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I ÅRETS SISTA UTGÅVA av Brandscoopet vill jag 
beröra några viktiga och avgörande områden. 

I VÅRAS GENOMFÖRDE VI på eget initiativ, en 
enkätundersökning inom förbundet, om 
kränkande särbehandling. Resultatet blev ty-
värr nedslående, 28 procent av våra anställda 
kvinnor och 13 procent av männen, anger att 
de utsatts för kränkande särbehandling.

Jag har haft förmånen att få vara chef i 
drygt 25 år inom olika befattningar och har 
genom åren ”slipats och formats” till den jag 
är idag. Jag accepterar att mina medarbetare 
inom RSG ibland gör saker som inte blir så 
bra, kan fatta mindre bra beslut och även kan 
säga ett och annat som inte är så genomtänkt 
– detta gör även jag! 

Dock är det inte acceptabelt att kränka nå-
gon eller göra någon form av oönskade sexu-
ella anspelningar – här råder det nolltolerans!

HUR SKA VI KUNNA LEVA UPP TILL våra tre bra 
och genomtänkta värdeord gentemot vår 
uppdragsgivare (allmänheten): Trygghet – 
Säkerhet – Omtanke, om vi själva inte lever 
upp till en sund arbetsmiljö?

RSG arbetade med dessa frågor redan innan 
#metoo- och #larmetgår-kampanjerna. Den 
nämnda enkäten är bara en del av ett pågå-
ende arbete för att ta fram – och leva efter –  
en plan för likabehandling. Under hösten har 
bland annat workshops genomförts och led-
ningsgruppen utbildas i jämställdhetskun-
skap. Fler aktiviteter kommer. 

JAG VILL TACKA ER ALLA som varit involve-
rade i planeringen och genomförandet av EU-
toppmötet i Göteborg under november. Inn-
an EU-mötet påbörjades, genomfördes en 
väldigt bra och gedigen utbildningsinsats 
tillsammans med polis och ambulans vid 
Färjenäs och Karholmen. 

Jag vill också uppmärksamma den opera-
tiva planeringen som genomfördes i god sam-
verkan med polis, länsstyrelse och rädd-
ningstjänster inom Västra Götaland. Från 
flera aktörer har jag bara fått positiva signaler 
om det genomtänkta planeringsarbetet.

Tack och lov behövde varken polis eller 
räddningstjänst komma till större användning 
under toppmötet, men vi var väl förberedda.

DE FLESTA HAR SANNOLIKT KÄNNEDOM OM 
att det pågår två statliga utredningar som 
kommer att påverka räddningstjänstverk-
samheten i någon form. De båda utredning-
arna benämns, 112-utredningen (Ju 2016:03) 
och En effektivare kommunal räddningstjänst 
(dir 2017:15). 

Jag har vid några tillfällen fått möjlighet 
att träffa företrädarna för de båda utredning-
arna och fått information samt ställa frågor. 
Min förhoppning är att dessa båda utred-
ningar resulterar i en bättre sammanhållen 
”blåljusalarmering” samt tvingar fram ro-
bustare och effektivare räddningstjänstorga-
nisationer.

Med det sagt önskar jag 
er alla en god jul och ett 
gott nytt 2018! 

Dock är det inte acceptabelt att kränka någon eller göra någon form av  
oönskade sexuella anspelningar – här råder det nolltolerans!

Lars Klevensparr
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PROJEKT

SMS- 
Livräddare
SMS-Livräddare 
innebär att med 
hjälp av en smart-
phone lokalisera 
och aktivera fri-
villiga livräddare  

till platsen för ett plötsligt hjärtstopp.  
Antingen blir uppgiften att påbörja HLR, 
alternativt att hämta närmaste hjärtstart-
are. Tiden är avgörande och det är per-
soner i närheten som kan göra skillnad! 
Tidig start av HLR mer än fördubblar 
chansen att överleva ett hjärtstopp.

För att bli SMSLivräddare ska du vara 
över 18 år, samt ha genomfört HLR- 
utbildning någon gång under senaste  
3 åren, samt vara över 18 år

Ladda ner appen SMSlivraddare för 
Iphone eller Android. För mer informa-
tion kontakta Christopher Lundberg, 
ambulanssjuksköterska och projekt-
ledare på 0700-82 48 62. Läs mer på 
www.vgregion.se/smslivraddare.

noteratKOMMUNIKATIONSENHETEN

Text Jeanette Karlström

     Nytänk kring
kommunikation

And the winner is ... 
I förra numret av Brandscoopet hade vi 
en tävling där man skulle gissa namnen 
på tre fågelarter. Det rätta svaren var:  
1) Talgoxe, 2) Kattuggla, 3) Domherre.

De tre vinnarna av fågeltävlingen är: 
Anton Rydenstam, Marcus Örnroth och 
Bengt Fredriksson. Grattis till er, varsin 
biobiljett kommer på posten!

Kommunikationschef Jeanette Karlström om att 
det är snart 30 år sedan Brandscoopet kom ut 
för första gången, och om en del förändringar 

som är att vänta.

I ÅR ÄR DET 28 ÅR SEDAN det första numret av 
Brandscoopet publicerades. Några av er 
minns kanske 1989? Det var året på Ingvar 
Carlsson var statsminister och George Bush 
(den äldre) efterträdde Ronald Reagan som 
president i USA. Själv hade jag precis tagit 
studenten och min pappa var yngre då än jag 
är idag. Internet och mobiltelefoner existe-
rade knappt. 

Ett område i förändring
I en värld där digitala kanaler ännu inte upp-
funnits fyllde Brandscoopet självklart en stor 
och viktig funktion för medarbetarna inom 
Räddningstjänsten. 

Sedan 1989 har kommunikationsområdet 
genomgått en revolution – och genomgår 
varje dag. Kanalerna är oändliga, både i antal 
och snabbhet (det tog sju dagar för Pókemon 
Go att nå 50 miljoner användare i fjol). Vi vet 
också mer om hur kommunikation fungerar, 
och hur människor faktiskt vill kommunicera.

I en sådan värld behövs nya arbetssätt, och 
det gäller inte minst hur anställda får den 
information och kunskap de behöver för att 
kunna utföra sitt jobb.

Satsning på digitala kanaler
Nästa år minskar vi antalet nummer av 
Brandscoopet från fyra till två. Istället kom-
mer vi att satsa mer på aktuell information, 
främst i våra digitala kanaler. Till exempel på 
Insidan, som inte existerade 1989.

Idag hittar du som (heltidsanställd) med-
arbetare mycket information där – oavsett 
om det är styrdokument, beställningsformu-

lär eller nyheter om små och stora beslut och 
händelser. Via kommentarsfälten kan du 
ställa frågor och få svar. Genom att ringa el-
ler mejla oss på Kommunikationsenheten 
kan både du och vi inom loppet av några mi-
nuter informera alla dina kollegor på RSG om 
viktiga händelser – eller invånarna i våra sex 
kommuner. 

