva och 
säkra operativa insatser.

HUR PÅVERKAR DET DEN OPERATIVA  

VERKSAMHETENS ARBETE?

– Först och främst så hoppas jag på att utred-
ningsarbetet leder till av vi får en verksamhet 
som kan utveckla och säkerställa en mycket 
god operativ förmåga. Att vi genomför effek-
tiva och säkra operativa insatser och ständigt 
tar lärdom av våra uppdrag.

För att kunna göra detta så behöver vår 
personal engageras i utvecklingen av vår 
operativa förmåga. Vi behöver verkligen ta 
till vara på den kunskap, kompetens och er-
farenhet som personalen har. Ska vi bli en 
lärande organisation måste fler bidra med 
sina erfarenheter och vi som organisation ta 
vara på dem.

NÄR SKA UPPDRAGET VARA KLART?

– I slutet av 2017 kommer utredningsuppdra-
get vara klart. Sedan får vi se om presenta-
tionen av förslaget sker i slutet av 2017 eller  
i början av 2018 

Hallå där…

6 2 • 2017 2 • 2017 7



Olika perspektiv
Räddningstjänstens arbete är ofta förknippat 
med 90 sekunder. Från det att den första orien-
teringen gjordes på Syster Estrids gata till dess 
att alla brister hade åtgärdats tog det tre år. 
Är man van vid operativt arbete på rädd-
ningstjänsten upplevs det nog som en extremt 
lång tid. 

– Efter att uteslutande ha jobbat med före-
byggandefrågor i några år nu, ser jag ser det 
dock ur ett helt annat perspektiv. Att fungeran-
de räddningsvägar finns är fastighetsägarens 
ansvar. Efter 63 år noterade vi på RSG att de 
aldrig hade byggts. Med gemensamma kraf-
ter gjordes omfattande arbete på bara tre år!  
Detta är ett utmärkt exempel på bra samar-
bete mellan den utryckande verksamheten 
och oss på myndighetsavdelningen, avslutar 
Marcus 

I oktober 2013 åkte den operativa styrkan på Gårda till  
Guldheden och Syster Estrids gata för att titta på tillgängligheten 
och göra stegresning på ett av hyreshusen. De upptäckte då att 

de inte kunde komma fram med räddningsfordonen samt att 
det på många ställen var svårtillgängligt för stegbrandbilen.

Text Anna Dyne

   Samarbete  
med bra resultat

VÄXTLIGHETEN hade gjort de redan smala 
körvägarna ännu svårare att använda. Styr-
kan dokumenterade bristerna i DOSMO.

Marcus Örnroth på dåvarande förebyg-
gande avdelningen följde upp det som Gårda 
skrivit och åkte ut på ett platsbesök. 

– Tillsammans med fastighetsförvaltaren 
från Bostadsbolaget tittade jag på framkom-
ligheten på de befintliga vägarna men det jag 
även upptäckte var att det inte finns tillräck-
ligt med räddningsvägar. Det pågick också 
ett omfattande renoveringsarbete av fastighe-
ten, flera containrar hade placerats på rädd-
ningsvägar och de få vägar som var skyltade 
uppfyllde inte kraven, säger Marcus Örnroth

Bygglov från 50-talet
När Marcus sedan tittar i bygglovsarkivet 
visar det sig att fastighetsägaren fått bygglov 
godkänt på 50-talet under förutsättningen 
att det skulle skapas tillgänglighet för Rädd-
ningstjänstens fordon, detta i form av upp-
ställningsplatser och räddningsvägar. Detta 
hade inte gjorts. Det visade sig också att för-
valtaren själv inte visste vilka ytor som ut-

gjorde räddningsväg och uppställningsplats, 
vilket är deras skyldighet enligt LSO, lag om 
skydd mot olyckor.

Dialog och upprepade besök
I ett av husen åtgärdades problemet genom 
dialog och upprepade platsbesök. Det fanns 
ytterligare fem hus på adressen och där star-
tades ett tillsynsärende. Dels för att det var 
flera hus men också för att det skulle behövas 
omfattande arbeten såsom sprängning och 
skapande av helt nya räddningsvägar och upp-
ställningsplatser. I samband med tillsynsären-

det upptäcktes också andra brister i brand-
skyddet som Bostadsbolaget behövde åtgärda 
för att uppnå skäligt brandskydd enligt LSO. 

– Spontant tänker man kanske att det bästa 
sättet är att åka till platsen för att kontrollera 
om vi når och kommer fram. Problemet med 
det är att olika stegar och fordon skiljer sig åt. 
De kan ibland överträffa minimikraven. Det 
som fungerar med ett fordon kanske därför 
inte fungerar med ett annat. Det är därför 
viktigt att vi kontrollerar om räddningsvä-
gar och uppställningsplatser når upp till de 
kraven som RSG förtydligat i Råd och anvis-
ningar. Det är också dessa krav som ligger till 
grund för upphandling av nya fordon, säger 
Marcus Örnroth.

Uppfyllde kraven
När allt enligt fastighetsägaren skulle vara åt-
gärdat gjordes ännu ett besök av nuvarande 
myndighetsavdelningen samt operativ styrka 
från Gårda. Det man då kunde konstatera var 
att både tillgänglighetstest och framkomlig-
het fungerade utan anmärkning. Samtliga 
lägenheter i de sex hyreshusen kunde nås av 
räddningstjänsten. 

