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NÄR JAG FORMULERAR denna 
inledare till Brandscoopet är  
det nödvändigt att kommentera 
förra årets vår- och sommar-
terrängbränder. Trots att svensk 
räddningstjänst bara några år 
dessförinnan hade haft århund-
radets skogsbrand i Västman-
land och därefter en statlig ut-
redning, hade i princip inga  
reella förmågeförändringar ge-
nomförts på lokal eller på natio-
nell nivå. Dock har väsentliga 

förändringar börjat att ske efter 
föregående års terrängbränder. 
Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB) har 
utökat antalet skogsbrandsde-
påer, fler mobila Rakelbasstatio-
ner, införskaffat Helikopter-
kapacitet för vattenbegjutning, 
utbildning/kunskap för att an-
vända sig av nämnda helikopter-
kapacitet samt förbättrad led-
ningskapacitet. Dessutom påpe-
kar MSB behovet av robusta 
ledningscentraler som system-
leder över stora geografiska om-
råden, som ett bra exempel på 
detta omnämner ofta MSB två 
räddningstjänster, Storstock-
holms brandförsvar och Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg! 

VAD BETRÄFFAR LEDNINGSKA-

PACITET har MSB vänt sig direkt 
till landets tre största räddnings-
tjänster, Malmö, Stockholm och 
Göteborg. Vi tre storstäder be-
döms ha bättre förutsättningar 
att med kort varsel kunna för-
stärka MSB med kvalificerad 
ledning för bedömningar och 
prioriteringar. Det förs också 
diskussioner om att förstärka 
med ledningsfunktioner på 
skadeplats. Givetvis kommer 
RSG vid ett «skarpt läge« att 
även vända sig till ett antal an-
dra räddningstjänster för sam-

ordning och resursförstärkning. 
RSG kommer inte vid något till-
fälle att äventyra den egna för-
mågan och beredskapen.

RSG ÄR OCKSÅ INNE I ETT SKEDE 
där det är angeläget att vi ge-
nomför ett antal förändringar 
för att åstadkomma en mer ef-
fektiv verksamhet samt bättre 
tar till vara på medarbetarnas 
kompetens och ambitioner. 
Även om inget är klart så vågar 
jag påstå att vi kommer att göra 
några organisatoriska justering-
ar, förtydliga och beskriva funk-
tioners uppdrag samt mandat. 
Vi kommer också att behöva för-
ändra hur vi arbetar på kontor. 
Ökad flexibilitet och digitalise-
ring kommer att medföra för-
bättringar men också utma-
ningar. RSG:s verksamhetspla-
neringsprocess kommer också 
att förändras med inriktning på 
en mer tydlig politisk styrning 
men också med ökat medarbe-
tarinflytande. 

JAG VILL OCKSÅ NÄMNA något 
kort om den pågående översy-
nen av hur vi förlägger arbetstid. 
Den första etappen är avklarad 
med en gemensam nulägesbe-
skrivning mellan arbetsgivarfö-
reträdare och fackliga represen-
tanter. Det är en gedigen rapport 

som ger goda möjligheter att i 
nästa steg utarbeta konkreta för-
slag till ändringar i arbetstids-
scheman. Det ska vara en rimlig 
avvägning mellan verksamhet-
ens krav och behov å ena sidan, 
och den anställdes arbetsmiljö, 
vila och ledighet å den andra.

UNDER VÅR OCH FÖRSOMMAR 
är det alltid mycket att göra 
inom RSG:s verksamhet oaktat 
var man befinner sig i vår om-
fattande organisation. Jag hopp-
as att vi får en »vanlig« svensk 
sommar med ömsom sol och 
regn!

MED DETTA HOPPAS JAG att ni 
alla får en härlig och avkopplan-
de sommarledighet! 

Förändringar för att 
möta terrängbränder

» Det ska vara 
en rimlig av
vägning mellan 
verksamhetens 
krav och behov 
å ena sidan, och 
den anställdes 
arbetsmiljö, vila 
och ledighet å 
den andra. «
Lars Klevensparr om över
synen av hur vi förlägger 
arbetstid i organisationen. 

Lars Klevensparr
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brandmän i beredskap
ÖPPET HUS FÖR

ALLMÄNHETEN hade möjlighet 
att besöka stationerna, ställa frå-
gor och få en insikt i hur det är 
att arbeta som brandman i be-
redskap. 