Vi på KE tror att det är viktigt att den  
kanal som snabbt och effektivt kan hjälpa dig 
i ditt jobb, också utvecklas på ett bra sätt och 
väljer därför att fokusera mer på den – för 
snabbare nyheter och mer information.

Nästa år kommer Brandscoopet ut en gång 
på våren och en gång på hösten. Vi ”snålar” 
inte in på personaltidningen, vi satsar våra 
resurser där vi är övertygade om att de gör 
bäst nytta. 

Vad tycker du?
Hör gärna av dig till oss med förslag på hur 
vi kan bli bättre – eller bra saker vi ska fort-
sätta med. Eller farhågor du har. Och vill du 
så kommer vi gärna till din arbetsplats och 
berättar mer om hur bra kommunikation kan 
göra jobbet både roligare och enklare. Du når 
oss på info@rsgbg.se 

Uppföljning

Hallå där!

NÄR FÅR ÅTGÄRDSPROGRAM-

MET EFFEKT?

– Först så krävs ett beslut, däref-
ter behövs som sagt en imple-
menteringsfas. Det är här det kan 
bli lite komplext eftersom vissa 
åtgärder går att genomföra direkt 
medan andra kräver följdupp-
drag eller utvecklingsarbete över 
lång tid. Så de förhoppningsvis 
positiva effekterna kommer nog 
börja märkas allt eftersom under 
en lång tidsperiod framöver. 
Vissa snabbare än andra.

AVSLUTNINGSVIS, HAR DU 

NÅGOT ATT SÄGA INNAN 

ÅRET ÄR SLUT?

– Ja, jag vill tacka alla som har 
bidragit med sitt deltagande och 
synpunkter i utredningsarbetet. 
Det har varit ett mycket lärorikt 
och samtidigt roligt uppdrag. Jag 
hoppas verkligen att vi kan bli en 
mer lärande organisation med 
bättre samordning! Men för att 
nå dit då krävs det fortsättnings-
vis mycket arbete och där vi vå-
gar att prova nya idéer och tan-
kesätt. Och nu när jag har chan-
sen så vill jag passa på att önska 
alla en riktigt god jul och ett gott 
nytt år! 

VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?

– Vi har genomfört ett operativt seminarium 
där representanter från RSG:s samtliga ope-
rativa yrkeskategorier deltog. Det var ett 
mycket intressant seminarium där många 
kloka synpunkter kom fram. Jag har även 
genomfört ett seminarium med en brigade-
sjef och sju brannmester från Oslo Brann- og 
Redningsetaten, OBRE. De fick öva på olika 
händelser som vi haft som räddningsinsatser, 
där kunde taktik och arbetssätt jämföras vil-
ket var väldigt intressant. Därtill har det va-
rit några arbetsmöten för Arbets- och Analys-
gruppen.

UTREDNINGSUPPDRAGET NÄRMAR SIG 

SITT SLUT, VAD HÄNDER NU?

– Ja, det stämmer. Utredningsuppdraget 
sträcker sig året ut. Just nu håller jag på att 
sammanställa åtgärdsprogrammet. Därefter 
är det RSG:s ledning som fattar ett beslut om 
något skall genomföras samt i vilken omfatt-
ning. Men innan ett beslut kan fattas behövs 
remissrundor, samverkan via förbundsrådet 
och riskbedömning genomföras. Så själva 
beslutsprocessen kommer att fortsätta in en 
bit på nästa år. Det krävs även att vi gör en 
process- och flödeskartläggning, denna kom-
mer inte hinnas med i år men förhoppnings-
vis i början på nästa år.

OM RSG:S LEDNING FATTAR BESLUT OM 

ATT ÅTGÄRDSPROGRAMMET SKALL 

GENOMFÖRAS, VAD HÄNDER DÅ?

– Om RSG:s ledning väljer att vi skall genom-
föra åtgärdsprogrammet krävs en implemen-
teringsfas samt en del fortsättningsuppdrag. 
Uppgifter behöver fördelas mellan olika av-
delningar, enheter och funktioner. En utma-
ning blir att säkerställa att implementeringen 
inte stannar upp, då det finns åtgärder som 
kommer behöva sträcka sig över flera år. Där-
för är det viktigt med ständig uppföljning för 
att kunna driva mot önskvärd målsättning.

Remiss- 
rundor

Samverkan 
Förbundsråd

RSG 
Ledning

Beslut

Implement- 
ering

Nästa år minskar vi antalet 
nummer av Brandscoopet från 
fyra till två. Istället kommer vi 
att satsa mer på aktuell infor-
mation, främst i våra digitala 
kanaler. 

... Kristoffer Wahter, som leder utredningsuppdraget 
”Lärande för effektiv och säker operativ insats”. 
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EN TALGOXE som var rätt svar på fråga 1. 
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NEJ, AGNETA, PER, MIKAEL OCH LULU och de 
övriga åtta i gruppen som jobbar där behöver 
inte bryta upp krockade bilar, ge sig in i rök-
fyllda hus eller dyka i kalla vatten (ja Per och 
Mikael vet hur man gör – de är före detta 
brandmän). Men en skopa mod behövs ändå, 
på ett annat sätt.

Stöttar i svåra situationer
Annika Celegin har jobbat på Räddningstjäns-
ten Storgöteborg i ungefär två år. Hon är något 
som kallas för HR-specialist. Hon och de sju 
andra HR-specialisterna och tre HR-adminis-
tratörer är chefernas stöd både i lång- och 
kortsiktiga frågor. HR stöttar cheferna –  
som i sin tur stöttar medarbetarna.

– Vi gör detta på olika sätt. De flesta upp-
drag är okomplicerade: vi hjälper till med 
administration kring nyanställning eller av-
slut, löner, rekrytering, ledarskapsutveckling, 
kamratstöd. Men vi har också en slags kon-
trollfunktion där våra rekommendationer 
och krav ibland krockar det med den enskil-
de chefens sätt att tänka eller hantera en 
situation. Ibland måste vi säga sådant som en 
person inte vill höra och försöka förmå ho-
nom eller henne att följa riktlinjerna, utan att 
ha ett mandat som dennes chef, säger Annika.

Ibland ingår det även tråkiga saker i jobbet, 
t.ex. att reda i konflikter, uppsägningar eller 
medarbetarproblem med alkohol eller dylikt. 
– Ibland krävs det en hel del skinn på näsan 
med att jobba med HR-frågor, säger Annika.

Organisationens samvete
Den uppmärksamma kanske har sett att en-
heten i dag inte längre heter PE utan HR. 
Skiftet från en Personalenhet till en HR-enhet 
innehåller mycket symbolik, menar Annika. 
Att ”hantera personal”, ger en begränsad bild, 
medan Human Resources, som ju HR är en 
förkortning av, pekar på alla processer kring 
ett medarbetar- och chefskap. HR-medarbe-

tarna ska förstås ha koll på lagar och regler, 
skriva rutiner och policys men driver också 
frågor kring det som inte är lika konkret: 
arbetsgivarskapet, värdegrunden och de 
mänskliga värdena. Man skulle kanske kun-
na kalla det organisationens samvete?