Det pågick också ett  
omfattande renoverings-
arbete av fastigheten, flera 
containrar hade placerats 
på räddningsvägar och de 
få vägar som var skyltade 
uppfyllde inte kraven.

MYNDIGHETSAVDELNINGEN

Efter att uteslutande ha jobbat med förebyggandefrågor i några år nu, ser jag 
ser det dock ur ett helt annat perspektiv. Att fungerande räddningsvägar finns är 
fastighetsägarens ansvar. Efter 63 år noterade vi på RSG att de aldrig hade byggts. 
Med gemensamma krafter gjordes omfattande arbete på bara tre år! 
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TÄCKSTYRKAN FICK PRAKTISERA KLIPP AV FORDON och samöva med Polis och ambulans i samband med filmningen. En varm fikastund blev uppskattat 
efter filmning i kall blåst. Foto överst till vänster: Elisabeth Gabrielsson. Foto övriga bilder: Annika Boberg.

Ett tiotal räddningstjänster i Sverige har använt vår 
film i sina sociala kanaler och filmen hade efter redan  
ett par dagar över 2 000 visningar på Youtube.

KOMMUNIKATIONSENHETEN

Man ska inte underskatta vad som kan komma ske utifrån  
en pratstund över en kopp kaffe. Det var vid ett sådant tillfälle  

Lennart Liljeroth berättade om sin idé om en film för att få trafikanters 
förståelse över den utsatta situation vår personal befinner sig i under 

trafikavspärrning på vägar. Nu är filmen klar och har redan haft  
över 2 000 visningar på Youtube.

Text Annika Boberg

Trafikavstängning  
   vid olyckor

Vi måste hjälpas åt –

SEDAN 1 FEBRUARI I ÅR arbetar RSG utifrån 
instruktionen Säkert arbete på väg. Bakgrun-
den är de olyckor som räddningspersonal 
drabbats av under arbete på väg och innebär 
att RSG nu åker till en trafikolycka med flera 
fordon än tidigare och att vi oftast börjar med 
att spärra av vägen helt.

Detta är åtgärder RSG kan göra – men vi är 
inte ensamma på vägarna. Alla måste hjälpas 
åt. Så för att få förståelse för vårt arbete på 
väg och för att minska ytterligare olyckor vid 
vägavspärrning producerade vi filmen som 
vänder sig till trafikanter.  

Planering och filmande
En liten grupp bestående av Andreas Nord-
blom, IA, Jonas Olsson, NoT och Annika 
Boberg, KE planerade och förberedde fil-
men. Andreas som är styrkeledare på Lerums 
brandstation och ingår i förmågegruppen 
Trafikolycka, engagerade Polisen i Lerum, 
ambulanspersonal och RSG:s täckstyrka.  

I isande kalla vårvindar i maj riggade så 
Andreas ett scenario vid Lerums övningsfält, 
med uppställda RSG fordon, polisbil, ambu-
lans och en krockad personbil. 

Annika Boberg och Fredrik Dahlstedt från 
KE var på plats för filmning med mobiltele-

fonerna i högsta hugg. I filmen kan du följa 
vad som händer vid en avspärrning av vägen 
och hur vi jobbar med fokus på säkerhet och 
trygghet för alla inblandade, trafikanten som 
stressas av bilköerna, räddningspersonalen 
och framför allt omtanken för de som redan 
är drabbade på något sätt. 

Redan nått många
Filmen publicerades i våra sociala kanaler 
och fick ett bra mottagande och spridning. Ett 
tiotal räddningstjänster i Sverige har använt 
vår film i sina sociala kanaler och filmen hade 
efter redan ett par dagar över 2 000 visningar 
på Youtube.

Om du inte redan sett filmen, så gör det. 
Och dela gärna filmen så att fler får förstå-
else för hur man bör uppträda vid olycka på 
våra vägar! 

TYSTNAD, TAGNING. Andreas berättar om trafik-
avstängningar. Foto: Elisabeth Gabrielsson. 

Om du inte redan sett fil-
men, så gör det. Och dela 
gärna filmen så att fler får 
förståelse för hur man bör 
uppträda vid olycka på 
våra vägar!

Scanna koden med din mobil för att se filmen!
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GEMENSAM LUNCH gav tillfälle till att skapa nya kontakter och prata om utbildningen.

MEDARBETARE FRÅN RÄDDSAM VG samlade i taktiksalen på Gårda brandstation för utbildning i explosiva varor.

Gränslös räddningstjänst ger oss 
möjligheten att öka antalet utbild-
ningar för alla våra medarbetare. 
Vi lever alla i en kunskapshung-
rig verksamhet där verkligheten 
konstant förändras, vilket ställer 
krav på vår organisation.

Exempel på förändringsområden 
är våra lagar och förordningar, 
konstruktioner och material för 
att nämna några områden. 

Förändringarna påverkar oss då 
samhällets förväntningar på vår 
organisation är stora. Vi har nu 
genomfört vår första gemen-
samma utbildningsinsats för alla 
medlemmar inom Räddsam-VG.

DET HELA BÖRJADE MED ett samtal med Bo 
Carlsson, avdelningen för myndighetsären-
den på RSG, där det framkom att det fanns 
ett behov av utbildning inom ämnet explo-
siva varor. Avdelningen hade kontaktat en 
föreläsare i ämnet, under detta samtalet re-
flekterade vi kring andra räddningstjänsters 
möjliga behov av utbildning i explosiva varor. 
Jag frågade Bo om vi inte skulle se över möj-
ligheterna att driva frågan via vårt samarbete 
inom Räddsam-VG. Det var startskottet för 
vårt arbete mot en gemensam utbildningsin-
sats för alla medlemmar inom Räddsam-VG.

