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INFÖR SOMMAREN 2017 hade vi beslutat att 
hantera den operativa (händelsestyrda) verk
samheten på ett mer personellt flexibelt sätt 
än tidigare år. Genom att göra aktuella hot 
och riskbedömningar ska vi kunna möta 
eventuella olyckor/händelser genom insatser 
på ett mer rationellt och bättre sätt. Jag är 
klart medveten om att det finns många olika 
uppfattningar rörande detta synsätt och dess 
hantering. En mer flexibel operativ planering 
över tid har diskuterats inom såväl RSG:s 
styrelse som ledningsgrupp.

VI KOMMER GIVETVIS att göra en grundlig 
utvärdering av sommaren 2017 och dess ope
rativa hantering ur flera perspektiv.

I FÖRRA NUMRET AV BRANDSCOOPET gav jag 
uttryck för kritik mot Myndighetens för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och 
deras hantering av bland annat samordning
en med utbildning av taktik/metod beträf
fande Pågående dödligt våld (PDV)/terror
attentat. 

Med anledning av vår befogade oro hade 
RSG:s ledning tillsammans med Storstock

holms Brandförsvar (SSBF) ett möte med 
MSB:s ledning den 18 augusti. Vid mötet 
kunde RSG och SSBF konstatera att vår upp
fattning om när taktik/utbildning är klar 
skiljer sig från MSB:s uppfattning. För RSG 
och SSBF är uppdraget klart först när polis, 
räddningstjänst och ambulans har ett gemen
samt koncept och utbildning samt övning är 
genomförd. 

På grund av olika uppfattningar mellan 
Sveriges två största räddningstjänster och 
MSB tillskrev vi justitiedepartementet för 
begäran om tydlighet och styrning till be
rörda statliga myndigheter så att denna an
gelägna fråga kan lösas.

Dock vill jag framhålla att vi har mycket 
goda relationer med den regionala polisen 
vilket är viktigt med hänsyn till vardagshän
delser och ett flertal kommande händelser 
med hög hotbild såsom bland annat EU
toppmötet i november månad. Vi har också 
inlett ett samarbete som ska utmynna i ut
bildningsinsatser med kort varsel för perso
nal inom Insatsavdelningen och Operativ 
ledning med målsättning att vara bättre för
beredda inför avsiktliga händelser. 

JAG VILL OCKSÅ NÄMNA tre statliga utred
ningar som är pågående, ”112utredningen”, 
”En effektivare kommunal räddningstjänst” 
och MSB:s utvärdering av attentatet i Stock
holm den 7 april 2017, som samtliga ska vara 
klara första halvåret 2018. 

Min förhoppning är att dessa tre utred
ningar kommer att belysa svagheter och 
lämna förslag till hur den kommunala rädd
ningstjänsten kan utvecklas och förbättras.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG NÄMNA att jag 
besökte Fastighetsmässan i Göteborg i sep
tember. Medarbetare från RSG deltog under 
Fastighetsmässan som föreläsare och infor
matörer i det brandförebyggande arbetet. Jag 

lämnade mässan som 
en stolt chef för RSG 
och kunde återigen 
konstatera att Rädd
ningstjänsten Storgö
teborg har många 
goda och professio
nella medarbetare! 

På grund av olika uppfattningar mellan Sveriges två största räddningstjänster 
och MSB tillskrev vi justitiedepartementet för begäran om tydlighet och styr-
ning till berörda statliga myndigheter så att denna angelägna fråga kan lösas.

Lars Klevensparr
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PROJEKT

BRAND 2018
Varje år genomförs konferensen BRAND 
någonstans i Sverige. Den 22–24 maj 
2018 kommer konferensen att vara i Gö-
teborg och RSG är värd. 

Konferensen äger rum på Clarion Ho-
tel Post. Arrangörerna är Brandskydds-
fören ingen och Fören ingen  
Sveriges Brandbefäl i samarbete med 
MSB. BRAND-konferensen syftar till att 
främja utvecklingen i frågor som den 
kommunala räddningstjänsten arbetar 
med och temat för nästa år är kompe-
tensförsörjning. 

Peter Backenfall leder en grupp inom 
RSG som arbetar med vårt värdskap. 
Vilka som kommer att delta på konfe-
rensen är ännu inte bestämt men för-
hoppningsvis får vi möjlighet till en bred 
representation.

noteratKOMMUNIKATIONSENHETEN

Text Anna Lerén

Kristoffer Wahter, du fort-
sätter med utrednings-
uppdraget ”Lärande för 
effektiv och säker opera-
tiv insats”. Vad har hänt 
sedan förra numret av 
Brandscoopet? 

JA, INTERVJUERNA MED våra funktionssak
kunniga inom RSG är klara och samman
ställda. Utifrån detta underlag har jag gjort 
en nulägesanalys som jag presenterade på ett 
seminarium förra veckan. Jag har besökt IVL 
Svenska Miljöinstitutet och tagit del av deras 
forskning. Jag har även varit i Danmark hos 
Hovedstadens Beredskab och bl.a. tagit del 
hur de jobbar med lärande. Utifrån nuläges
analysen och forskningsunderlaget samt in
spiration från studiebesöken har jag även 
påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag.

Du nämner nulägesanalysen, vad säger den?
Den är ganska omfattande men om jag ska 
sammanfatta så har RSG både stora möjlig
heter samtidigt som det finns stora utma
ningar. Vi har i dagsläget många olika ”kom
ponenter” i verksamheten som vi kan bygga 

vidare på, t.ex. OHSASarbetet, Förmåge
grupper, Konceptövningar, etc. Dock måste 
framförallt samordningen av alla våra kom
ponenter bli bättre. Flöden måste tydliggöras 
d.v.s. ledning, styrning och uppföljning av 
verksamheten. I synnerhet måste vårt upp
följningsarbete utvecklas.

Du nämner även att det finns ett påbörjat 
förslag, kan du berätta mer om det?
Ja, hittills har jag mest fokuserat på samord
ning av verksamheten samt en struktur för 
strategiskt arbete. Vi behöver bli mer proak

tiva och jobba aktivt med riskbedömning och 
kunskapsstyrning. Men det kommer mer 
närmare årsskiftet.

Vad händer härnäst?
Närmast så kommer jag tillsammans med 
min Arbets och Analysgrupp att göra en 
process och flödeskartläggning för Lärande/
Kunskapsstyrning avseende den Operativa 
verksamheten. Därefter fortsätter arbetet 
med åtgärdsförslaget som skall vara klart i 
slutet av året. Därtill blir också några studie
besök samt ett seminarium med våra olika 
operativa yrkeskategorier.

Vad tror du då, kan vi bli en mer lärande 
organisation?
Ja, visst kan vi det, tar vi vara på våra möjlig
heter samt våra medarbetares kompetens och 
engagemang så kan vi nå långt. Att vi blir en 
organisation som helst ligger före samhälls
utvecklingen med anpassade metoder och 
taktik mot framtidens risker. Kan vi inte ligga 
före så måste vi åtminstone hålla jämna steg. 