– Det är vårt mål att varje individ ska 
känna sig trygg i att han eller hon har samma 
rättigheter som alla andra, och att vi alltid 
agerar konsekvent och etiskt. Vi ska vara en 
nagel i ögat och se till att det humana inte 
glöms bort. Här på Räddningstjänsten jobbar 
vi aktivt med att stärka våra chefer och le-
dare i sina roller och i att ta ansvar – och de 
är bra på det.

Stor satsning på chefer och ledare
Och ännu bättre ska de bli. Under året har 
HR-enheten sjösatt en introduktionsutbild-
ning för alla chefer där man gått igenom 
grunderna i t.ex. rekrytering, rehab, arbets-
miljö och kommunikation. Nästa år drar 
man förhoppningsvis igång ett stort utbild-
ningspaket som inbegriper även de mjukare 
delarna såsom värdegrund, likabehandlings-
arbete, grupputveckling, situationsanpassat 
ledarskap, med mera.

– Det är ungefär 180 ledare och chefer som 

Ibland måste vi säga 
sådant som en person 
inte vill höra och försöka 
förmå honom eller hen-
ne att följa riktlinjerna, 
utan att ha ett mandat 
som dennes chef.

Det är vårt mål att  
varje individ ska känna 
sig trygg i att han eller 
hon har samma rättig-
heter som alla andra,  
och att vi alltid agerar 
konsekvent och etiskt.  
Vi ska vara en nagel i 
ögat och se till att det 
humana inte glöms bort. 

HR-ENHETEN

Andra våningen på Gårda, där bland annat HR-enheten  
sitter, ser ut som de flesta kontor. Två långa korridorer. Några 

soffor. Kafferum i änden. Rum efter rum med personer fram  - 
för datorer. Ett svagt mummel från olika möten och samtal. 

Det krävs en rejäl portion mod att jobba här!  
är kanske inte det första man tänker.

Mod på kontor

Text Jenny Rohdin

kommer att bli aktuella för detta utbildnings-
program, så det är en stor satsning. Det ska 
bli jättekul – och även utmanande. Flera av 
våra ledare i organisationen är utmärkta så-
dana ute på fält. Men kanske mer osäkra hur 
man leder en grupp när man inte är ute på 
larm. Det kommer säkert att krävas en gnut-
ta mod för dem att axla ledarrollen fullt ut. 
Det bästa är att ingen är ensam i detta. Vi är 
modiga tillsammans, avslutar Annika 

HR påminner  
oss om att det krävs

VAD ÄR DET MODIGASTE  
DU HAR GJORT?

Patrik Midenborn,  
brandinspektör
– Jag har hoppat både fallskärm och 
bungyjump men modigast är jag när 
jag visar civilkurage.

Sara Fischer, 
säkerhetsstrateg
– Att ställa frågor och utmana, även när 
det kan vara obekvämt, tycker jag är att 
visa mod. Att våga tänka nytt i stort och 
smått. Ett exempel på nytänkande för mig 
var när jag, min man och tre barn ersatte 
bilen med en lastcykel förra året.
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HR-ENHETEN Från vänster: Susanne Andersson, Annika Celegin, Lulu Sol Nitzsche Fält, och Per Hassling.



Det var efter färjekatastrofen 
med Costa Concordia 2012, 
utanför Italiens kust, som 
högsta befälet för räddnings-
insatsen bjöds till Sverige,  
för att föreläsa om vilka 
lärdomar man dragit av 
insatsen.

Räddningsdykare Key Svensson berättar om det interna-
tionella samverkansprojektet DiveSmart Baltic, som föddes 

i efterspelet av färjekatastrofen Costa Concordia  
utanför Italiens kust 2012.

Text Key Svensson

Mayday, mayday!

– DET ÄR INTE FRÅGAN OM det kommer att 
hända, snarare är frågan när nästa fartygs-
katastrof inträffar. Detta inledde Jonas  
Westerberg, Project Manager för Projektet 
DiveSmart Baltic, sitt anförande med inför 
förväntansfulla deltagare som samlats i  
YRGO:s dykarskolas lokaler i Svanesund. En 
gemensam nämnare sammanlänkar oss alla: 
dykning och en vilja att göra skillnad.

Från RSG deltog åtta Räddningsdykare 
tillsammans med i huvudsak kamouflage-
klädda dykare från olika militära förband i 
Danmark, Lettland, Litauen, Polen, Finland 
och Sverige. Det var efter färjekatastrofen 
med Costa Concordia 2012, utanför Italiens 
kust, som högsta befälet för räddningsinsat-
sen bjöds till Sverige, för att föreläsa om vilka 
lärdomar man dragit av insatsen. Genom 
detta föddes tankar om vilken beredskap som 
finns i Sverige för motsvarande händelse.

DiveSmart Baltic
Det blev startskottet för DykSmart, ett tre-
årigt projekt initierat av MSB och Kust-
bevakningen som kartlagt de resurser och 
kompetenser som finns nationellt i Sverige, 
med fokus på samverkan mellan statliga och 
kommunala myndigheter, samt privata aktö-
rer inom dykeribranschen. Innan projektet 
var slutfört år 2016 hade ribban lagts högre 

än så. Man lyckades få finansiering från EU 
och utöka projektet att gälla länderna kring 
Öster sjöregionen. Kustbevakningen är hu-
vudansvarig för projektet DiveSmart Baltic 
som är en samverkan mellan 18 organisatio-
ner och myndigheter, både militära och  
civila i sex länder runt Östersjön. Målet med 
projektet är att bygga en organisation med 
rätt kompetens, rätt utrustning och förmågan 
att både snabbt och med uthållighet kunna 
fullfölja en insats vid ett haveri i Östersjö-
regionen.

Över nationsgränserna
För att nå detta mål krävs att vi samverkar 
över nationsgränserna genom gemensamma 
övningar med tydligt fokus, men även genom 
standardiserade utbildningsrutiner och ut-
rustning. Öresund är världens fjärde mest 

Rapport från en  
lyckad katastrofövning

PÅ VÄG till bad i varma källor.

INSATSAVDELNINGEN
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ÖVERST TILL VÄNSTER: John Steenson klär sig för ett dyk. Överst till höger: Sanering efter miljödyk. Mitten: Petter Dynehäll manövrerar ROV.  
Nederst till vänster: Dagens dykstationer. Nederst till till höger: Mikkel Andersson intervjuas av SVT Väst.

RICKARD NILSSON på väg att evakuera nödställd 
från en luftficka.