Gränslös räddningstjänst 
möjliggör utbildnings-
tillfällen

UTBILDNINGEN SOM TOGS FRAM var på två 
dagar med ett deltagarantal på max 40 per-
soner (utbildningen blev fullbokad). Utöver 
en extern föreläsare med explosiva varor som 
kompetensområde så blev det tydligt att det 
fanns behov av att utbilda i praktisk tillämp-
ning av föreskrifter samt rättssäker tillsyn. 
Kenny Thuresson och Marie Caldenby från 
RSG arbetade fram det materialet som sedan 
användes i utbildningen. 

UTBILDNINGSDAGARNA INNEHÅLL utöver 
praktisk tillämpning av föreskrifter och rätts-
säker tillsyn även fördjupande föreläsningar 
i följande ämnen: klassificering, explosiva 
ämnens användningsområde, produktkän-
nedom, skydd, deflagration och detonation. 

FRAMTAGANDET AV alla typer av utbildningar 
kräver förberedelser, inte minst en utbild-
ning som påverkar alla medlemmar inom 
Räddsam-VG. Kraften som finns i vår stora 
organisation visade sig vara otroligt värdefull 
i detta arbete, då det fanns många frågeställ-
ningar som behövde lösas innan vi kunde 
starta utbildningen. 

AVSLUTNINGSVIS så vill jag tacka alla som 
varit engagerade i framtagande och utföran-
det av den första gemensamma utbildningen 
inom Räddsam-VG. Jag ser en stor vinst i 
att arbeta på detta sätt. Tillsammans kan 
vi utveckla möjligheterna till gemensamma 
utbildningsinsatser, vårt behov är stort och 
växande och ett sätt att möta behovet är via 
samverkan 

Text & bild Morgan Grundèn, UÖE

Kraften som finns i vår 
stora organisation visade 
sig vara otroligt värde-
full i detta arbete, då det 
fanns många frågeställ-
ningar som behövde  
lösas innan vi kunde 
starta utbildningen. 

ETT STORT  
TACK!

Ett stort tack riktas till Anna 
Sahlberg Samordnare för 
VG-samarbetet, Katarina  
Appelqvist på Upphandling, 
Marie Karlsson på ekonomi 
Marie Caldenby och Nima 
Norin på förbundsstaben 
(Juridik) samt alla medarbe-
tare i receptionen och i Fenix 
som varit oss behjälpliga un-
der dessa utbildningsdagar.

UTBILDNING OCH ÖVNINGSENHETEN
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Kontinuitet under långvarig insats
Det stod tidigt klart att detta skulle bli en 
långvarig insats. Ett av RCB:s tidiga inrikt-
ningsbeslut var att skapa kontinuitet i rädd-
ningsledarskap och kontaktyta gentemot  
Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Detta 
åstadkoms genom att låta räddningsledarska-
pet rotera mellan tre personer som agerat som 
räddningsledare under insatsens första dygn 
(Matilda Gustavsson, Johan Helsing och Klas 
Lüppert).

Ytterligare strävan att skapa kontinuitet 
var att i möjligaste mån låta samma perso-
nal utföra mätningarna (O2, CO, värme).  
Här fick medarbetarna från Lundby station 
göra en gedigen insats. En lärdom från insat-
sen är att även kontinuitet i mätinstrument 
hade varit bra. Olika värmekameror gav olika 
mätvärden.

God samverkan  
och extern expertis
En framgångsfaktor var att snabbt knyta 
till sig personal från Göteborgs Energi som 
kunde arbetsprocessen och anläggningen, 
samt Göteborgs Hamn som bl.a. höll övriga 
verksamheter i hamnen kontinuerligt uppda-
terade och hjälpte till att minimera påverkan. 
Mål och taktik diskuterades och utformades 

tillsammans. Ett flertal gemensamma möten 
hölls. En tidig kontakt togs också med expert 
på SP, Henry Persson, för konsultation. Henry 
bistod sedan under insatsen och deltog vid ett 
flertal telefonkonferenser tillsammans med 
RSG, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn.

Avslut av räddningstjänst  
och tömning
Räddningstjänsten avslutades tisdag mor-
gon den 14 mars, ganska precist en vecka 
efter explosionen. Inga tecken på pågående 
glödbrand noterats sedan fredagen innan. 
Temperatur och CO-nivåer hade varit kon-
stanta under helgen, även efter det att töm-
ningsarbete påbörjats. Även de på förhand 
befarande ”kritiska lägena” har avlöpt utan 
förändringar i temp/CO, dvs då

• luftspalt fåtts i ovankant på luckan  
(ev. skorstenseffekt) och 

• då de första kolnade bitarna observerats  
i pelletsen vid luckan.

Även då N2-f lödet stegvis minskats från 
1 500  m3/h, till 1 000  m3/h och sedan till 
500  m3/h låg CO-halt i silon konstant på 
samma nivå (32 ppm). 

Räddningstjänsten pågick i en vecka, det 

tog ytterligare ca en vecka innan silon var 
tömd. Även då räddningstjänsten formellt 
avslutats behölls samverkansytor gentemot 
Göteborg Energi till dess att tömningen var 
avslutad 

ATT TÖMMA EN SILO av den här storleken kräver uthållighet över lång tid. 