Till stationerna i Mölnlycke 
och Donsö kom det ett tiotal in-
tresserade till var station och 
Hindås fick en handfull besöka-
re. Självklart passade ett och an-
nat barn på att spana in bilarna 
och utrustningen.  

– Vi har ett behov av att an-
ställa fler till våra RiB-stationer. 
Det var roligt att så pass många 
kom och jag fick uppfattningen 
av att de hade bra koll och var 
pålästa kring uppdraget, säger 
Martin Lyrhem, stationsledare 
för RiB-stationerna. 

David, RiBbrandman  
vid Mölnlycke station.

Om vad som motiverar  
de flesta RiBbrandmän.

Gemenskap och personligutveckling var det övergripande 
ämnet när det bjöds in till öppet hus på RiB-stationerna i 
Hindås, Mölnlycke och Donsö den 10 april.

Gäller hela landet
Just den här satsningen en ons-
dagskväll i april, engagerar inte 
bara de tre stationerna inom 
RSG – ytterligare 13 räddnings-
tjänster i närområdet öppnade 
sina dörrar för nyfikna. Johan 
Fors, enhetschef för RIB/Värn 
på RSG förklarar.

– Det här är en gemensam ak-
tivitet som samordnas av Rädd-
sam VG, en organisation som in-
begriper 19 räddningstjänster 
inom Västra Götaland. Det finns 
en rekryteringsproblematik 
både på nationell och lokal nivå 
när det gäller brandmän i bered-
skap. Vi kraftsamlar nu gemen-
samt för att nå ut med informa-
tion om yrket till allmänheten.

PETER, MONA OCH FREDRIK – RiB-brandmän i reklamannonsen inför Öppet hus.

» På frågan om 
varför man vill 
jobba som brand 
man i beredskap 
var svaret liknan
de från de flesta, 
vare sig man var 
sugen på att söka 
eller redan jobbat 
flera år – hjälpa 
andra «

» Ta chansen  
om du har  
möj ligheten.  
Man får uppleva 
och lära sig  
väldigt mycket  
om sig själv «

Att hjälpa andra
På frågan om varför man vill 
jobba som brandman i bered-
skap var svaret liknande från de 
flesta, vare sig man var sugen på 
att söka eller redan jobbat flera 
år – hjälpa andra. Att ha något 
att engagera sig i utöver det var-
dagliga arbetet uppfattades som 
betydelsefullt, något av vikt som 
bidrar till samhället.      

– Brandman i beredskap är ett 
mycket viktigt komplement till 
heltidsarbetande brandmän, ett 
budskap som det känns som att 
vi har nått ut med i samband 
med den här gemensamma ak-
tiviteten, avslutar Johan Fors.

Hur stark behöver 
man vara?
Sen var det ju det här med fysi-
ken – hur stark behöver man 
faktiskt vara? Att klara testerna 
var det flertalet av besökarna 
som var lite oroliga för, men det 
behövde de inte va när de gick 
hem den kvällen. Efter försäk-
ringar om att testerna bedöms i 
sin helhet och att det finns trä-
ningstips att få ta del av, var det 
flera av besökarna som pustade 
ut. Och varför inte påbörja an-
sökningsprocessen redan sam-
ma kväll? Under hejarop och 
applåder klarade två tappra be-
sökare på Mölnlycke station, 
rullbandstestet och var därmed 
igång med sin ansökan. 

Under våren genomfördes inter-
vjuer av alla intressenter, som se-
dan har sommaren på sig att trä-
na inför de kommande testda-
garna i september 

JENNY ROHDIN OCH  

ELIN BERGSTRÖM 
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– SEDAN NÅGRA ÅR tillbaka har 
svensk räddningstjänst ett na-
tionellt nätverk för personal som 
arbetar med socialt brandföre-
byggande och tillitsskapande ar-
bete. Initiativet togs 2015 av 
Nordvästra Skånes räddnings-
tjänst, Räddningstjänsten Syd 
och RSG och vi är nu inne på 
den fjärde träffen, berättar Per-
nilla Alsterlind verksamhetsut-
vecklare på RSG. 