PDV – PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD  

6 nationer

18 organisationer

90 dykare (ca)

480 dyk (ca)

ÖVNINGEN VAR EN DEL AV RSG:s pågående 
arbete med att höja förmågan till agerande 
under insats, med bland annat Pågående död-
ligt våld, PDV. Utryckande personal från 
Lundby, Gårda, Gårda dagstyrka, täckstyr-
kan delar av Kortedala med avancerad indi-
kering, stab, ledning samt LC deltog i öv-
ningen. I december sker utvärdering och en 
utbildningsplan ska beslutas där samtliga 
stationer inom RSG ska övas under 2018. 

Ansvariga för övningen var Magnus 
Karlsson (UÖE) samt P-A Lindfeldt (OL). 

– Vi är många, ca 200 personerna från am-
bulans och räddningstjänst som övats och 
som känner stor tacksamhet över den här 
möjligheten, berättar P-A Lindfeldt. Med 
stort engagemang har vi fått en mental för-
beredelse och praktisk vägledning i att för-
hålla oss till en situation långt utöver de van-
liga. En ansats i att såväl stötta som förbereda 

den enskilda men också en bild över hur 
polis, Räddningstjänst och Ambulans kan 
verka tillsammans.

Viktiga erfarenheter
– Genom stort engagemang från såväl delta-
gare, instruktörer och ledning har vi kunnat 
dra erfarenheter som är viktiga i det fort-
satta utvecklingsarbetet, fortsätter P-A. 

En bra vägledning för RSG att gå vidare 

Hur kan RSG tillsammans med ambulanssjukvården och polisen bli bättre 
på riskbedömning och genomförande vid räddnings- och sjukvårdsinsats 

i en attentatsliknande miljö? Hur kan vi öka den mentala förberedelsen 
för avsiktliga händelser? Detta samövade dessa tre aktörer under  

fyra dagar i november på Färjenäs och Karholmen.

Scenariot för övningen
Ett stort kryssningsfartyg hade tagit in stora 
mängder vatten och kantrat strax utanför 
hamnen i Svanesund, Orust.

Dykgruppens uppgift var att med två skil-
da metoder ta sig in genom skrovet och där 
söka upp instängda överlevare för att kunna 
föra ut dem i säkerhet.

Man skulle även täta en ledning som läck-
te och kontaminerade vattnet kring fartyget, 
samt ta prover och mäta föroreningar och 
utsläpp kring insatsområdet.

Otroligt väl arrangerat
Hela övningsveckan var otroligt väl arrang-
erad. Det var roligt att se hur professionellt 
våra tidigare arbetskamrater Patric Wenne-
bäck, Per Almbratt, Dan Hedberg och Robert 
Venema styrde upp den största internationella 
dykövning som genomförts i världen i år. 

Som avslutning en av dagarna hade en 
musselodlare från Orust bjudits in. Han bjöd 
dykarna på grillade musslor, en lokal specia-
litet. Detta samt ett mycket uppskattat sam-
kväm en av kvällarna var ett bra sätt att 
bygga broar mellan länderna. 

Hoppas att RSG får chansen att delta i den 
fullskale övning som planeras nästa höst i 
Danmark! 

trafikerade farled då alla fartygsrörelser mel-
lan Östersjön och Atlanten passerar genom 
det grunda, 4 km breda sundet. Östersjön är 
också ett tämligen grunt innanhav med ett 
medeldjup på drygt 50 m. Detta gör att sanno-
likheten är betydande att exempelvis ett 
300  m långt kryssningsfartyg bara delvis 
skulle sjunka vid en kollision eller grund-
stötning.

Det är då tidsfaktorn avgör ifall man ska 
kunna rädda de personer som blivit instäng-
da i luftfyllda sektioner av fartyget.

DYKARNA FRÅN RSG VAR: 
Petter Dynehäll, Jonas Johansson, 
Jonas Noldal, Key Svensson,  
John Steenson, Rickard Nilsson, 
Håkan Löfgren, Mikkel Andersson 
samt dykansvarig Jon Pile. 

Text Brandscoopet

Attentatsliknande miljö

Riskbedömning och  
genomförande vid insatser i en 

FORTS.

10 4 • 2017 4 • 2017 11



efter, där resten av organisationen kan kugga i. 
En samlad bild från alla som varit med på 
övningen är en innehållsrik, påkostad och väl 
sammansatt dag som lagt en bra grund för 
fortsatta resonemang och där personal från 
RSG och SU lärt in mönster och identifierat 
problem som tillsammans med polis och fort-
satta utbildningsinsatser kan byggas bort.

Samtliga ledningsfunktioner har tillsam-
mans med LC blivit prövade och övade. Ett 
viktigt samspel med en ökad förståelse för 
svårigheter i kommunikation och ledning.

Ett stort tack!
Avslutningsvis vill de ansvariga tacka alla 
som gjorde övningen möjlig.

– Ett stort tack, till alla som på så kort tid 
gjorde detta möjligt och där många i vår or-
ganisation lagt ner mycket energi för att få 
ihop det. Där hela utbildningsenheten visat 
vilken fantastisk kraft ni är och där alla har 
bidragit till en mycket uppskattad övnings-
dag. Ett extra tack till polisens instruktörer 
och de alldeles briljanta markörerna från 
Bernadotte gymnasiet!

Lars Klevensparr om  
utbildningen

VARFÖR GÖR VI DE HÄR UTBILD- 

NINGARNA?

– Vi måste vara mentalt förberedda om vi 
hamnar i en utsatt situation. Fram tills att 
MSB och att det nationellt tas fram riktlinjer 
och utbildning i gemensamma strategier för 
samtlig blåljuspersonal, har vi på RSG be-
stämt att själva ta tag i frågan. Vi ansvarar 
och håller i utbildningen där vi lånar instruk-

törer från Polisen som tillsammans med sjuk-
vården utbildar personal från RSG och SU. 
Vad är det vi som räddningstjänst saknar i 
dag och som vi behöver stärka oss i?

Vårt förtroende idag är högt men vi mås-
te ha en förmåga och kapacitet att rädda liv. 
Att bli kvar vid en brytpunkt är inte ok, vi 
måste på ett säkert och bra sätt ta oss fram, 
och i det samarbeta med andra myndigheter. 
Vi ska absolut inte ta över polisens arbete men 
vi ska vara bättre mentalt förberedda om vi 
hamnar i en utsatt situation.

HUR GÅR VI VIDARE, ÄR TANKEN ATT ALL 

OPERATIV PERSONAL SKA FÅ DEN HÄR 

UTBILDNINGEN?

– Ja, all personal ska utbildas framöver och 
vi måste även se framåt och fortsätta tänka 
hur vi på bästa sätt kan rusta oss och möta 
framtiden. Det är det inte bara jag som tyck-
er utan även våra skyddsombud och fackliga 
representanter står bakom detta och tycker 
att utbildningen i sin helhet är ett väldigt bra 
initiativ 

Samtliga ledningsfunk-
tioner har tillsammans 
med LC blivit prövade 
och övade. Ett viktigt 
samspel med en ökad 
förståelse för svårigheter 
i kommunikation och 
ledning.