Även att vi lär oss av goda som mindre bra 
insatser samt har en god arbetsmiljö på ska
deplats. Ja, jag tror vi kan komma dit men det 
kräver oerhört mycket arbete från oss alla samt 
att vi vågar prova nya arbetssätt och att vår 
ledning tar kloka beslut om vägen framåt 

Lärande för effektiv  
och säker operativ insats

Vi har i dagsläget många 
olika ”komponenter” i 
verksamheten som vi 
kan bygga vidare på,  
t.ex. OHSAS-arbetet, 
Förmågegrupper,  
Konceptövningar, etc. 
Dock måste framförallt 
samordningen av alla 
våra komponenter bli 
bättre.

Ansiktslyft för  
     taktiksalen 

DET VAR MÅNGA ÅR SEDAN man senast upp
daterade materialet på väggarna. 

I taktiksalen hålls det möten, utbildningar 
och workshops för både egen personal och 

externa verksamheter, ofta med fokus på ut
veckling och framtid. Det ska också synas när 
man kommer in i salen att RSG är en nutida 
räddningstjänst för alla 

After Work –  
Save the date! 
RSG bjuder in an  -
ställda till Casual  
Friday på Hotel  
Post den 27 okt.  
eller den 17 nov.  
Mer information  
och anmälan  
kom mer snart  
på insidan!

Taktiksalen på Gårda brandstation har fått  
en uppfräschning med nya foton, logotyp och  

en stor bildfond längst bak i salen. 

50-åringar och  
pensionärer 
I detta nummret har vi ingen personal-
sida, därför hittar du 50-åringar och 
Pensionärer här under notiser.

50-åringar
Magnus Johansson 14 november
Joakim Hallin 2 december
Roger Karlsson 6 december
Jonas Lundqvist 8 december

Pensionärer
Sven-Olof Allvin  1 oktober
Tord Johansson  1 november

INTENSIVA DISKUSSIONER mellan seminariets deltagare. KRISTOFFER WAHTER redovisar delar av förslaget 
på ett lärande-seminarium.
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PÅ VÄG till bad i varma källor.

VÅR LEDNINGSCENTRAL slog ut ett smslarm 
till de boende som genomgått vår utbildning 
och den lokala tyfonen startades – snart hade 
ett 40tal personer samlats vid brandboden.

LarsOlof som är brandskyddsansvarig på 
Stora Förö gick igenom övningsupplägget och 
strax därefter bar det ner till ångbåtsbryggan 
med räddningsenheterna. Där gjordes det ett 
uppehåll i övningen för att de boende skulle 
få möjlighet att gå ombord och titta på am
bulansbåten.

I ett strålande högsommarväder genomförde de  
Frivilliga Resurs Personerna (FRP) sin årliga  

brandövning på Stora Förö. 

”Brand i vass”
Brandövningen kunde starta: scenariot var 
brand i vass som hotade byggnad. Strax där
efter var pumparna igång och slangutlägg
ningen gick i en rasande fart, snart hade dom 
vatten på tre strålrör från två klass 1 pumpar.

Efter övningen hade vi en genomgång och 
pratade om hur övning genomförts.

Många kom fram till mig och önskade att 
vi ska ha en grundutbildning där ute igen så 
att de också kan vara med som frivilliga resurs 

Stora Förös årliga

Brandövning

Text & bild  Lars Mattsson

personer. Flera av de som redan har gått ut
bildningen ville ha mer så vi bestämde på stå
ende fot att RSG ska genomföra såväl grund
utbildning som fortbildning nästa år i maj.

Den här dagen gav mig mycket. Att få 
träffa så engagerade människor, vetskapen att 
vid eventuell brand så finns kunskapen hur 
händelseförloppet kan bromsas. Att det dess
utom var en fin sommardag och en gofika 
som avslutning! 

BOENDE PÅ STORA FÖRÖ deltar i den årliga brandövningen. I år var scenariet ”brand i vass” som hotade byggnad.

INSATSAVDELNINGEN
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Sjöfartsstyrelsens beslut 26 juni 2015 om bistånd med 
helikopterresurser till kommunal räddningstjänst. 
 
 
Sjöfartsverket skriver vidare att SAR-helikopterresurs kan tillhandahållas till kommunal 
räddningstjänst i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor under förutsättning 
att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 


• Insatsen ska vara klassad som räddningstjänst 
• Det ska föreligga omedelbar fara för liv (således inte egendomsräddning) 
• Inga andra realistiska transportalternativ finns att tillgå för transport av 

sjuk/skadad 
• Inga andra realistiska transportalternativ finns för transport av räddningsstyrka 
• Flygningen är inte av kommersiell karaktär. 

 
Begäran om stöd 
Sjöfartsverket anger att begäran om stod med helikopterresurs lämnas av kommunal 
räddningsledare till JRCC. 

På Lars Kaggsgatan ser 
vi en blinkande lampa 
från taket på ett gam-
malt klocktorn som står 
på berget bredvid kre-
matoriet. Vi blir tvungna 
att köra runt och kom-
ma in på kyrkogården 
via Kortedalavägen.

Alternativ lösning
Hasse från Frölunda återkommer och har 
eventuellt en lösning:  att kasta ett rep över 
tornet. Repet skulle säkras på motstående 
sida och Frölunda skulle då kunna ta sig upp 
till de nödställda. Vi inser dock att även om 
vi fick över repet skulle vi inte kunna kontrol
lera vad det ligger emot uppe på tornet. Den
na osäkerhet, om repet kanske skulle skavas 
av, gör att vi avstår från detta förslag. 

JRCC ringer upp igen och helikoptern är 
på väg till oss. LC gruppkombinerar oss med 
Sweden Rescue 004. Vi får kontakt med 004 
och de kommer förbi och tittar om de kan 
hjälpa till. När de anländer meddelar de att 
de kan ta ner killarna från taket men att de 
måste hem och tanka först.

Oroliga killar på taket
Under tiden allt detta sker är killarna på taket 
oroliga om de är skyldiga till brott eller om 
de blir ersättningsskyldiga. Polisen som finns 
på plats under hela insatsen hör med sitt inre 
befäl och deras utflykt likställs med att till 
exempel klättra upp i ett högt träd. Killarna 
har inte gjort något intrång eller åverkan.

004 kommer tillbaka och gör sin insats.  
De hovrar ganska länge innan de sätter ner  
ytbärgaren som kopplar sele, strax därefter 

En fredag i slutet av juli strax efter klockan 23 får vi på 
Kortedala brandstation ett larm. Två personer befinner 

sig på en hög höjd och kommer inte ner. Det skulle bli ett 
larm med en lite ovanlig lösning ...

Text Thomas Ericsson

 Nödställda  
på tornets tak

PERSONEN SOM RINGDE var engelsktalande 
och hade svårt att berätta var han var, men 
någonstans vid Kvibergs kyrkogård mot 
Gamlestaden.