FAKTA 

FRÅN HÄNDELSEN

• Fristående plåtsilo: Silovolym 
4000 m3, diameter 20 m, höjd 
(cylinderdel) 11,5 m, takdel 6 m.

• Fylld till ca 80 % med träpellets

• Inertering med N
2
 via fast 

system i botten och sidor. 
(Omvandling av ämne från ett 
lättantändligt tillstånd, till ett sä-
kert, icke brandfarligt, tillstånd.)

• Silo och elevatortorn utrustad 
med sprängluckor

• N
2
: ca 200 000 normalkubik-

meter kvävgas användes under 
insatsen.

Den 7 mars inträffade en kraftig dammexplosion i en bandelevator med 
efterföljande brand i en pelletssilo vid Göteborg Energis hetvattencentral 
i Ryahamnen. En lastbilschaufför som var i färd med att lossa pellets i an-

läggningen skadades lindrigt, i övrigt kom inga personer till skada. Anlägg-
ningspersonal startade omgående det fasta släcksystemet med påföring 

av kvävgas. RSG larmades till händelsen via ett automatiskt brandlarm och 
påbörjade en räddningsinsats som varade en vecka.

Text Fredrik Dahlstedt

INLEDNINGSVIS var det mycket som var 
oklart: Var hade explosionen inträffat? Vad 
hade orsakat explosionen? Var det en damm-
explosion eller brandgasexplosion? Hade ex-
plosionen orsakat bränderna eller tvärtom? 
Hade det startat med en glödbrand? Kan det 
inträffa ytterligare explosioner? Hur har ex-
plosionen påverkat silons stabilitet? Det var 
många frågor att fundera på. 

Kristoffer Wahter, som hade Peter Johans-
son som medåkare, var första ledningsenhet 
på plats:

– Vid framkomst fick vi information om 
att silon hade exploderat. Det pågick flam-
mande brand i både toppen av silon och i kul-
vertsystemet under den samt en glödbrand 
i träpelletsmassan. Det rådde en osäkerhet 
i början av insatsen avseende brandens om-
fattning och hur konstruktionen påverkats 
av explosionen. Därför blev det viktigt att 
snabbt bygga skadeplatsstruktur med högt 
säkerhetstänk. Vi zonindelade skadeplatsen 
med het, varm och kall zon med olika skydds-
nivåer och restriktioner, säger Kristoffer.

Särskilda risker och problem
Tidigare erfarenheter visar på risker med att 
öppna upp en silo som brinner. Istället re-
kommenderas att låta kvävgasen verka och 

förhindra att brännbar miljö uppstår i si-
lons topp. Ett annat problem med bränder i 
pellets silos är att pelletsen sväller vid kontakt 
med vatten. Stora mängder släckvatten kan 
därför riskera att silon rämnar. Därtill klist-
ras pelletsen ihop och stelnar (likt en spån-
skiva), vilket försvårar tömningen av silon 
och kan innebära ytterligare risker för valv-
bildning, häng, etc. Höga kolmonoxidhalter 
utgör förutom risk för brand även risker för 
personer som befinner sig i silons närhet. Det 
gör även låg syrehalt och höga kvävgashalter. 

Mål och taktik
Matilda Gustavsson, medåkare till insatschef 
Peter Sevestedt den 7 mars, berättar:

– Inriktningen som tidigt sattes, och som 
behölls under hela insatsen, var att

• hålla silon så tät som möjligt

• fortsätta med, och säkerställa kontinuerlig 
påförsel av N2 – detta av Göteborg Energi 
(Gobi gas) genom påfyllning av ordinarie 
fasta system med tankbilar från AGA

• tillämpa försiktighetsprincip vad gäl-
ler att vistas i närheten av silon, då det 
inledningsvis var oklart hur pass väl 
konstruktionen skulle hålla

• genomföra punktvisa släckinsatser 
företrädesvis med CAFS och med skär-
släckare vid svåråtkomliga konstruk-
tionsbränder, och att använda minimalt 
med släckmedel.

Förberedelser för omfall, det vill säga alter-
nativa planer, gjordes bland annat för att vid 
behov kunna kapa transportör från silon till 
värmecentralen. Inför tömningen av silon 
byggdes även ett system upp för storskalig 
släckning med hjälp av storpumpen från 
Torslanda och släckmedelskanoner. 

Erfarenheter från tidigare bränder i pel-
letssilon visar att det inte är säkert att kvävga-
sen helt släcker glödbränder. Att tömma silon 
är mer eller mindre oundvikligt. Detta måste 
dock ske på ett kontrollerat och säkert sätt. 

Veckolång insats

Erfarenheter från tidigare 
bränder i pelletssilon  
visar att det inte är säkert 
att kvävgasen helt släcker 
glödbränder. Att tömma 
silon är mer eller mindre 
oundvikligt. 

INSATS

Rapport från en
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Ökad cykelvänlighet
Fler cykelparkeringar, årskort och längre öppettider på grindarna –  
det är några av förslagen från RSG-medarbetare för att underlätta  

när vi själva ska ta oss fram i centrala Göteborg  
medan staden byggs om.

Text Jeanette Karlström

– Jag skulle cykla till jobbet på Gårda om grin-
den stängdes fortare, och man inte riskerade 
att obehöriga hann ta sig in.

Svar: Fastighetsenheten arbetar med den-
na fråga. Vi ska bygga ett yttre staket mot  
Fabriksgatan med slussfunktion, så att man 
inte kan komma in på innergården förrän 
yttre grinden har stängts. Detta hänger ihop 
med det stora byggprojektet på före detta Sta-
toiltomten. Allt fler personer kommer passera 
över vårt område inom kort. Att korta ner ti-
derna på portar och grindar kan ske redan i år.