FORTS. 
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Temat för denna övning var effektiva insatser vid brand i byggnad. 
Övningarna var uppdelade i två delar: en brandmanna övning som 
genomfördes på Karholmen och en befälsövning som genomför-

des i ledningsträningsanläggningen på Färjenäs.

Konceptövning 4 

ÖVNINGEN VAR FRAMTAGEN i samarbete mel-
lan UÖE och Förmågegruppen Brand i bygg-
nad. Övningarna genomförs via samordning 
mellan Insatsavdelningen, Avdelningen för 
Operativ ledning och Avdelningen för Verk-
samhets- och Chefsstöd.

Brandmannaövningen  
på Karhomlen
Övningen på Karholmen bestod av tre delar. 
En inledande förevisning där brand i katt-
vind diskuterades med fokus på hur man 
upptäcker och hanterar en sådan, vilka verk-
tyg vi kan använda och vilka utmaningar vi 
kan möta. Efter denna följde en förevisning 
av den effekt skärsläckare och dimspik åstad-
kommer.

Efter förevisningarna delades gruppen 
upp i två för praktiska momentövningar.

Den ena hade fokus på konstruktions-
brand där gruppen fick hantera en brand i 
bjälklagslådor som byggts upp på övningsfäl-
tet. Brandmännen fick även genomföra en 
kort uppstartsövning där det slog lågor ut ur 
ett fönster: här var syftet att man skulle ”säga 
hej till branden” för att köpa sig tid för den 
fortsatta insatsen. Vi tar tid för att tjäna tid! 

Den andra gruppen genomförde parallellt 
en övning i strålförartekning i det objekt vi 
kallar Draken. Här var syftet att brandmän-
nen skulle bli trygga och bekväma att han-
tera en övertändning med sitt strålrör. Vissa 
deltagare uttryckte att det var många år sen 
de övade strålförartekning: det var nyttigt att 
äntligen komma in i en varm container igen.

Mycket att ta med sig
Övningarna genomfördes i högt tempo, bit-
vis kanske lite för högt, men det var mycket 
som skulle hanteras på knappt tre timmar. 

Det viktiga är att brandmännen bär dessa 
erfarenheter med sig tillbaka hem och dis-
kuterar detta på lagen tillsammans med styr-
keledarna. Det finns kanske saker att skruva 
på när man är ute på larm, utifrån det man 
fick till sig på övningarna. En fråga som 
dryftades var: vem ska ta strålröret och spru-
ta på fönstret när det slår ut lågor? Vi gav 
inget facit här, det behöver man diskutera 
ute på lagen.

Befälsövningen på Färjenäs
På Färjenäs övade styrkeledare och insatsle-
dare tillsammans i RSG:s ledningstränings-
anläggning, där två olika scenarion skulle 
hanteras, brand i skola och brand i trapphuset 
på ett punkthus.

Varje scenario började med att en av styr-
keledarna fick agera första enhet på plats, 
genom att inleda insatsen samt ge förbere-
dande order till förstärkande enheter. Målet 

var att bland annat öva omedelbara åtgärder, 
taktik, arbetsmiljö på skadeplats och kom-
munikation.

Övningarna på Färjenäs flöt på bra och 
övningsledningen är nöjda med genomför-
andet. Lars Jacobsson berättar att vid alla 
insatser har styrkeledarna vidtagit omedel-
bara åtgärder med gott resultat. I kommuni-
kationen mellan ledningsbefälen har vi fun-

Erfarenheter från konceptövningarna har vi 
tagit med oss till arbetet med arbetsmiljöde-
legeringen. Så konceptövningarna bidrar 
även till RSG:s utvecklingsarbete berättar 
Lars Jacobsson.

Tack till alla som bidrog!
Vi som arbetat som instruktörer på övningen 
vill tacka alla deltagare för ett stort engage-

Det viktiga nu är att brandmännen bär dessa erfaren-
heter med sig tillbaka hem och diskuterar detta på lagen 
tillsammans med styrkeledarna. Det finns kanske saker 
att skruva på när man är ute på larm, utifrån det man 
fick till sig på övningarna.

nit användbara begrepp när insatsledaren 
angör styrkeledaren, vilket benämns etable-
ringsfönstret. Lämpliga beröringspunkter 
mellan befälen är:
• Vad pågår (Vad gör vi nu?)
• Hot (Liv, egendom, miljö?)
• Nästa åtgärd (Vad ska vi göra?)
• Risker (Fara för oss, fara för andra samt 

räddningstekniska problem?)

mang och hög delaktighet ute på övningsfäl-
ten. Och UÖE vill tacka alla instruktörer och 
servicepersonal som verkligen arbetat hårt 
dessa veckor och genom detta levererat en 
övning med riktigt bra kvalitet! Känslan är 
att vi lyckades skapa en givande övning där 
det känts värt att ”täcka på gränsen” 

Text Moa Hummelgård  
och Kristoffer Wahter 
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RIK ÖVNINGSDAG Överst t.v.: Daniel Axman visar hur lätt de energirika brandgaserna som bildas i kattvinden kan antändas. Överst t.h.: Här visas skillnad på hur 
olika isoleringsmaterial påverkas vid brand. Nederst: Brandmännen återhämtar sig mellan övningsomgångarna i strålförarcontainern, som eldas med gasol.



HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR finns 
på olika platser som vid försäljning av spolar-
vätskor på varuhus, drivmedelshantering på 
bensinstationer, stora lager av råolja i berg-
rum samt inom raffinaderierna på Hisingen, 
där råoljan bland annat förädlas till bensin. 
Explosiva varor hanteras av allt i från den 
lilla kvartersbutiken som säljer fyrverkerier 
till stora explosivämnesförråd.

Tillstånd ges av RSG
Reglerna tillåter att allmänheten och företag 
får hantera mindre volymer av dessa ämnen 
utan tillstånd. Vid större volymer krävs till-
stånd. Det är RSG:s Enhet för Brandfarligt 
och Explosivt (EBE) som prövar tillstånds-
ansökningar. Tillstånd beviljas om sökanden 
kan visa att man kan hantera produkterna 
enligt regelverket. 

 – Två viktiga delar i ansökan är att den 
som söker måste redovisa en riskutredning 
samt visa att man har erforderlig kompetens, 
berättar Bo Carlsson, enhetschef för EBE. En 
annan viktig förutsättning är att tillstånden 
är tidsbegränsade, vanligtvis till sex år. Sen 
ska hanteringen prövas mot de regler som 
gäller vid den nya tidpunkten.

Tillsyn och samråd
Mellan tillståndsprövning vart sjätte år är det 
RSG:s ambition att genomföra ett tillsyns-
besök. 