Under framkörning försöker vi lista ut var 
detta kan vara men vi får inte ihop det. Vi 
ringer LC och ber dom kontakta anmälaren 
så att de kan meddela när de ser oss komma 
med blåljusen. LC svarar att anmälaren kom
mer att blinka med en ficklampa. På Lars 
Kaggsgatan ser vi en blinkande lampa från 
taket på ett gammalt klocktorn som står på 
berget bredvid krematoriet. Vi blir tvungna 
att köra runt och komma in på kyrkogården 
via Kortedalavägen.

Vi har lite diskussioner i bilen, en av oss 
har bott i området och har varit i detta torn. 
Det finns en dörr in i tornet och en trappa 
invändigt som inte går hela vägen upp och 
vad han kommer ihåg finns det ingen väg upp 
på taket. Redan nu känns detta klurigt. Tan
karna snurrar runt på olika lösningar.

Väl framme visar det sig att dörren till det 
15–20 meter höga tornet är låst men vi får 
kontakt med de två killarna som sitter på ta
ket. De är från Kalifornien och har klättrat 
på åskledarvajern som löper på tornets utsi
da. När de väl kom till toppen lossnade vajern 
från väggen och de vågar nu inte klättra ner.

Problematiken
Nu till räddningsproblemen: inget höjdfor
don kan komma upp för det finns ingen väg 
upp på berget till tornet, dessutom är berget 
skogsbevuxen. Utskjutsstegen är för kort –
den når kanske till drygt halva tornet.

Vi ber LC om en kontaktperson på kyrko
gården för att få nyckel till dörren. Då vi inte 
får tag i någon efter ett par samtal, bryter vi 
dörren. Vi går upp för trappan i tornet och 
kommer till en avsats ca fem meter under 
taket. Högre upp än det kommer vi inte, och 
det finns ingen lucka upp till taket!

Vid avsatsen finns fönster som är låsta. 

Även om vi skulle krossa dessa och försöka 
kasta upp rep till de nödställda har fönstren 
ett skärmtak så det är uteslutet.

Alltså, vi kan inte nå killarna på taket och 
vi kan inte få upp något rep?! 

Jag kontaktar Frölunda brandstation för 
att se om de kan hjälpa oss, skickar några 
bilder och förklarar situationen för Hasse, 
styrkeledare. Inte heller han kan se någon lös
ning men ska fundera en stund och återkom
ma, de är ute på en insats och ska tänka under 
lugnare former.

Även om vi nu skulle kunna kasta upp ett 
rep och selar kan vi inte stå för det arbetsmil
jöproblemet och säkra att de två på taket 
själva gör allt rätt och kan fira ner sig själva.

Skämtsam idé den bästa?
Nu återstår bara den lösning som jag skäm
tade om lite tidigare när vi just kom fram, och 
jag ber LC kontakta räddningshelikoptern på 
Säve. JRCC ringer upp och de kan gärna 
hjälpa till men helikoptern är på ett annat 
uppdrag och de ska återkomma när uppdra
get är slutfört.

Insatsledare Klas Lüppert kommer till plat
sen. Vi bollar idéer men han håller med om att 
helikopter är den bästa lösningen då vi inte kan  
säkerhetsställa arbetsmiljön för vårt arbete.

ANNORLUNDA INSATS

firas killarna ner en  
och en till tornets bas. 

Vi möter dom på marken 
där de får prata med polisen. 
Killarna är glada men småfrusna 
och framförallt otroligt tacksamma för allt 
arbete vi gjorde: ”Det skulle man aldrig göra 
hemma i Kalifornien” säger de. 

Varför klättrade de på taket undrar ni sä
kert? De var här för Gothia Cup och ville ha 
lite fräcka bilder från höjden så varför inte 
klättra upp, tänkte de.

Vi avslutar insatsen 02:30 och Sweden  
Rescue 004 var nöjda med att få hjälpa till.

Debriefing
Någon dag senare pratar jag med räddnings
helikoptern. De berättar att detta var svårare 
än räddning på havet, där ytbärgaren sätts av 
på fartyget och kan röra sig fritt. Här måste 
ytbärgaren vara säkrad med sträckt vajer, 
precis som vi när vi jobbar på hög höjd, samt 
att de fick vara vaksamma för att inte blåsa 
ner de nödställda från tornet med rotorerna.

Denna kväll var det princip helt vindstilla 
och det gör att helikoptern ansträngs mer för 
att kunna hovra än när det blåser. Detta var 
förklaring till att det tog lång tid innan de 
kunde påbörja själva vinschningen 

FRÅN DEN 26 JUNI FINNS ETT BESLUT från Sjöfartsstyrelsen om att 
kunna bistå Räddningstjänster med helikopterresurser.

GAMLA KLOCKTORENT på Kvibergs kyrkågård
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MYNDIGHETSAVDELNINGEN

Gårdshävaren ger inte en trygg och säker utrymning.  
Den 1 juni togs den därför ur drift. Här berättar Marcus Örnroth, 

brandinspektör på Enheten för brandskydd och tillsyn om  
bakgrunden till beslutet.

Gårdshävaren
Nu försvinner

FRÅN MITTEN PÅ 1970-TALET ökade antalet 
lägenheter i centrala Göteborg genom att 
stora lägenheter delades av till flera mindre. 
Även vindar inreddes, vilket skapade bostä
der till fler. Som en följd av detta finns idag 
många bostäder i centrala Göteborg som bara 
har fönster mot innergård. Då innergårdarna 
många gånger är trånga och bara nås via 
smala och låga portaler, är dessa bostäder ofta 
inte tillgängliga för våra stegbrandbilar.

Där stegbrandbilen inte kommer åt, kan RSG 
använda bärbara stegar som når maximalt  
12 meter. Men de lägenheter som bara har 
fönster mot innergård och är belägna högre 
upp, hamnar därför utom räckhåll även för 
den bärbara stegen. Av denna anledning ska
pades 1975 en speciell gårdsstege som RSG 
skulle bogsera ut. Den kallas också ”gårds
hävare” och är en lokal lösning som inte finns 
omnämnd i byggregler eller allmänna råd.

MARCUS ÖRNROTH INTERVJUAS UNDER MÄSSAN. Marcus föredrag finns på RSG:s youtube-kanal!

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!

Ger inte en trygg och  
säker utrymmning
Trots att RSG gjort stora ansträngningar att 
hålla sig med det bästa marknaden har att 
erbjuda i form av transportabel gårdshävare 
konstateras ett stort antal problem. Gårds
hävaren tar lång tid att få på plats, framkom
ligheten riskerar att över tid hindras och dess 
kapacitet är begränsad. På många ställen gör 
också bilparkering på gatan att gårdshävaren 
inte kommer fram till porten mot inner
gården. RSG har sammantaget bedömt att 
gårdshävaren inte ger en trygg och säker ut
rymning och den 1 juni togs den därför ur drift.

Enligt en inventering som RSG har gjort 
saknar ca 350 lägenheter alternativ utrym
ningsväg. I juli skickade Myndighetsavdel
ningen brev till de drygt 100 fastighetsägare 
i centrala Göteborg, som tros ha en eller flera 
fastig heter med utrymningsproblematik. 
Syftet var att informera fastighetsägarna för 
att möjliggöra åtgärder så snart som möj
ligt, utan tillsyn från RSG. Det kan annars 
ta lång tid innan problemen har hanterats 
genom tillsyn. 