– Jag skulle vilja se större ytor på innergården för 
cykelparkering (dagens parkering är trång), 
gärna med tak och möjlighet att låsa fast cykeln. 

Svar: I projektet ”Gårda ombyggnad” har vi 
bett projektledarna att utreda möjligheten 
att ha cykelplatser i garaget. Detta är bara 
ett förslag idag, men vi hoppas att detta kan 
förverkligas.

– Flytta museifordonen från vagnhallen och 
skapa plats för mobila cykelställ. 

Svar: Planen är att cyklarna ska ner i garaget, 
inte vara kvar på gården.

(Artikeln fortsätter på nästa sida.)

Efterfrågas:

genomföra en riskanalys för att säkerställa att 
de frågor som rör vår verksamhet hanteras på 
ett bra sätt, säger Andreas.

Som arbetsgivare och medarbetare finns 
det också saker att göra för att underlätta 
transporter till och från centrala Göteborg. 
Några av dem behöver utredas vidare (och ska 
utredas vidare), andra är enklare att åtgärda 
– eller redan är på gång.

Flera förslag och önskemål
Under mötet den 15 mars kom förslag som, 
åtminstone vid en första anblick, kan verka 
relativt enkla att åtgärda. Mejl-ledes har vi 
också fått idéer på förbättringar. Chefen på 
Tekniska avdelningen (TA), Thomas Tell, 
och chefen på fastighetsenheten, Robert  
Engström, kommenterar här några av förslagen 
– låter de sig genomföras?

DEN 15 MARS hölls en informations- och 
diskussionsträff i Taktiksalen på Gårda. 
Det handlade om: hur behöver RSG jobba 
med tanke på alla byggprojekt i centrala 
Göteborg? Både som arbetsgivare, för att 
underlätta för medarbetare att ta sig fram –  
men också med tanke på verksamheten.

– Vi har regelbundna avstämningar med 
Trafikverket och Göteborgs Stad kring både 
pågående och kommande projekt. Just nu 
handlar det mest om Marieholmstunneln, 
överdäckningen av E45, delar av Hisingsbron 
samt förberedelserna för Västlänken, berät-
tar Andreas Johansson på Myndighetsavdel-
ningen (MA). 

Tillsammans med både polis och am-
bulans träffar man också Trafikverket för 
uppdateringar av läget samt för diskussioner 
kring hur projekten i Göteborg påverkar våra 
verksamheter.

Andra stora projekt
Vad gäller alla andra stora projekt som kom-
mer försöker vi också hitta lämpliga forum 
för samverkan med kommunen och trafik-
kontoret.

– Planeringsarbetet med Statoiltomten 
vid Gårda har också påbörjats. Tillsammans 
med Trafikkontoret arbetar vi med risk- och 
säkerhetsfrågor som bland annat berör Gårda 
brandstation. Man kommer bland annat att 

Vi ska bygga ett yttre  
staket mot Fabriksgatan 
med slussfunktion, så att 
man inte kan komma in  
på innergården förrän  
yttre grinden har stängts.  

STATISTIK TEKNIK

Text Anna Dyne 

Hoverboards  

Bränder i Hoverboards har på 
senare tid ökat stort i Sverige. 
Från juli förra året fram till april 
i år har 48 bränder kommit till 
MSB:s kännedom. Arbetsmiljö-
verket har stoppat försäljningen 
av två typer av Hoverboards just 
på grund av brandrisken.

HOVERBOARDS kan enklast beskrivas som en 
egenbalanserande skateboard med el motor. 
De flesta bränderna har uppstått i samband 
med laddning av brädorna – det verkar vara  
viktigt att man inte laddar dem längre än vad 
tillverkaren rekommenderar. De bör därför 
laddas när man är vaken och hemma så nå-
gon har uppsikt över dem. 

Som vanligt ska produkterna vara CE-
märkta om man vill vara säker på att det är en 

produkt som godkänner EU:s säkerhetskrav. 
Är brädan köpt i Sverige ska den ha svensk 
bruksanvisning. MSB rekommenderar i nu-
läget även att man har pulversläckare och 
brandfilt i närheten om olyckan skulle vara 
framme. 

MSB samlar information
– De senaste åren har det inom RSG rap-
porterats om ett antal bränder orsakade av 
Hoverboards. När en brand med en Hover-
board inträffar är det bra om styrkeledaren 
reflekterar över detta och kontaktar någon 
av oss olycksutredare, säger Mikael Hagberg 
olycksutredare på RSG. Då kan vi kontakta 
MSB och tillsammans med information från 
andra räddningstjänster kan eventuellt be-
rörd modell stoppas för leverans till butiker 
runt om i Sverige.

MSB vill veta fabrikat, var brädan är köpt, 
produktbeteckning, finns kvitto och hur bat-
teriet har brunnit 

RSG har köpt in ett nytt över-
vakningssystem till rökövnings-
huset på Färjenäs. 

SYSTEMET BESTÅR AV fyra värmetåliga ka-
meror med IR-förstärkare, så att man kan fil-
ma i mörker samt en dator med programvara 
och kontrollpanel. Med hjälp av systemet kan 
både räddningslärarna och övriga deltagare 
följa hela övningen på håll och de går även 
att spela in och titta på genomförd övning. 