– Då följer vi upp att hanteringen sker en-
ligt reglerna och inom villkoren för det till-
stånd de har, berättar Karl Korsan-Bengt sen, 
en av brandinspektörerna på EBE. Vid brister 
kan det bli aktuellt med beslut om att för-
lägga om åtgärd, om förbud eller indraget 
tillstånd. RSG har även en skyldighet att på 
begäran av företagen delta i samråd. Detta är 

vanligt när företagen vill göra förändringar 
inom hanteringen, ombyggnader eller vid 
omfattande underhållsarbeten.

Enhetens bemanning
För att hantera dessa frågor finns det tre 
brandinspektörer på enheten, en brand-
ingenjör, en kemiingenjör samt en tillstånds-
koordinator. 

– Vi måste ha förmåga att kommunicera 
risker med ett brett spann av verksamheter: 
allt ifrån servicebutiken som säljer fyrverke-
rier en vecka per år till de stora raffinaderi-
erna, som arbetar internationellt och förfogar 
över stora utredningsresurser och har hög 
riskkompetens, berättar Bo Carlsson.

Samarbete med brandstationer
– En av mina viktigaste uppgifter är att ha 
kontinuerligt informationsutbyte med perso-
nalen på Lundby brandstation, berättar Karl 
Korsan-Bengtsen. De påverkas av föränd-
ringar inom Energihamnen. Personalen på 
Lundby brandstation måste få bra förutsätt-
ningar för insatser i Energihamnen, inte 
minst för att inte själva hamna i ohanterliga 
risksituationer. 

Vi måste ha förmåga  
att kommunicera risker 
med ett brett spann av  
verksamheter: allt ifrån 
service  butiken som säljer 
fyrverk erier en vecka per 
år, till de stora raffinade-
rierna som arbetar inter-
nationellt.

Alternativa energislag såsom flytande naturgas och 
vätgas är tillkommande risker som behöver uppmärk-
sammas. Även den olagliga och olämplig hanteringen 
av pyrotekniska varor är risker som kommer att kräva 
vårt engagemang.

Den lilla enheten som  
arbetar med de stora riskerna

Brandfarliga och explosiva ämnen har farliga egenskaper.  
Hanteringen av dessa måste därför ske inom ett tydligt regel-
verk: Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Här berättar 

enhetschef Bo Carlsson om arbetet på enheten och  
vad som händer framöver. 

Enheten för Brand- 
farligt och Explosivt

Text Brandscoopet

Samarbetskommittén  
i Göteborgs Hamn
Ett viktigt forum för att främja säkerheten i 
Energihamnen är den Samarbetskommitté 
som Göteborgs hamn samordnar. Karl Korsan-
Bengtsen förklarar:

– Tillsammans med Länsstyrelsen och 
Miljöförvaltningen möter vi företrädare för 
de företag som driver farliga verksamheter 
inom Göteborgs hamn. Där förs bra diskus-
sioner om hur vi hela tiden ska minimerar 
riskerna, avslutar Karl, som efter att ha varit 
RSG:s kontaktperson gentemot företagen 
inom Energihamnen de senaste åtta åren nu 
lämnar RSG för att börja en ny tid som pen-
sionär.

Framtida utmaningar
– Alternativa energislag såsom flytande na-
turgas och vätgas är tillkommande risker som 
behöver uppmärksammas. Även den olagliga 
och olämplig hanteringen av pyrotekniska 
varor är risker som kommer att kräva vårt 
engagemang. En annan utmaning är de för-
sämrade förutsättningar som MSB kommer 
att ge oss genom förändringar i sitt regelverk. 

 Från RSG:s sida har under 2017 skett 
mycket kommunikation med MSB genom 
remisshantering och personliga möten. RSG 
har uttryckt en förväntan på MSB att bättre 
stödja kommunernas förutsättningar att 
verka för hög säkerhet inom LBE-området, 
uttrycker man avslutningsvis från Enheten 
för Brandfarliga och Explosiva varor 

MYNDIGHETSAVDELNINGEN
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ETT EXPLOSIVT GÄNG. Främst: Karin Sköldberg. Från vänster: Christer Dahlberg, Kent Johansson, Bo Carlsson, Anders Schnell, Jan Björkman, 
Karl Korsan-Bengtsen, Ida Pettersson.



UTBILDNINGS- OCH ÖVNINGSENHETEN, UÖE

– UNDER 2017 HAR VI ARBETAT MED att ut-
bilda medarbetare i våra ägarkommuners 
verksamheter och bolag. Vi erbjuder alla det 
vi har valt att kalla för Kommunkonceptet. 
När det arbetades fram var målet att erbjuda 
grundläggande kunskaper, så att de kan han-
tera lagstiftningarna Lag om skydd mot 
olyckor och Lag om brandfarliga och explo-
siva varor, berättar Morgan Grundèn.

Kommunkonceptet är uppbyggt på två 
delar: en utbildningsdel och en återkopp-
lingsdel. Utbildningsdelen innehåller fyra 
olika utbildningar: systematiskt brand - 
skyddsarbete, utrymningskunskap, brand-
kunskap samt föreståndare brandfarlig vara 
(i mindre omfattning).

I återkopplingsdelen ges kommunerna 
möjlighet att ta del av hela räddningstjänstens 
unika kompetens och bredd. Det arbetet på-
går ständigt med att utvärdera, samman-
ställa och samverka med RGS:s olika avdel-
ningar. Resultatet av detta arbete återkopplas 
sedan till kommunerna som ett led i att ut-
veckla och förbättra deras förebyggande 
brandskydd. 

Alla utbildningar i kommunkonceptet är 
verksamhetsförlagda, exempelvis förskola, 
skola, äldreboende, simhall, bibliotek m.m. 
Det ger instruktörerna möjlighet att närma-
re förstå verksamheternas förutsättningar 
och hantera utbildningen utifrån deras egna 
miljö, säger Morgan Grundén.

Konstanta utbildningsbehov
– I ägarkommunerna arbetar ca 75 000  
personer. Personalomsättning och expansion 
i kom munerna gör att utbildningsbehovet är 
konstant. Sett till vår nuvarande beläggning 
och kommande bokningar, kommer fler in-
struktörer att behöva rekryteras till en heten. 
Under våren rekryterade vi två nya, men re-
dan nu ser vi alltså ett behov av fler. 

I Göteborgs stad har vi under året ut vec klat 
vårt samarbete med Lokalförvaltningen och 
Göta Lejon. Med hjälp av Lokalförvaltning en 
har vi skapat ett webbaserat bokningssystem 
för alla medarbetare i staden. I boknings-
systemet kan medarbetarna själva gå in och 
se vilka utbildningar som finns, vad de inne-
håller, kostar och hur de går till. När anmälan 
kommer in till RSG görs en resurssättning 
och bokningsbekräftelse skickas ut. Detta är 
något vi ska utveckla ännu mer under 2018 
så att alla våra ägarkommuner kan erbjudas 
webbaserad bokning, säger Morgan Grundèn.