En brandinspektörs perspektiv
Med informationsbrevet följde en inbjudan 
till Fastighetsmässan den 6–7 september. 
RSG hade en egen monter och på mässan höll 
även Marcus Örnroth, brandinspektör på 
Enheten för brandskydd och tillsyn, ett upp
skattat föredrag kring utrymningsproblema
tik i flerbostadshus samt deltog i en spän
nande paneldebatt kring nollvision för brand.  
Marcus har här skrivit sina reflektioner från 
före draget och mässan.

– RSG har en skyldighet att följa upp om 
fastighetsägare och verksamheter inom vårt 
förbund når upp till lagens krav om skäligt 
brandskydd. Det gör vi genom tillsyn. Vi ska 
också underlätta för den enskilde att leva upp 
till lagens krav och intentioner. Det gör vi 
genom information och rådgivning. 

Och mässan blev ett utmärkt tillfälle för 
RSG att informera om det inriktningsbeslut 
som fattades 1 juni, menar Marcus. 

– Det är ett viktigt beslut som av berörda 
fastighetsägare kan upplevas kontroversiellt.  
Vi som har jobbat med frågorna kring gårds
hävaren och tillhörande utrymningsproble
matik i Göteborgs innerstad kände oss tryg
ga i RSG:s beslut och vårt sätt att hantera 
problemet. Vi kände oss därför bekväma med 
att förklara resonemanget bakom beslutet 
och bjuda in till dialog med berörda fastig
hetsägare och intresseorganisationer. Vi 
fanns på plats och visade med vår närvaro att 
vi står upp för RSG:s agerande och bjuder in 
till dialog. Det kändes bra.

Konstruktiv dialog
– I RSG:s monter fanns den personal som har 
störst erfarenhet av tillsyn i flerbostadshus. 
Vi förväntade oss en del upprörda reaktioner 
från fastighetsägare. Dessa reaktioner uteblev 
och istället fördes en balanserad och kon
struktiv dialog. 

Vi trodde också att fler skulle lyssna på 
RSG:s seminarium om just utrymningspro
blematiken. Den interna uppslutningen var 
dock mycket god med flera av RSG:s chefer i 
publiken tillsammans med förbundsstyrel
sens ordförande Ingrid Andrae. De åhörare 
vi talat med är överlag positiva till semina
riet och upplevde att de fick en bra förklaring 
till RSG:s beslut och ett förtydligande avse
ende lagstiftning och ansvar. 

Arbetet med nollvisionen
På mässans andra och sista dag deltog RSG i 
en paneldebatt kring olika aktörers roll i ar
betet med nollvisionen. 

– En mycket viktig fråga där RSG har en 
central roll, då det i vårt uppdrag ingår att 
förebygga brand – och 90 % av alla dödsbrän
der sker i boendemiljö. För att minska antalet 
dödsbränder krävs ett omfattande samarbete 
av flera aktörer i samhället. Bland annat ska 
riskutsatta individer identifieras och ges ett 
individanpassat brandskydd. Arbetet ska inte 
bara startas upp utan fungera över tid och i 
samklang med en mängd olika regler och 
lagstiftningar. 

Gott samarbete
– Innan mässan var det stundtals ett intensivt 
internt samarbete mellan Enheten för brand
skydd och tillsyn och Kommunikationsen
heten. Vi kan glatt konstatera att det fungerat 
mycket bra. Även receptionen gjorde en stor 
insats med att få ut inbjudan till fastighetsä
garna. Inom vår organisation finns det stor 
kunskap och erfarenhet inom en mängd olika 
områden. Genom att dela upp arbetsuppgif
terna kunde varje del av förberedelserna han
teras på ett kompetent och effektivt sätt.  

– Mässan utgjorde i någon mån slutet på 
”Gårdshävareran”. Efter 42 år har vi nu blivit 
kvitt denna dåliga och ogenomtänkta lös
ning. Det känns riktigt bra! 

Gårds hävaren tar lång tid  
att få på plats, framkom-

ligheten riskerar att över tid 
hindras och dess kapacitet  

är begränsad.

– Det är ett viktigt beslut som 
av berörda fastighetsägare 

kan upplevas kontroversiellt. 
Vi som har jobbat med  

frågorna kring gårdshävaren 
och tillhörande utrymnings-

problematik i Göteborgs  
innerstad kände oss trygga  
i RSG:s beslut och vårt sätt  

att hantera problemet. 
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I maj övade Kortedalas Avance-
rad Indikering (AI) tillsammans 
med Polisen och Totalförsva-
rets Forskningsinstitut (FOI) ett 
scenario där en terroristcell kan 
ha tillverkat ett kemiskt vapen 
i syfte att genomföra ett atten-
tat. Uppgiften var att svara på 
frågorna: vad har man försökt 
tillverka? och har man lyckats?

AI LÖSTE UPPGIFTEN genom att analysera 
rester från tillverkningsprocessen med de 
instrument som finns på enheten. Vid mät
ningar på labbutrustning i lokalen gav instru
menten utslag på nervgas (i det här fallet ett 
ofarligt övningsämne). 

Mätresultaten från instrumenten skickas 
sedan till FOI:s experter i Umeå som går ige
nom mätdatan samt bilder inifrån lokalen 
och utifrån det skapa sig en uppfattning om 
vad man har försökt tillverka. De kunde be
kräfta att de förpackningar som hittats runt 
om i lokalen stämmer överens med tillverk
ning av nervgas och mätdatan från instru
menten tyder på att de troligen har lyckats. 
Denna information vidarebefordrades till 
Polisen som agerade därefter.

Givande dagar
Syftet med övningen var att öva hela förfa
randet vid en indikeringsinsats, etablering av 
skadeplats, analys med instrumenten, prov
tagning, förpackning av prov, dokumenta
tion och sanering men framför allt samver
kan med vårat expertstöd (FOI) och Polisen.

Det var givande dagar för alla inblandade  
och vi tackar Färjenäs för lånet av Gula Villan 

Avancerad 
Indikering

Text Oskar Sjögren

INSATSAVDELNINGEN PROJEKT

SYLVE i England  

I samband med att Operatio-
nal Research in Health limited 
(ORH) presenterade sin analys 
av brandstationers placeringar,  
responstid etc i oktober 2016 
fick några av oss på RSG en kort 
visning av ORH:s verktyg DCT – 
Discovery Cover Tool. 

VI SOM SENARE KOM ATT INGÅ i projektgrup
pen SYLVE (Systemledningsverktyg och 
verksamhetsstöd för LC) blev mycket intres
serade. Detta resulterade i att vi önskade göra 
ett studiebesök för att få möjlighet att se hur 
programmet används i verkligheten.

Under tre dagar i augusti besökte vi ORH 
i Reading, West Midland Fire Service i Bir
mingham och Surrey Fire and Rescue Ser
vice i Salfords. Vi fick se och höra om hur 
man använder DCT som ett beslutsstöd på 
larmcentralerna. Graham Holland från ORH 
tog väl hand om oss som guide under de tre 
dagarna. Utöver DCT, fick vi se en mängd 
andra nyttiga och intressanta lösningar vid 
besöken på de två räddningstjänstförbunden 
och dess larmcentraler. 