Nya metoder
Meningen med nätverket är att 
öka kunskapen om hur ett ut-
vecklat socialt engagemang, 
med nya metoder, kan bidra till 
att uppnå räddningstjänsternas 
verksamhetsmål. Skapa nya me-
toder och främja kvalitén i det 
brand- och skadeförebyggande 

RSG åkte till Malmö  
för att mötas över

integration,  
jämlikhet  
och tillit

arbetet samt det förtroendeska-
pande arbetet och inspirera till 
och möjliggöra erfarenhetsutby-
te mellan räddningstjänster 
både nationellt och internatio-
nellt. Öka utbytet mellan utföra-
re och forskning samt samverka 
med andra samhällsaktörer. 

– Under årens lopp har rädd-
ningstjänstpersonal från olika 
delar av landet fått ta del av 
forskning om social hållbarhet, 
ungdomars utsatthet och väpnat 
våld i skola. Nätverket har även 
lyssnat på föreläsningar om 
samtalsmetodik, socialt före-

Det var nio personer från Lundby, Gårda, Kortedala och  
Kungsbacka brandstationer som åkte till Malmö för att  
möta andra räddningstjänster och för att nätverka kring  
social oro, förebyggande arbete och få inspiration.

»Meningen med nätverket är 
att öka kunskapen om hur ett 
utvecklat socialt engagemang, 
med nya metoder, kan bidra till 
att uppnå räddningstjänsternas 
verksamhetsmål.«

»Birgitta Månsson berättade om CTC, Communitys 
That Cares som är ett arbetssätt i Malmö stad som 
sätter barn och ungas levnadsvillkor i centrum.«

Om det nationella nätverket för personal som arbetar med 
socialt brandförebyggande och tillitsskapande arbete.

byggande och bytt erfarenheter 
med varandra. Metoder som  
Du behövs!, MBU, Närbrand-
man, RSG-U, Brandinstruktö-
rer, Ungdomar för Trygghet i 
Karlstad, Hembesök, Individan-
passat brandskydd och RISK  
har beskrivits, berättar Pernilla  
Alsterlind.

Integration, jäm- 
likhet och tillit 
Nätverkets deltagare fick 
möjlighet att ta del av varan-
dras tankar, funderingar och 

BIRGITTA MÅNSSON föreläser om att sätta barn och ungas levnadsvilkor i centrum.

utmaningar. På programmet i 
Malmö där temat var integra-
tion, jämlikhet och tillit fanns 
en föreläsning om PAR som 
står för Polis, Ambulans Rädd-
ningstjänst. RSG har genom-
fört PAR två gånger på Lundby 
och till hösten kommer även 
Kungsbacka köra igång. (Läs 
mer om PAR i detta nummer 
på sida 9.)

– Vi fick även lyssna till Mus-
tafa Panshiri, f.d. polis med ur-
sprung i Afghanistan och hans 
tankar kring ett fungerande in-

tegrationsarbete. 
Birgitta Månsson berättade 

om CTC, Communitys That  
Cares som är ett arbetssätt i 
Malmö stad som sätter barn och 
ungas levnadsvillkor i centrum. 
Nu går stafettpinnen över till 
Räddningstjänsten Attunda 
som arrangerar nästa nätverks-
träff i mars 2020, avslutar  
Pernilla Alsterlind 

PERNILLA  ALSTERLIND 
VERKSAMHETSUTVECKLARE
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När det gäller den kommu-
nala rollen och där RSG ut-
gör en del av kommunen, är 
det viktigt att vi själva och 
övriga inom olika kommu-
nala verksamheter, fastig-
hetsägare med mera vet om 
varandra, vilka beslut man 
upprättar samt inom vilka 
ramar.

Det mest olyckliga är när 
vi träffar på kommunala fast-
ighetsägare eller kommunala 
arrangörer som hyr ut loka-
ler, platser till verksamheter 
utan rätt bygglov, ibland utan 
tillstånd och där vi genom 
vårt tillsynsarbete upprättar 
ett beslut om förbud mot 
kommunen. Kommunen ja-
gar kommunen– ett rejält re-
sursslöseri och kanske inte 
den mest optimala rollför-
delningen eller hanteringen 
av skattemedel.