Det här arbetssättet höjer kvaliteten på 
utbildningen och förbättrar säkerheten och 
arbetsmiljön 

Kamerasystem 
på Färjenäs

DE ALLT MER POPULÄRA Hoverboards har visat sig vara en brandfara. 

NY TEKNIK höjer kvalitén på utbildningen

Ökad brandfara:

PROJEKT
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(Fortsättning från föregående sida.)

– Bättre ombytes- och duschmöjligheter för 
folk som cyklar till och från jobbet, gärna i 
anslutning till innergården. Kanske även med 
möjligheter till förvaring av ytterkläder, skor, 
hjälm och väskor under arbetspasset. 

Svar: I ”Gårda ombyggnad” ingår att de som 
arbetar i landskap och inte har eget kontor får 
tillgång till skåp för ombyte. Duschmöjlig-
het finns redan i dagsläget. Att köpa skåp och 
skapa plats för blöta ytter- och jympakläder 
för all administrativ personal på Gårda är en 
fråga vi får ta med oss.

– Ska vi ansluta oss till exempelvis Sunfleet 
istället för att ha egna bilar, och genom detta 
understödja konceptet med bilpooler? Kan 
både bli billigare och samhällsnyttigare.

Svar: Vi räknade på detta för några år sedan 
och kom fram till att det är mer kostnads-
effektivt att ha egen bilpool. Vi har inte jäm-
fört med just Sunfleet, men väl på att äga 
själva, kontra andra alternativ. 

PÅ FRÅGAN OM det finns möjlighet att RSG 
erbjuder anställda att köpa årskort på Väst-
trafik mot en nettolöneavdrag svarar Marie 
Karlsson, chef på ekonomienheten, så här:

– Detta förslag innebär en ren finansiering 
genom arbetsgivaren, dvs den anställde får 
köpa ett årskort som arbetsgivaren gör utlägg 
för och den anställde avbetalar genom nettolö-
neavdrag under ett år. Insatsen från RSG:s sida 
består främst i handläggarresurser. Det kräver 
också en del förarbete för att skapa rätt doku-
mentation (avtal) och rutiner. Avdelningen för 
verksamhets- och chefsstöd (VOC) arbetar 
nu med en generell översyn av förmåner och 
lämpliga möjligheter för RSG. Förhoppning-
en är att vi framöver ska kunna erbjuda till 
exempel detta förslag till våra medarbetare. 

Läs vidare!
Läs gärna mer på Insidan om vad som kom 
fram på tillställningen i Taktiksalen. Arbete 
pågår med att bereda och ta fram fler förslag 
– och resursmässiga konsekvenser – som kan 
minska vårt bilåkande 

MÅNDAGEN DEN 1 MAJ hade vi uppkör-
ning för tre nya skeppare, som nu står 
redo att kunna bemanna Göte i sommar. 
En fjärde kommer att köra upp inom kort. 
Övningarna har pågått hela våren, det har 
varit intensivt men fantastiskt lärorikt. 

Några av oss fick börja med att läsa 
upp behörigheter till Fartygsbefäl, med-
an någon av oss hade det sedan tidigare. 
Därefter har vi övat parvis under hela  
våren. Stor del av övningstiden har hand-
lat om att lära sig hantera situationer i 
dåligt väder och sikt. Men också att lära 
sig hitta i ett helt nytt distrikt. 

Vi har även övat med SAR-helikopter 
och Styrsöbolaget. Gjort studiebesök hos 
en rad olika aktörer som samverkar inom 
sjösäkerhet. 

10 minuter till första larm
Efter att vår uppkörning var klar, tog det cirka 
10 minuter innan vi fick vårt första larm. En 
mindre fritidsbåt brann för fullt norr om 
Björkö. Kvar ombord fanns tre personer, 
varav två små barn. Vi var snabbt på plats, 
och kunde med hjälp av SSRS få in familjen i 
land. Kändes som allt hårt jobb under våren 
betalade sig direkt. 

Att lära sig alla system på Göte II har varit 
en tuff uppgift, men vi har haft fantastisk fin 
hjälp av alla instruktörer i form av befintliga 
skeppare på stationen. Vi vill alla rikta ett 
stort tack till alla på Frölunda brandstation 
som hjälpt oss under våren 

Med vänlig hälsning, 
Marcus 383 Börjesson

Brandbåten Göte II
Nya skeppare på

PÅ BILDEN: Hans Lindmajstråle “lappen”, Marcus Börjesson, Alexander Ohde
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ALLT BÖRJADE PÅ LANDVETTER med sillsmör-
gås för en del, loungehäng för dom andra. På 
flygplatsen var stämningen väldigt god och 
efter att några behövt få tidszoner förklarat 
för sig så for vi iväg.

När fotbollen sparkade igång var det i ut-
slagsform med åtta lag, alla från Grekland 
förutom vi. 

Kvartsfinalen spelades mot Kassandra.  
Vi visade mästartakter direkt och hade en 
stabil 2–0-ledning i halvtid där Pascal K. 
noterades för båda målen. Vi trummade på i 
andra halvlek och vann till slut med 4–0. Ett 
mål av Daniel S. och ytterligare ett mål av 
Pascal K. Matchen hade bjudit på både film-
ningar av hög kvalité, räddningar på mållin-
jer och bra spel. Förhoppningarna var höga 
inför semifinalen. 