Mer än bara körtider
DCT visar inte bara täckningsytor beräknat 
på körtider utan även var det är störst risk för 
att en händelse inträffar beräknat på histo
riska data. Man kan även simulera förflytt
ningar av fordon och då se hur riskbilden 
förändras. Med tillgång till data kan pro
grammet även användas för att visa angräns
ande räddningstjänsters stationer och var 
dess fordon befinner sig.

DCT används av flera räddningstjänster 
och förbund i England, bland annat London 
Fire Brigade samt ambulansorganisationer 
och även av ett räddningstjänstförbund i 
Australien, Fire & Rescue New South Wales.

Rapport från studiebesöken håller på att 
sammanställas. Projektgruppen SYLVE har 
planerat att titta på ytterligare några system
lösningar under hösten 

RSG:ARE PÅ STUDIEBESÖK i England.

ANALYS AV RESTER från misstänkt tillverkning av kemiskt vapen.

MÄTRESULTATEN skickas till FOI:s experter. PERSONAL FRÅN KORTEDALA BRANDSTATION övar avancerad indikering.

SYLVE Projektgrupp
Hans Antonsson – projektledare 
Madelein Nilsson – stabschef 
Hans Trengeried – stabschef 
Lennart Liljeroth – RCB 
Per Jarring – RCB 
Olle Hydén – bitr. projektledare
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OM PATRIK 

Namn: Patrik Jonasson,  
brandman med placering på  

Kortedala brandstation

Ålder: 40 år

Bor: Sävedalen

Familj: Frun Rosmarie och  
barnen Ella och Theo

Fritidsintresse: Naturfotografi,  
hitta och följ Patrik på Instagram: 

Scandinavianwildlifephoto  
eller besök hans hemsida  
www.patrikjonasson.se

Text Fredrik Dahlstedt

När började du arbeta som brandman?
– Den sista terminen på min SMOutbildning 
år 2005 fick jag jobb som brandman i Alings
ås. Där hade vi ett femveckorsschema som 
gjorde det möjligt för oss brandmän att en 
dag i veckan arbeta med egna frågor och pro
jekt, eller att genomföra övningar med sitt lag 
utan att störas av larm. Detta arbetssätt hade 
jag med mig när jag 2011 började på Korte
dala brandstation. 

Vad är bra med ditt arbete?
– Jag försöker alltid att tänka att om jag inte 
själv tar tag i saker så händer det inget. Jag 
vill kunna påverka min egna arbetssituation. 
Jag trivs väldigt bra på Kortedala brandsta
tion. Tyvärr hör man mycket negativt om 
Bergsjön och Kortedala men jag som arbetar 
här ser inte bara det negativa utan de fantas
tiska människorna som bor här. Jag brinner 
speciellt för de unga människorna. Det är inte 
alltid lätt för dem att växa upp i en segregerad 
stad som i Göteborg. 

Tycker du att du har möjlighet att påverka 
ditt arbete?
– Jag har en fantastisk stationschef som har 
låtit mig arbeta med dessa frågor vid sidan av 
mitt arbete som brandman. Ett dagpass i 
veckan arbetar jag med MBU.

Hur ser det arbetet ut?
– Jag ansvarar för Kortedala brandstations 
MBUverksamhet. Jag planerar de olika till
fällena när ungdomar ska komma till statio
nen och informerar de övriga på stationen. 
Jag förbereder och ser till att det flyter på. Det 
är viktigt att MBUträffarna blir bra och ett 
ömsesidigt möte, många gånger är det miss
förstånd som skapar fördomar.

Har du märkt någon skillnad i Kortedala 
efter att ni börjat arbeta med MBU?
– Jag har fått ett brett kontaktnät, nu känner 
jag flera av de som bor i Kortedala. När vi åker 
ut med brandbilen är det många som hejar 

och kommer fram och pratar. Och det är ju 
egentligen det allt handlar om, kontakten i 
vardagen underlättar arbetet när det väl hän
der något. Vi finns där för att hjälpa dem!

Vad är mindre bra med ditt arbete?
– Jag hade önskat att RSG ville/kunde satsa 
mer på den enskilde brandmannens utveck
ling. Att alla som vill skulle ges den möjlig
heten som jag har fått. Att få en dag i veckan 
med att arbeta med något man brinner lite 
extra för. Jag tror både organisationen som 
individen vinner på detta i längden. Att öka 
delaktigheten och inflytandet för den en
skilde brandmannen skapar en god arbets
miljö, det är jag fullt övertygad om. 

Är det något speciellt du har upplevt under 
dina år med MBU?
– Förra veckan när jag var i affären träffade 
jag en av de ungdomarna som var med i den 
första MBUgruppen. Vid tillfället umgicks 
han i kriminella kretsar och det fanns en oro 
bland vuxna i hans närhet. Efter MBU änd
rade han inställning. Nu är han gift och läser 
på Handels. MBU är kanske inte hela anled
ningen till hans ändrade val men säkert en 
hel del. I mina möten med MBUungdomar
na får jag så mycket glädje. De är fantastiska 
och ger mig mycket positivt! 

– Jag hade önskat att RSG 
ville/kunde satsa mer på 
den enskilde brandman-
nens utveckling. Att alla 
som vill skulle ges den 
möjligheten som jag har 
fått. Att få en dag i veckan 
med att arbeta med något 
man brinner lite extra för.

PROFILEN

Att få arbeta med

OM MBU
MBU, Människan bakom 
uniformen, startades hösten 
2009 i Östra Göteborg av 
bl.a. Rosmarie Jonasson  
och Tomas Norberg.  

Genom MBU får ungdomar 
möjlighet att lära känna 
personer som arbetar inom 
olika uniformsyrken, såsom 
polis, räddningstjänst och 
vaktbolag. Uniformsbärarna 
får i sin tur lära känna ung-
domarna under kepsen. 

MBU finns nu i flera stads-
delar i Göteborg och även i 
andra städer i Sverige.

Det här numrets profil är Patrik Jonasson som arbetat som brand-
man sedan 2005. Här berättar han om sin sitt arbete med MBU, 
Människan bakom uniformen, samt slår ett slag för att satsa på 

den enskilde brandmannens utveckling.

Något man brinner    
       lite extra för

Text Anna Dyne

PSST! Vi blev så inspirerade  
av Patriks bilder att vi visar  
några av dem på baksidan  
av scoopet som inspiration  
till en bildtävling! 
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Den vikarierande 
     kustbevakaren

Kristian Ahlström är brandmannen som sadlade om till kustbevakare  
men som inte kunnat släppa yrket helt. Under sommaren har Kristian  
kombinerat arbetet till sjöss med att vikariera på Frölunda brandstation.  

I början av september fick han möjlighet att ta emot kollegorna  
från Frölunda på sin vanliga arbetsplats.