De brandinspektörer och 
brandingenjörer inom MA 
som arbetar med dessa 
kvällsaktiviteter, ingår i en 
av våra tre kompetensgrup-
per. Grupp nummer tre han-
terar bland annat samlings-
lokaler utifrån vår årliga till-
synsplan.

Förhoppningen med vårt 
deltagande under dessa 
kvällsaktiviteter är att likt 
Malmö, nå sam ma effekt uti-
från vårt förebyggande som 
operativa uppdrag samt se 
samhällsekonomiska fördelar 
genom god samverkan 

PETER JOHANSSON 
ENHETEN FÖR BRAND-

SKYDD & TILLSYN

»Kommunen 
jagar kommunen 
– ett rejält resurs 
slöseri och kanske 
inte den mest 
optimala rollför
delningen eller 
hanteringen av 
skattemedel.«
Peter om vikten av att olika 
aktörer inom kommunen  
känner till varandras ansvar  
och uppdrag.

ÖVRIGA DELTAGANDE myndig-
heter är Miljö & Hälsa, Skatte-
verket, Stadsbyggnadskontoret, 
Tillståndsenheten för alkohol-
servering och Polismyndighe-
ten. Initiativtagare har varit Po-
lismyndigheten som hittat och 
valt ut lämpliga tillsynsobjekt. 

Under 2018 gjordes tillsyner-
na på olika vattenpipscaféer runt 
om i Göteborg, men även andra 
typer av samlingslokaler. RSG 
har hanterat 27 olika objekt va-
rav fyra förbud har upprättats, 
då brandskyddet bedömdes så 
undermåligt att människors liv 
stod i fara.

Vårt deltagande och arbete 
har varit uppskattat hos övriga 
myndigheter, Polisen samt hos 
Stadsledningskontoret i Göte-
borgs stad.

Startade i Malmö
Konceptet med samordnande 
insatser i denna formen starta-
des upp i Malmö med ett myck-
et gott resultat, man lyckades 
stänga och få bort många olämp-

liga verksamheter i lika olämp-
liga lokaler. 

De samhällsekonomiska vin-
sterna blev stora, samverkan och 
vetskapen om olika aktörer 
inom kommunen tydliggjordes, 
kriminaliteten minskade, fler 
sökte tillstånd och inom det fö-
rebyggande område så förbätt-
rades brandskyddet i de lokaler 
som fortsatte att bedriva verk-
samhet. Många stängdes ner.

Under 2019 kommer arbetet 
fortsätta med att se över olika 
samlingslokaler där tillstånd 
och bygglov generellt saknas 
för verksamhetsinriktningen. 
När dessa viktiga faktorer sak-
nas är brandskyddet oftast un-
dermåligt och inte anpassat för 
att bedrivas i lokaler som från 
början är tänkt för en annan 
verksamhet.

Övriga myndigheter påtalar 
brister utifrån sina uppdrag och 
sammantaget blir effekterna 
kraftfulla för att få bort oseriösa, 
olämpliga verksamheter och in-
divider.

Sedan 2018 deltar Myndighetsavdel-
ningen (MA) i samverkansinsatser  
under kvällstid inom Göteborgs stad,  
med Stadsledningskontoret som  
samordnande part.

FLERA FÖRDELAR MED

samordnade 
insatser

PAR POLIS, AMBULANS &
RÄDDNINGSTJÄNST

Effektiv arbetsform
Det som blivit påtagligt genom 
detta arbete är att olika myndig-
heter får kännedom om sina oli-
ka uppdrag samt att arbetsfor-
men känns effektiv. 

Genom PAR har 
polis, ambulans  
och räddningstjänst 
tillsammans bjudit 
in ungdomar från 
Hisingen för att 
utbilda och skapa 
relationer.

DET ÄR FÖRVÄNTANSFULLA  
åttondeklassare som kommer 
till Lundby brandstation för att 
under en förmiddag få träffa re-
presentanter från polis, ambu-
lans och räddningstjänst. Ung-
domarna har möjlighet att stäl-
la frågor, se på filmer och vara 
med i olika övningar. I mötet 
med Räddningstjänsten har det 
varit Modi Ibrahim och Benny 
Rehnlund som stått för rädd-
ningstjänstens deltagande.