Förbättrad arbetsmiljö
– Under 2017 har vi tillsammans arbetat med 
att förbättra arbetsmiljön för våra instruktö-
rer. Ett exempel på detta är att på tidigare ut-
bild ningar släckte kunderna med kol-
syresläckare i gasolbad. Släckningarna ge-
nomfördes då utomhus, det var mycket för-
beredelser som bland annat innebar tunga 
lyft. Nu har det köpts in elektroniska släck-
system. Med det systemet kan en miljö byggas 
upp som anpassas till den aktuella verksam-
heten. Det går att iscensätta miljöer med eld, 
rök och ljud. Detta släcks sen med en elektro-
nisk brandsläckare. Det här har gett instruk-
törerna en bättre arbetsmiljö med mindre lyft 
och kunderna får öva handbrandsläckning i 
deras verksamhetsmiljö.

– Under året har vi vidareutbildat och ut-
vecklat våra instruktörer inom olika områ-
den, detta är en viktig del i vår gemen samma 
utvecklig, tillsammans ser vi tillbaka på ett 
mycket spännande och givande år. Med det 
sagt så ligger våra utmaningar fortsatt i fram-
tiden och 2018 kommer att bli ett spännande 
år, avslutar Morgan Grundèn 

I bokningssystemet kan 
medarbetarna själva gå in 
och se vilka utbildningar 
som finns, vad de inne-
håller, kostar och hur de 
går till.

Vi märker att
vi gör skillnad
På utbildning och övningsenhetens externa del, är det  
mycket som har hänt och kommer att hända framöver.  
Biträdande enhetschef Morgan Grundén berättar mer.

Text Brandscoopet
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GÄNGET PÅ UÖE Från vänster: Thomas Ericson, Svante Hildesson, Rolf Wahlgren, Annelie Segerblad, Josefine Svensson Kummel samt Morgan Grundén.

SLÄCKNING MED ELEKTRONISKT SLÄCKSYSTEM. En miljö kan byggas upp som anpassas till den aktuella verksamheten. 
Det går att iscensätta miljöer med eld, rök och ljud. 



En kall morgon den 11 oktober 
åkte vi till Örebro för att göra upp 
om SM-guldet i fotboll 11-manna. 
De tre lagen i final, Göteborg, 
Stockholm och Nerikes Brandkår 
skulle mötas i en trelagsserie där 
alla mötte alla.

EFTER ETT KORT STOPP I LAXÅ landade vi 
med två bilar på Lugnets IP i Örebro och 
mötte upp de andra lagen, till slut kom även 
vår tredje bil med göteborgare som efter att 
ha arbetat natten kommit iväg lite senare.

Första matchen satte agendan
Första matchen var mellan Stockholm och 
Örebro, där de förstnämnda fick en ganska 
komfortabel seger med 4–0 efter 0–0 i första 
halvlek. Detta satte press på oss eftersom vi 
skulle möta Stockholm i den andra matchen. 
En eventuell förlust där och guldet skulle gå 

SM-GULD 2017 

KILLARNA SOM KNEP GULDET. Stående från vänster: Christoffer Widlund, Ernst Norling, Jakob Söderberg, Victor Sörensson, Mikael (Gaisarn) Hysén,  
Erik Lundin, Pascal Kåveryd, Kerim Wish. Sittande från vänster.: Carl-Johan Falk, Martin Sahlmén, Magnus Stäring, Kalles Kaviar.

raka vägen till huvudstaden.
Vi öppnade matchen piggt och fick bra 

lägen, men det tog en chans eller två innan 
Carl-Johan Falk lyckades trycka in 1–0 en bit 
in i första halvlek. Stockholm reducerade 
men vi ökade till 2–1 innan halvlek. Nästan 
direkt in i andra halvlek gjorde Martin Sahl-
mén ett drömmål till 3–1. Stockholms vän-
sterback undrar nog fortfarande hur det för-
modade inlägget kunde hamna i krysset. 

Men främst undrar han nog varför inte 
Pascal Kåveryd svarar när man skriker på ho-
nom – ja, för matchen blev allt mer grinig i 
andra halvlek och domaren skulle med lätthet 
kunnat ge många gula kort. Carl-Johan och 
Pascal fortsatte målskyttet och vi vann till slut 
matchen med 4–2. Detta innebar att ett oav-
gjort resultat mot Örebro i tredje matchen 
skulle räcka för att bärga hem SM-bucklan.

Slitna inför avgörandet
Vi var slitna efter matchen mot Stockholm, 
men lyckades vinna mot Örebro. Förutom 
Carl-Johan och Pascal fick även Ludvig Fris-
hammar in ett fint skott i vänstra hörnet. 

Slutresultat 3-0 och guldet var klart! En stabil 
insats av samtliga och inte minst av Mikael 
Hysén som, utan att jag kontrollräknat, mås-
te vara svensk mästare i Brand-SM Guld.

Häng gärna på!
Det är alltid kul att träffa och spela ihop med 
alla goa göteborgare, både på och utanför 
planen. Ni som gillar fotboll, tveka inte att 
vara med. Nu var vi 12 spelare, men skulle 
gärna varit några fler. Jag lovar er, ni kommer 
inte ångra det! 

Nästan direkt in i andra 
halv lek gjorde Martin  
Sahlmén ett drömmål  
till 3–1. Stockholms  
vänsterback undrar  
nog fort farande hur  
det förmodade inlägget 
kunde hamna i krysset.Text Martin Sahlmén

Nyhet! Klubbmästerskap 
(KM) i Mjuktennis

GLADA ”MJUKISAR” Till vänster: Lars-Henrik Enered och Ronnie Liljeqvist med pokaler.  
Till höger: Thomas Johansson och Pontus Mannström från Avesta som prisades för sin outfit.

DET VAR DELTAGARE FRÅN sex olika rädd-
ningstjänster i allt från Avesta i norr till Hö-
ganäs i söder som sökt sig till Göteborg för 
att söka lyckan.

Efter 10 timmar och 71 spelade matcher 
korades således de första Svenska brandkårs-
mästare i mjuktennisens historia. Sticker ut 
gör bland annat Johannes Hofdell som gick 
hem med segern i singel oldboys men även tog 
ett silver och ett brons i övriga kategorier. Jo-
hannes blev således mästerskapets SM-kung! 

Gick ”all-in” på klädkoden
Något annat uppseendeväckande var vin-
narna av B-slutspelet i senior-dubbeln i form 
av Thomas Johansson och Pontus Mann-
ström från Avesta. Inte bara för att de spelade 
bländade dubbel utan även gick all-in på 

klädkoden, något som de sedan prisades för 
på banketten. 

Dagen avslutades med kamratmiddag i 
puben på Frölunda brandstation innan tröt-
ta hjältar sökte sig hemåt i höstmörkret.