RIF

Thessaloniki 2017 
Regerande mästarna återvänder:

GLADA OCH NÖJDA fotbollsspelare med sina supportrar på plats i Thessaloniki. TROTS BRA SPEL räckte det inte hela vägen.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

Tuff semifinal
I semifinalen ställdes vi mot Karditsa, ett lag 
vi besegrade i fjolårets turnering. Tyvärr var 
tisdagens fina spel som bortblåst. Bollen både 
hanterades och studsade fel den första halv-
leken och vi låg under med 0–2. Vi pratade 
om att spela lite mer på IFK Göteborg-ma-
nér i andra halvlek, dvs. mycket långbollar.  
Det resulterade tyvärr i lika många mål som 
skott på mål, alltså 0. Dom bankade in ett 
3–0-mål på en kontring och turneringen var 
över för vår del. 

Karditsa gick sedan vidare och vann finalen 
mot Heraklion med stabila 3–0.  

Noterbart är att åldermannen i truppen, 
Johan Larsson (vår egna Cristiano Ronaldo) 
var den absolut fräschaste i kroppen efter tur-
neringen, imponerande.

En mycket lyckad resa
I övrigt har vistelsen varit mycket bra och 
grekerna med Stelios i spetsen har verkligen 
gjort sitt bästa för att vi ska må bra. Vi har 
fått bo fint och ätit gott. Vi har även bjudits på 
folkdans, där vårt äldre garde visade att RSG 
har enorm potential på dansgolvet och detta 
bidrog såklart till en väldigt festlig tillställ-
ning. Vi har fått bada i varma pooler nära vat-
tenfall ända upp mot makedonska gränsen, 
en nätt bussresa bort. Vi har bjudits på fin 
sång under bussfärder och skrattat mycket åt 
det mesta. En mycket lyckad resa helt enkelt.

Efter vårt Barca-liknande spel i kvarten 
har vi också fått en inbjudan till en turnering 
nästa år på Kreta, så vi får se vart fotbolls-
gänget tar vägen 2018. Kommande bravader 
är SM i 7- och 11-manna samt en turnering i 
Newcastle 31/8–3/9  

Ertik Skåpdal

För andra året i rad var vi bjudna till en fotbollstur-
nering i Thessaloniki, där vi är regerande mästare. 
Ett glatt gäng innehållande 20 personer med ett 

härligt åldersspann åkte dit 8–11 maj.

Tävling: 
Frisbeegolf

PÅ VÄG till bad i varma källor. VINNARNA av årets SM-spel i handboll var RSG!

FRISBEEGOLF premiär för en ny gren inom RIF. 

För första gången i RIF:s historia 
provades att köra ett klubbmäs-
terskap i frisbeegolf. 

BROTTSPLATSEN VAR FÖRLAGD TILL SKATÅS 
som har fina banor och där även vår klubb-
stuga som bekant ligger. Upplägget var två 
rundor spel, en på förmiddagen innan lunch 
och en efter. Utifrån hur man rankade sig på 
runda ett blev man indelad inför eftermid-
dagen. Arrangör och expertis var Andreas 
Jorstedt som hade en liten genomgång om de 
olika diskarna och kasten innan deltagarna 
”kastades” in i allvaret. 

EFTER MYCKET OM OCH MEN avgick Robert 
204 Andersson som segrare. Efter målgång 
vankades det grillbuffé och mingel i klubb-
stugan. Alla deltagare var mycket nöjda 
med dagen och vi hoppas verkligen på en 
fortsättning 

RIF försvarade SM-guldet i Handboll
ÅRETS SVENSKA räddningstjänstsmästerskap 
i handboll spelades på Frölunda brandstation, 
inför nästan fulla läktare. Deltagande lag i år 

var Eskilstuna, Räddningstjänsten Syd och 
RSG. RSG gick igenom finalspelet obeseg-
erade 

Vi har även bjudits på 
folkdans, där vårt äldre 
garde visade att RSG 

har enorm potential på 
dansgolvet och detta 

bidrog såklart till en väl-
digt festlig tillställning.
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CONNY SJÖSTRÖM, en av gratifikanterna tillsammas med Ingrid Andreae och Lars Klevensparr.

Pensionärer
Dan Johansson juni
Kenneth Andersson juli
Björn Christell juli
Ingemar Waldenby juli
Yvonne Öjerskog augusti
Michael Ericsson augusti
Mikael Axell augusti
Kalle Alexandersson  augusti
Glenn Hermansson september

50-åringar
Roger Rhodin  30 juli
Bo Jansmar 16 augusti
Sofia Isaakidou 17 september

Vill du som pensionär få Brandscoopet hem? Eller har du som pensionär ny adress? 
Skriv till: Brandscoopet Box 5204, 402 24 Göteborg. Eller maila oss på: brandscoopet@rsgbg.se

Gratifikation 2017 Hammarkulle- 
karnevalen 2017

Så var det dags igen, att upp-
märksamma de medarbetare 
som arbetat i kommunal tjänst 
i 25 år. Den årliga gratifikations-
middagen ägde rum fredagen 
den 21 april. I år var det fyra 
gratifikanter och nitton pen-
sionärer med respektive, som 
var inbjudna till festligheterna i 
Dicksonska Palatset. 

INFÖR DEN FANTASTISKA MIDDAGEN höll för-
bundsstyrelsens ordförande Ingrid Andreae, 
ett litet tal och berättade lite om Dicksonska 
Palatset och önskade gästerna välkomna. 

När kaffet serverades delades minnes-
gåvorna ut av Ingrid Andreae och Lars  
Klevensparr, till gratifikant och de medarbe-
tare som gick i pension 2016. De assisterades 
av Kristina Johnsén. 