– Vi är uppvuxna i Biskops-
gården och vi vet hur snacket 
går och hur lätt det är att få en 
skev bild av vad vi gör och står 
för. I de här mötena har vi en 
möjlighet att förklara hur vi ar-
betar och skapa en ömsesidig 
förståelse. Det är ofta lätt att 
man bara ser en uniform som 
står framför en och glömmer av 
att det finns en person där bak-
om. Vi pratar om konsekvenser 
och hur fel det kan bli om vi inte 
kommer fram till platsen för att 
hjälpa, säger Benny Rehnlund 

BRANDSCOOPET 

– Det är att träffa 
ungdomarna, de 
är väldigt intres-
serade. Att få 
göra PAR ihop 
med andra blå-  
ljusorganisationer 
är lärorikt och 
roligt. Alla instru- 
ktörer är så enga-
gerade.

– Att tillsammans 
med övrig blå - 
ljuspersonal 
kunna nå ut till en  
viktig målgrupp. 
Det krävs inte så 
mycket resurser 
men vi når så 
otroligt många.

– Det är mycket 
som är bra. Det 
bästa är att vi 
samarbetar med 
andra blåljus-
organisationer. 
Att vi får förklara 
för ungdomarna 
hur vårt arbete 
fungerar och att 
vi är på både 
deras och vår 
hemmaplan.

MIKAEL OLSSON ambulansen

JASMIN DURMISEVIC polisen

MODI IBRAHIM RSG

Vad är bäst med PAR?
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... Björtin, brand-
inspektör, som 
jobbat inom RSG  
i sjutton år.

Vad gjorde du när du började?
– Jag har arbetat på RSG sen hös-
ten 2002 och började då på ett 
vikariat på Larmenheten på 
Kålltorp. Där stannade jag i åtta 
år för att sen söka mig vidare till 
dåvarande Team Syd och Före-
byggande. 

Jag jobbade i åtta år som Larm-
utredare av automatlarm för att 
sen även komplettera med 
Olycksutredning. Är sen unge-
fär ett och halvt år tillbaka 
Brand inspektör på Enheten för 
Brandskydd och Tillsyn (EBT).

Nu är du brandinspektör, vad 
innebär det arbetet? 
– Rollen som Brandinspektör 
innebär att man hanterar till-
synsärenden, remisshantering, 
samverkan med andra myndig-
heter såsom Polis, Stadsbygg-
nadskontor med flera, samt in-
formation och rådgivning inom 
LSO. Våra tillsynsärenden han-
teras enligt förvaltningslagen.
Jag är kontaktperson mot Tors-
landa brandstation och träffar 
där alla lagen samt den lokala 

Polisen regelbundet. Jag arbetar 
på Torslanda brandstation ca en 
till två dagar i veckan vilket gör 
att jag får en god kontakt med 
lagen samt att vi får bättre för-
ståelse för varandras jobb.

Vad är bäst med jobbet? 
– Mötet med fastighetsägare, 
verksamhetsinnehavare och 
kollegor som man får mycket 
god hjälp av oavsett roll.

Är det många tjejer som 
jobbar som brandinspektör? 
– Nej, jag är den enda här på 
RSG.

Varför är det inte fler tjejer? 
– Förr sökte man en särskild 
profil där man skulle ha bak-
grund från den utryckande 
verksamheten och att man hade 
läst »Tillsyn A«. Nu ser det an-
norlunda ut, de senaste åren har 
kraven vid rekrytering ändrats, 
personer med olika bakgrund 
och erfarenheter har nu möjlig-
het att söka.

Just nu läser du kursen 
»Tillsyn B« hur är det? 
– Det är kul att få träffa många 
nya människor och höra hur an-
dra räddningstjänster jobbar 
med tillsyn i landet. Vi är repre-
senterade alltifrån Malmö i sö-
der till Kiruna i norr och vi job-

»Jag är tack
sam att jag job
bar i en stor 
organisation 
där vi redan 
jobbar rätts
säkert med  
tillsyn och att  
vi har mycket 
kunskap inom 
den egna per
sonalen samt 
att vi jobbar 
tillsammans. «
Charlotte Björtin 
om att jobba på RSG. 

Hallå där 
Charlotte ...

och hej Modi Ibrahim 
och Stefan Loryd ...

bar väldigt olika trots att vi följer 
samma lagstiftningar. 