Text & foto Valdemar Lindekrantz

– Fartygsbränder är komplicerade då det 
ofta handlar om trånga utrymmen med bran
ta trappor, rör i väggar och tak, för att inte 
nämna all elektronik. Därför är det också ett 
bra övningsobjekt, förklarar Kristian. 

DET ÄR EN REGNTUNG DAG i början av sep
tember och ett stilla lugn råder över Tångud
dens hamn i västra Göteborg.  Det grå vädret 
gör att man knappt märker röken som sakta 
kryper ut ur ett av fartygen som ligger vid kaj. 
Intill står en utfälld övningstriangel som med 
sin bjärta färg sticker ut lite extra en dag som 
denna.

Ett övningslarm har skickats till rädd
ningstjänsten och inom några minuter är 
styrkan från den närliggande stationen i Frö
lunda på plats. Det visar sig att röken kommer 
från ett av Kustbevakningens fartyg och när 
brandmännen möts av Kristian Ahlström på 
kajen är det flera som drar på smilbanden. 
Under sommaren har Kristian nämligen va
rit en i gänget, iklädd vit hjälm och larmställ. 

– Jag hoppade på ett sommarvikariat för 
att göra nytta av den ledighet man får av att 
arbeta lite längre patruller till sjöss. Eftersom 
jag är utbildad brandman och tidigare har 
jobbat inom Räddningstjänsten Storgöteborg 
kändes det rätt naturligt, säger Kristian.

Ordnar brandövning för  
sommarkollegerna
Mån om att behålla kontakten med de gamla 
kollegorna på Frölunda, tvekade inte Kristian 
när han fick en förfrågan om att ordna en 
brandövning ombord på hans ordinarie ar
betsplats; miljöskyddsfartyget KBV 010.

– I grunden handlar båda 
yrkena om samma sak:  

Att hjälpa människor och 
bidra med samhällsnytta.

Av samma sort
Som kustbevakare har Kristian haft stor 
nytta av sina erfarenheter från räddnings
tjänsten, såsom att behålla lugnet och bear
beta information under stress, att hantera 
tempoväxlingar och att bemöta människor 
som befinner sig i sitt livs kanske svåraste 
stund. 

– Vid olyckor eller andra skarpa situatio
ner blir det extra tydligt hur viktiga ens kol
legor är och att man känner sig trygg i arbets
laget, säger Kristian som menar att det är 
ungefär samma sorts människor som dras till 
att bli kustbevakare som brandmän och att 
det därför känts naturligt att växla arbets
plats under sommaren.

– I grunden handlar båda yrkena om sam
ma sak: Att hjälpa människor och bidra med 
samhällsnytta, och det är vi bra på, både kust
bevakare och brandmän, avslutar Kristian 

I september hölls en  
infokväll på Gårda brand-
station där vi bjöd in 
personer som ville veta 
mer om jobbet som 
brandman. Ett fyrtiotal 
förväntansfulla personer 
besökte oss. 

ÄVEN SVT VÄST VAR PÅ PLATS och gjorde ett 
inslag. Brandmännen Karin Olstorpe, Jessica 
Lidberg och Bjarne Lundgren berättade om 
vad som krävs och hur man går tillväga för 
att bli brandman. Mikael Wennerbeck och 
Per Hassling från personalenheten berättade 
om hur rekrytering och tester går till. Johan 
Fors från vår RiB verksamhet berättade om 
vad arbetet som Ribbrandman innebär.

Detta var väldigt intressant för många av 
besökarna som kanske även ser detta som en 
ingång i att testa yrket som brandman.

Inblick i vårt dagliga arbete
Besökarna fick se brandstationen och fick en 
inblick i vår dagliga arbetsmiljö. De kunde 
även prova på en del av de fystesterna som 
krävs för att bli anställd som brandman. 

Vi hoppas att flera av de besökande nu 
kommer att vilja söka till RiBverksamheten 
eller SMOutbildningen och kanske i framti
den bli en av våra arbetskamrater. Redan 
dagen efter fick vi samtal och mail om fler 
frågor om SMO utbildningen samt bokning
ar av rullbandstest! 

    Vill  
du bli  
brand-
man? 

REKRYTERINGSAMVERKAN
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DET VAR I MAJ, närmare bestämt på Kristi
himmelfärdsdagens eftermiddag, som Yvon
ne och Bosse i Ödenäs plötsligt drabbades av 
något fruktansvärt.

– Bosse hade arbetat väldigt mycket under 
en lång tid.  Han satt i vårt uterum och la 
patients på Ipaden medan jag gick och påtade 
i trädgården. Efter en stund satte jag mig med 
honom, och ganska snart därefter märkte jag 
att han snarkade till, säger Yvonne. 

– Jag sa, ”Men sover du, Bosse?” men jag 
insåg direkt att detta var något helt annat. 
Hans ansikte blev mer och mer lila och hans 
ögon rullade bak. Jag ringde genast till 112. 
Efter bara två signaler kom jag fram till en 
operatör. Jag förklarade vad som hänt, sam
tidigt som jag slet undan bordet i vårt uterum 
och började göra kompressioner. Operatören 
hjälpte mig räkna, och stöttade mig hela ti
den. Jag tappade uppfattningen om hur länge 
vi höll på, men konstaterade senare att det var 
19 minuter. Det känslan jag kände när jag 
hörde sirenerna närma sig var obeskrivlig! 
säger Yvonne.

Ambulans i Hindås närmast i tid
Klockan 17:17 kom IVPAlarmet till Hindås 
RiBstation. Yvonne och Bosse bor egentligen 
i det utryckningsområde som tillhör Alingsås–
Vårgårdas räddningstjänstförbund, men om
ständigheterna föranledde att RSG:s brand
män i Hindås befann sig närmare i tid, drygt 

I september hyllade vi 
två riktiga hjältar.  
Sent en kväll i slutet av  
augusti låg en hjälplös 
kvinna i Göta Älv ned-
anför Casino Cosmopol. 
Frida och Kajsa arbetar 
på Strömmabolagen och 
satt på en båt i hamnen 
när de uppmärksam-
made kvinnan i vattnet.

vecka efter hjärtstoppet fick han veta att han 
var välkommen in på operation, och pacema
kern sattes in.

– Det var en otrolig service från sjukhusets 
sida, säger Yvonne.

Många avgörande faktorer
En tursam följd av omständigheter räddade 
Bosses liv den majdagen. Operatörens hjälp 
över telefonen, Hindås brandmäns snabba 
utkörning och hjälp på plats och ambulans
personalen var alla viktiga, men trots allt var 
det kanske Yvonnes kunskaper inom hjärt 
och lunglivräddning (HLR) som var det verk
ligt avgörande.

IVPA-larm i Hindås Räddad ur Göta älv

PERSONAL FRÅN HINDÅS BRANDSTATION tillsammans med Bosse då han bjöd på tårta som tack. YVONNE OCH BOSSE på sjukhuset.

FRIDA OCH KAJSA tillsammans med laget och larmoperatörerna som var med vid larmet.