Officiell SM-gren?
Delegater från SBRIF fanns på plats på täv-
lingsdagen och iakttog med beundran käm-
parglöden från de deltagande spelarna. De 
blev så imponerade att tanken är att mjukten-
nisen så småningom ska bli officiell SM-gren. 
Dock krävs en testturnering till samt att täv-
lingsdatumet flyttas till våren för att få sprid-
ning på racketsporterna. Vi välkomnar där-
med er alla till nästa mjuktennis-SM som 
kommer hållas i Göteborg redan den 14/3-
2018. Hjärtligt välkomna! 

Brand-SM
Triathlon

Här kommer några bilder från 
Brand-SM i triathlon på Tjörn 
2017. Jag lyckades komma på 
en 5:e plats vilket är okej för 
mig :-). På bild syns Robert 
Olsson, Jonas Landgren och så 
jag själv, Lars Magnusson 

Trettioen vältrimmade atleter samlades 25 oktober  
i Hall of Flame på Frölunda station, för att mäta sina 

krafter i den purfärska idrotten mjuktennis.  

RIF RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 

Text Måns Franklin
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Nyhet i RIF!  
KM i Golf

Stort grattis till Kristina Lindfeldt 
som vann 2017 års Dam KM i 
golf, det första av sitt slag som 
arrangerats av RIF. I handicap 
kom Elisabeth Söderström 1:a. 

Vi hoppas på fler golfspelande 
damer till golfsektionen! Info 
finns på rifgs.se 

Dags för 
Mellanårsmöte i RIF

Anmäl dig till ”varvet” 2018 – på RIF:s nya hemsida!
Varmt välkommen att surfa in och se dig omkring på den nya hemsidan! Anmälan till varvet är  
från och med nu officiellt öppen. Du hittar sidan på www.rifgbg.se 

GLÄDJANDE NOG ställde Claes Borgström upp 
som ordförande vilket var både lärande och 
underhållande. Nordiska har en anrik histo-
ria som sträcker sig så långt bak som till 1935. 

Nordiska Brandmästerskapen kommer ar-

rangeras av RIF 28–31 augusti 2018. Vill du 
ställa upp som atlet eller funktionär hör av 
dig till Erik Skåpdal. Grenar som kommer att 
ingå är fotboll, terränglöpning, innebandy 
och boule 

Pensionärer
Karl Korsan-Bengtsen  Januari
Urban Bomgren Februari 
Glenn Enerås Februari 

50-åringar
Först av allt ett försenat grattis till Robert 
Engström som fyllde 50 den 14 november!

 2018
Johan Fors 13 januari 
Peter Torstensson 4 februari
Eva-Marie Wiik Hulten 5 mars
Niclas Persson 6 mars
Stefan Samuelsson 1 april
Ulf Eriksson 29 april
Henric Flodin 8 maj
Mikael Andersson 22 maj
Henning Wallèn 1 juni
Jörgen Werdien 12 juni
Roger Samuelsson 28 juni
Andreas Johansson 14 juli
Jonas Hermansson 25 juli
Roger Peander 28 juli
Björn Olsson 16 augusti
Jari Vatjus 21 augusti
Torben Hansen 23 augusti
Hans Wahlberg 24 augusti
Hans Wunder 28 augusti
Marie Karlsson 7 september
Anders Nordlander 21 september
Tommy Hylander 24 oktober
Mats Björklund 4 november
Michael Hansson 12 november
Kristina Lindfeldt 3 december

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

Personal

KENNETH LARSSON, vår vän, vår chef och ar-
betskamrat, har gått bort. 

Kenneth arbetade inte så länge på Rädd-
ningstjänsten men flera av oss kände honom 
sedan många år från andra tidigare arbets-
platser. Kenneth kom snabbt in i kamratska-
pen och i arbetet på verkstaden. 

Vi är många som upplever att vi känt ho-
nom länge, och mycket beror på hans posi-
tiva inställning och hans stora intressen för 
motorcyklar, bilar och jakt. Intressen som 
han delade med många av arbetskamraterna.

Som chef var Kenneth en varm och glad 
person som såg lösningar snarare än pro-
blem. Vi kände med en gång att han var en 
trygg person att luta sig mot om något inte 
fungerade.

Vi känner stor saknad och vi sörjer med 
Kenneths familj och vänner 

Arbetskamraterna på  
Tekniska Avdelningen

Till minne av vår 
Kenneth Larsson

RIF

Gratifikation 2018 
MIDDAGEN ÄR PLANERAD TILL 20 april på 
Dicksonska palatset. Personerna som bjuds 
in är gratifikanter som anställdes 1994 hos 
oss eller i någon av medlems kommunerna, 
samt de som gick i pension under 2017 

Kristina Johnsén

Nu kan du gå in och 
hämta arbets schemat 
för brandmän 2018  
genom att scanna in 
QR-koden här brevid 
med din telefon 

Arbetsschema 
2018 i mobilen
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INSATSAVDELNINGEN

VI VAR FYRA medarbetare från RSG som var 
med på kursen. Målet var att förbättra delta-
garens kunskap och förståelse om brand och 
brandsläckning. Detta genom att koppla ihop 
vetenskap och teori med praktiskt genomför-
ande, vilket i sin tur förstärker deltagarens 
förmåga att agera som instruktör i ämnet.

Bra mix av teori och praktik
Vi som deltog upplevde en mycket givande 
kurs med en bra mix av teori, praktiska mo-
ment och insatsövningar. Att få öva tillsam-
mans med duktig brandpersonal från Köpen-
hamn, Oslo och Bergen gav kursen ytterli-
gare en dimension.

Övningsanläggningen i Revinge bjuder på 
fantastiska möjligheter. Att få öva insats mot 
en brand som sprider sig in i konstruktionen 
skapar en helhet, som till stor del liknar verk-
ligheten. Oerhört givande!

Ledord i insatsövningarna var att tidigt 
påverka branden utifrån och ventilera ut kon-
trollerade brandgaser för att sedan ge sig på 
konstruktionsbranden.

På rätt väg
Vi känner att vi inom RSG har ett bra utbild-
ningsmaterial och är på rätt väg gällande 
brand i byggnad. Med liknande övnings-
objekt som i Revinge, skulle RSG:s förmåga 
öka ännu mer, med fler lyckade insatser som 
följd. Vi hoppas kunna förmedla våra intryck 
till organisationen och att fler medarbetare 
får chansen att delta i kursen.

Vi vill även passa på att tacka Ola Folkes-
son och Lasse Nelsson för en pedagogisk och 
väl genomförd kurs 

DELTAGARNA FRÅN RSG: Anders ”Larry” Hagman, Tommy Lagberg, Joakim Steen och Johannes Hofdell.

Under en vecka i höstas anordnade MSB en brandinstruktörs-
kurs på sin utbildningsanläggning i Revinge. Som en del av vår 
förmåge utveckling på RSG såg vi det som ett bra tillfälle att ta  

tillvara på den kunskap som kursen förmedlar. 

Brandinstruktörskurs

Text Joakim Steen

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
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