Efter middagen stod dansbandet TvåLive 
för underhållningen med dans och mingel 
innan en trevlig kväll var slut 

UNDER LÖRDAG OCH SÖNDAG fanns personal 
från Angereds brandstation på plats för att 
informera de boende hur de på olika sätt kan 
skydda sig från brand och olyckor hemma. 

Där fanns även möjlighet för besökarna 
att träffa elever från SMO-utbildningen 
skydd mot olyckor, samt göra några av de 
tester som brandmännen måste genomgå 
innan anställning.

Bra på många sätt
– Vårt deltagande är bra på många sätt, dels 
för att möta de som bor och lever i Hammar-
kullen men även en möjlighet att förstå, lära 
känna och respektera varandra, säger Peter 
Andersson från Angereds brandstation 

För åttonde året i rad var RSG med 
på Hammarkullekarnevalen!West Pride 

LIKSOM FÖRRA ÅRET deltog RSG i Göteborg 
stads tält i Bältesspännarparken. Detta är ett 
fint tillfälle att möta den blandade befolk-
ningen i Göteborg. Samtal och diskussioner 
om hur vi uppfattas och vad man önskar av 
oss på Räddningstjänsten. Liksom förra året 
har vi även hissat Regnbågsflaggan på alla sta-
tioner. Representanter från Ledningsgruppen 
hissade flaggan tillsamman med personalen 
på stationerna. En utbildning i HBTQ-frågor 
har också genomförts där vi tillsammans höjt 
vår kompetens i dessa frågor.

Deltar av flera skäl
RSG har valt att delta i Pridefestivalen av flera 
skäl. Vi är en offentlig myndighet som har 

RSG har de senaste åren deltagit med olika aktiviteter kopp-
lat till West Pride. Årets Pridefestival är en generalrepetition 
inför 2018 då West Pride i samarbete med Stockholm Pride 

tillsammans arrangerar Euro Pride.   

en värdegrund som ytterst bygger på att alla 
människor har unika rättigheter och värde. 
I dessa rättigheter ligger rätten att inte bli 
diskriminerad vare sig för sitt kön, etnicitet, 
religion eller sexuell läggning. 

Det är viktigt att vi som offentlig myndig-
het aktivt visar att vi står bakom dessa rättig-
heter inte bara genom att delta i Pridefestiva-
len eller Hammarkullekarnevalen utan varje 
dag i varje möte med de människor vi möter. 

För oss är det självklart att vi hjälper alla 
oavsett var de kommer ifrån eller vilka pre-
ferenser de har. Vi löser uppdraget. Men för 
representanter ur en minoritet som har en 
historia av att diskrimineras är den håll-
ningen inte självklar. För att de ska uppleva 

RSG på årets

Text  Per Hassling 

EVENEMANG Personal

trygghet säkerhet och omtanke i sitt möte 
med oss är det viktigt att vi visar oss i dessa 
sammanhang. 

Handlar även om oss själva
Även signalen internt är viktig. Våra med-
arbetare ska känna trygghet i att fritt kunna 
prata om sitt liv i den mån de önskar utan att 
känna rädsla att bli ifrågasatta eller uteslutna 
ur gemenskapen. De ska känna sig säkra att 
bli accepterade som de är och att det visas 
omtanke och respekt genom att slippa höra 
generaliseringar eller slentrianmässiga skämt 
gällande kön, etnicitet och sexuell läggning 

RSG FANNS PÅ PLATS i regnbågsparken under delar av Pridefestivalen. Vi mötte en hel del folk och svarade på  frågor om oss och vårksamhet.
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INSATSAVDELNINGEN

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg

POSTTIDNING

B

Vi saknar er. /P.J

Det var spännande  
att lyfta saxen. /Filip

Ni var snälla. /Mirja

Det var kul att se  
hur det går till på en  
brandstation. /Simon

Tack för att jag fick svar  
på min fråga om slangarna.  

/Mitra

Jag tyckte att ni var vänliga  
och hjälpsamma mot oss.  

/Fröken Karin

Det var kul att vara hos er.  
Att kolla i bilen. /Lilly

Filmen gav oss fakta. /Darin

Jag var sjuk  
det var synd. /Elliot

Man ska stänga alla  
fönster och dörrar  

då det brinner. /Astrid

”Ni är best!”
Förskolebarn från klass Omega på Kvarnhjulets montessori-

förskola besökte lag 3 på Mölndals brandstation. Efter besöket  
fick laget fina teckningar och hälsningar som tack.

Jag har lärt mig mycket.  
Man ska ringa 112 när det brinner.  

/Anna

Det skulle fortsätta brinna  
om ni inte fanns /Leo

Ni var snälla / Casear

Jag tyckte att det var roligt  
att prova era kläder /Vanja

Det var spännande på slutet  
när larmet gick /Olivia

Utan er skulle hela  
Göteborg brinna /Jesper

Om ni inte skulle finnas  
så skulle jag inte kunna 

överleva utan er /Anthony

Jag har lärt mig att 
man ska klä på sig  
räddningskläderna  

på 90 sekunder /Lea

Utan er skulle vi  
inte överleva /David

Jag har lärt mig att  
släckbilen har 20 000 liter 

vatten. /Einar

Jag har lärt mig  
att dom räddar liv  
i vattnet. /Gabriel

Jag har lärt mig  
att det finns 10 000 liter 
vatten i tank bilen. /Oscar
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