RiB RÅDIGT INGRIPANDE 

– Jag lärde mig HLR genom en utbild
ning i arbetet och har faktiskt också utbil
dats till HLRinstruktör av räddningstjäns
ten. Vad som hade hänt om jag inte visste 
hur man skulle göra när någon drabbas av 
ett hjärtstopp vill jag inte ens tänka på. Jag 
är så glad och tacksam att jag har den ut
bildningen och både Bosse och jag är otro
ligt tacksamma för det som Hindås brand
män gjorde, säger Yvonne. 

Idag mår Bosse bra. Han kan återigen 
vara ute i skogen på jakt och på långa pro
menader med Yvonne och deras hundar 

När Yvonnes man Bosse 
drabbades av plötsligt 
hjärtstopp var det hen-
nes, brandmännens och 
ambulanspersonalens 
snabba agerande som 
räddade Bosses liv. 

en mil därifrån. Marcus Bengtsson, styrke
ledare och hans lag skyndade ut längs de små 
vägarna till Yvonne och hennes man.

– När vi kom fram kunde vi ta över det 
livräddande arbetet. Vi kopplade upp de
fibrillatorn och ”deffade” två gånger innan 
ambulansen anlände, ungefär sju minuter 
efter oss, säger Marcus.

Ambulanspersonalen förde in Bosse i am
bulansen, kollade EKG och körde honom till 
Alingsås lasarett, där han togs om hand. Inga 
fel hittades efter alla undersökningar. Så efter 
5 dagar bestämde läkarna att Bosse skulle få 
en ICDpacemaker inopererad, väntetiden på 
att få en sådan kunde vara tre veckor. Men en 

– NÄR VI FICK KLART FÖR OSS att det var en 
person som låg i vattnet gick allt väldig fort, 
berättar Frida. Jag tog en livboj och slängde 
ut den till kvinnan i vattnet men hon ville inte 
ta den. Då tog jag av mig byxor och tröja och 
hoppade i. Frida simmade sedan ut till kvin
nan och Kajsa ringde 112. 

Några veckor efter händelsen bjöds Frida 
och Kajsa till Gårda brand station för att 
träffa den räddningsstyrkan som var på plats 
vid händelsen. Alla var eniga om att Frida och 
Kajsa gjort en fantastisk insats, dels att Frida 
hoppade i och tänkte på att ta med sig en liv
boj och att Kajsa stod kvar på land och mötte 
upp styrkan och även kunde tala om exakt 
var i vattnet Frida och kvinnan befann sig. 

– Ett sånt rådigt ingripande där det visats 
på medmänsklighet och omtanke är något vi 
vill uppmärksamma, sa Lars Klevensparr när 
han delade ut blommor, diplom och biobiljet
ter till Frida och Kajsa 

Text Fredrik Dahlstedt

Text Anna Dyne

18 3 • 2017 3 • 2017 19



Vid två tillfällen under sommar-
månaderna har fyra brigade-
sjefer från Oslo Brann- og Red -
-n ings etaten (OBRE) besökt 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) för att utbyta erfarenheter.

EN BRIGADESJEF leder en brigade med sju 
vaktlag som är placerade på sju olika brand
stationer. OBRE har fyra brigader, vilket mot
svarar våra fyra olika skiftlag.

Under besöken har OBRE:s brigadesjefer 
åkt med våra insatsledarenheter på larm,  
besökt brandstationer, deltagit i övningsverk
samhet, provat vår ledningsträningsanlägg
ning på Färjenäs med mera. Erfarenhets
utbytet har varit mycket givande och gett 
båda organisationer goda idéer till varandra.

Trevligt återseende
Vid ett av övningstillfällena blev det ett trev
ligt återseende när de norska brigadesjeferna 
träffade Linda Jonsson, brandman på Frö
lunda, som tidigare varit rökdykare i Oslo.

Då våra operativa ledningssystem skiljer sig 
åt var det intressant att efter larmen diskutera 
respektive organisations för och nackdelar. På 
Färjenäs tog Utbildnings och övnings
enheterna emot våra norska gäster. Där fick de 
prova vår ledningsträningsanläggning med 
olika scenarion, innan hemfärden till Oslo 

Erfarenhetsutbyte med Oslo

BRIGADESJEFERNA deltog på våra larm för att utbyta erfarenheter.

BÅTÖVNING MED GÖTE. Linda Jonsson med Trond Hasen och Håvard Bakken.

LEDNINGSTRÄNINGSANLÄGGNINGEN på Färjenäs. Knut Halvorsen,  
Per Månsson, Tor Arne Elvrum och Ronnie Liljeqvist.

OBRE har 7 dygnsbeman-
nade heltidsbrandstationer 
och en ledningscentral som 
skyddar Oslos 670 000 
invånare.

År 2016 ryckte OBRE ut  
till 13 756 händelser.

OBRE är organiserade i  
fyra skiftlag (brigader) som 
leds av varsin brigadesjef.

Efter den bittra sortin  
i Grekland var det ett 
revanschsuget lag på tio 
spelare och en coach,  
som reste till Newcastle  
i slutet av augusti

FÖRSTA DAGEN I NEWCASTLE bestod av lätt
are sightseeing och sedan invigning av tur
neringen på ett lokalt hak med dryck och 
smörgåsar i alla dess former.

Turneringen som Tyne & Wear Fire & Res
cue Service arrangerade firade i år 40års
jubileum och innehöll flera sporter. Vi själva 
skulle spela fotboll, såklart. Formatet var 
tämligen annorlunda – vi spelade med en 
målvakt + fem utespelare på en konstgräs
matta som till och med hade förbud för fot
bollsskor med dubbar (inte ens copa mun
dial var tillåtet). Matchtiden var dessutom 

RIF
Newcastle 2017 

Bakre raden: Mikael Hysén, Jakob Söderberg, Markus Skogvard, Christoffer Widlund, Carl-Johan Falk, Vic-
tor Sörensson, Anders Helmborn. Främre raden: Erik Skåpdal, Magnus Stäring, Ernst Norling, Tommy Sand

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

bara 2 x 10 minuter. 
Det var sex lag från början i turneringen: 

Chrudium från Tjeckien, fyra lag från Eng
land (varav två hemmalag från Tyne & Wear, 
brandmän från Cornwall och poliser från 
Northumbria) och slutligen vi från Sverige. 
Vi skulle möta alla i ett dubbelmöte och laget 
med flest insamlade poäng vann turneringen. 

Vi inledde fredagen med tre uddamåls
segrar. Efter en robust lunch bestående av 
valfri smak på en liten påse chips, en smörgås, 
ett äpple och en chokladbit lossnade spelet på 
eftermiddagen och vi vann med 9–0 och 6–1. 

Boxningsturnering på kvällen
På kvällen var det boxningsturnering med 
deltagare från både USA, England och Irland. 
Vi bjöds på femton häftiga matcher av varie
rat underhållningsvärde för otränade ögon. 
En väldigt rolig tillställning med allt från 
säckpipor som spelade till vänstersläggor som 
utdelades.

Sista fotbollsdagen hade poliserna packat 
väskorna och åkt hemåt, hemmalagets två lag 
hade blivit ett så tre matcher spelades och 

resulterade i lika många segrar. Det innebar 
att vi vann turneringen med full pott, 24  
poäng och 26–3 i målskillnad. Härligt! På 
kvällen bjöds det på bankett med mat och 
dryck, fina tal och hyllningar, skönsång från 
både Erik Skåpdal och hela fotbollsgänget. 

Summering
Eftersom vi spelade åtta matcher får det bli en 
kort summering av turneringen i sin helhet: 

Skytteligasegern delades av Markus Skog
vard och CarlJohan Falk. Noterbart är att 
samtliga spelare gjorde mål, dock väntade 
Jakob Söderberg ända in i det sista – med två 
minuter kvar av turneringen satte han bollen 
i krysset med ett vänsterskott på bästa  
Roberto Carlosmanér. 

Erik Skåpdal gjorde lagets klart snyggaste 
mål, en blandning av spektakulär teknik och 
fysik krävdes för det. Ernst Norling stod för 
den finaste assisten och fick samtliga två i 
publiken att jubla. Viktor Sörenson var mer 
eller mindre felfri i mål, ändå var det bara 
Markus Skogvard som höll nollan. Kul var 
också att vår härförare och lagkapten Mikael 
Hysén hittade till Landvetter och kunde 
hänga med, det var väl tur att han inte an
vände sig av karta och kompass. Turnering
ens bästa coach vanns av Tommy Sand.

Överlag en jättebra genomförd turnering, 
och väldigt bra uppstyrt och arrangerat. Efter 
denna turnering är det väl också bevisat att 
Torslanda inte bara är mjuktennisens Mecka 
utan även fotbollens, då truppen bestod av 
flest representanter därifrån. 

Noterbart är att samtliga 
spelare gjorde mål, dock 
väntade Jakob Söderberg 
ända in i det sista –  
med två minuter kvar av 
turneringen satte han bol-
len i krysset med ett vän-
sterskott på bästa Roberto 
Carlos-manér.

Text Christofer Widlund

STUDIEBESÖK 
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Brand-SM  
Orientering

TYVÄRR LYCKADES VI INTE fånga alla RIFare på bild samtidigt. Stående FV. Mikael Hysén, Patrik Larsson, 
Björn Wänström, Erik Ferm, Magnus Johansson. Främre raden. Erik Skåpdal, Tiina Laas, Amanda Christiansson.

ERFARENHETERNA och förberedelserna var 
varierande på löparna men väl i skogen käm
pade alla väl mot ljung, tuvor och branter.

Trevlig kamratmiddag
En trevlig kamratmiddag på kvällen med 
prisutdelning och quiz var uppskattad. 

Dagen efter var vi tolv löpare. Några vågade 
sig inte tillbaka men istället var några andra 
sugna på att testa sin kropp och hjärna mot 
skogen. Totalt norpade vi fyra guld 

Tiina Laas

CHRISTIAN HEDMAN tillsammans med Joaquin 
Mendez från USA. Amerikanen kom på silverplats i 
klassen och han lyfte 140 kg.

Brand-SM 
Golf
Vid Brand-SM i Golf som hölls 
på Lyckornas GK gick vår Åke 
Olsson från RSG segrande ur 
äldre old boys-klassen. Grattis!

GLADA GOLFARE I NEWCASTLE. Bengt Axgren, Bobby Rose, Robert Steigård och Göran Teiler. 

Guldmedalj i 
Bänkpress
Stort grattis Christian Hedman, 
brand man på Kungsbacka till 
ditt guld i bänkpress på årets  
World Police & firegame i Los 
Angeles! Hur var vägen dit?

- JAG BESTÄMDE MIG DIREKT efter Washing
ton för två år sedan att jag ville köra denna 
tävling igen. Då hämmades jag av en skada 
vilken drogs upp månaden innan. Den gång
en fick jag nöja mig med silver. Den här som
maren har träningen gått mycket bra och jag 
lyckades vinna SM i Borås i början av juli. 

Direkt efter den tävlingen påbörjade jag 
satsningen mot World Police & firegames. Jag 
sänkte min ingång till 150 kg då jag såg att 
motståndarna som mest satte 135 kg i start
vikt. Därefter satte jag 160 och avslutade med 
167,5 kg i sista lyftet. 

Det gamla världsrekordet låg på 165 kg i 
75 kg klassen men det här året var det helt 
nya viktklasser. Den gamla viktklassen 75 kg 
fanns inte längre utan var ersatt av den nya 
klassen 74 kg. Eftersom alla viktklasser var 
omgjorda så var även världsrekorden rade
rade. Alla vinnande lyft blev automatiskt 
även världsrekord 

Golfgänget i Newcastle
LAGET BESTOD AV FYRA SPELARE och golfen 
spelades på fina banor. Lite kuriosa i sam
manhanget: Göran Teiler var med på den 

första utbytesresan till Newcastle för 40 år 
sedan, då som fotbollsmålvakt och nu som 
golfspelare! 

JESSICA OCH JOSEFINE kom på tredje plats i 
Brand-SM i Crossfit i Visby i år.

Brand-SM
Crossfit
Josefine Hedberg och jag flög 
över till Visby på Gotland i slu-
tet av augusti i år för att delta i 
Brand-SM i Crossfit. 

DET VACKRA VÄDRET gjorde att hela tävlingen 
hölls nere i hamnen. Lördagen började med 
3,5 km löpning längs strandpromenaden, en 
kortare simsträcka och sedan löpa de 3,5 km 
tillbaka igen. Jobbigt och flåsigt var det! 

Efter att bara ha vilat ca 15 minuter efter 
löpningen skulle vi lyfta så tungt vi kunde i 
en marklyftsstege med tre reps på varje vikt.  
Vi gjorde rätt bra ifrån oss på detta event så 
vi tog oss uppåt i rankingen. 

Tredje eventet innehöll många lyft med 
medeltunga vikter på stång och kettlebells
vingar, vilket passar oss utmärkt och vi vann 
det eventet. Det gjorde att vi kom till semin 
(åtta bästa lagen) och det blev ytterligare ett 
event med stång med ganska många lyft och 
lite stegrande vikt vilket vi hade vunnit om 
det inte hade blivit ett missförstånd på slutet.
Vi kom iallafall på andra plats på semieventet. 

De fyra topplagen kvalificerade sig vidare 
till final och finalen var ett kort event där man 
skulle bära en sandsäck och hoppa över ett 
staket fram och tillbaka två gånger var. Där 
kom vi på tredje plats och lyckades alltså 
knipa bronset! 

Jessica Lidberg

Den 30 augusti var vi elva laddade löpare som  
tog oss till Skatås för Brand-SM i orientering  

som i år gick på hemmaplan.

RIF
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INSATSAVDELNINGEN

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg

POSTTIDNING

B

Kan du dina fåglar? Det här numrets profil Patrik Jonassons  
stora intresse för naturfotografi inspirerade oss till en tävling!  

Skicka in namnen på de tre fågelarterna till brandscoopet@rsgbg.se  
senast 7 november. Vi lottar ut en biobiljett var, till tre vinnare!

Bildtävling! 
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