Jag kan tycka att MSB, som håller 
i kursen borde vara mer framme när 
det gäller rättssäkerhet. Jag är tack-
sam att jag jobbar i en stor organisa-
tion där vi redan jobbar rättssäkert 
med tillsyn och att vi har mycket 
kunskap inom den egna personalen 
samt att vi jobbar tillsammans. 

Hur ser du på din roll som 
brandinspektör? 
– Jag hoppas att jag med min bak-
grund från olika tjänster inom RSG 
på olika sätt kan bidra med min 
kunskap. Jag ser fram emot att fort-
sätta mitt arbete som brandinspek-
tör och att skaffa mig ännu mer er-
farenhet och kunskap 

BRANDSCOOPET
Grattis Modi, hur känns det? 
– Det är väldigt roligt att bli 
uppskattad för det jag gör och 
jag spenderar väldigt mycket tid 
för att göra det så bra jag kan. Jag 
ser det som ett kvitto på att jag 
lyckats med det jag vill. Det ger 
mig mer också energi till att 
fortsätta kämpa för våra ungdo-
mar ute i samhället.  

Varför tror du att du fick priset?
– Det råder inte tvekan om att 
det finns många där ute som 
borde uppmärksammas för sitt 
goda samhällsengagemang. Jag 
tror att just mitt arbete upp-
märksammats lite extra denna 

gång då jag varit delaktig i flera 
projekt den senaste tiden där 
våra ungdomar varit i fokus. 

Och grattis till dig Stefan,  
hur känns det? 
– Det känns jättebra, ett kvitto 
på att vi inspektörer på myndig-
hetsavdelningen jobbar rätt. 

Varför tror du att du fick priset?
– Tack vare det långsiktiga arbe-
te jag och avdelningen genom-
fört och som gett resultat. Fram-
gångsfaktorn är samarbetet 
mellan olika personer och avdel-
ningar 

... som tilldelats »BK Häckens Samhälls-
pris« respektive »Årets tillsynsförrättare«.

Ålder: 36 år

Bor: Hästevik,  
Torslanda

Familj: Man och  
två små barn. 

Dold talang:  
Läst Kustskepparen!  
Men det blir ändå  
mest inomskärs.

CHARLOTTE  
BJÖRTIN
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ENHETEN MED totalt sju personer 
gör dock inte allt själv utan ver-
kar mycket genom andra, t.ex. 
förmågegrupper eller enskilda 
uppdrag fördelade på individer 
eller grupper. Senaste året har 
NoT haft en brandman tillfälligt 
placerad på enheten, detta har 
tillfört både kraft och perspektiv. 

Uppdraget
Enheten är placerad under av-
delningen Operativ ledning med 
uppdraget att utveckla RSG:s 
tekniska och normativa stöd. 

• Det tekniska stödet innefattar 
både utveckling av operativt 
material och utrustning samt 
även förvaltning och utveck-
ling av vissa IT-system som 
Daedalos systemförvaltning, 
Daedalos personal och aktivi-
tetsmodul, Daedalos-Mobil, 
kartsystem (GIS) samt res-
tvärdesrapportering. 

• Det normativa stödet inne-
fattar utveckling av metod 
och taktik genom förmågeut-
vecklingsgrupper, räddnings-
beredningsuppdrag samt 
upprättande och underhåll av 
olika operativa styrdokument 
som larmplaner och instruk-
tioner.

• Insatsplaner och insatskort 
både produceras och passerar 
enheten. 

• Riskanalyser till i förväg kän-
da risk och hotbilder samt för-
slag till beredskapsanpass-
ning av dessa. 17 planerade 
beredskaps anpassningar 
verkställdes under 2018.

• NoT ansvarar för att bevaka 
framkomlighet och åtkomlig-
het för våra fordon i samband 
med trafikomläggningar och 
evenemang. 

• Enheten samordnar RSG:s 
sjukvårdsfrågor genom för-
mågegruppen PAO »Prehospi-
talt omhändertagande« samt 
IVPA (i väntan på ambulans). 

»Bevaka  
framkomlighet 
och åtkomlig
het för våra  
fordon i sam
band med  
trafikomlägg
ningar och  
evenemang. «
NoT om bara en av sina  
många ansvars områden.

»Teknik  
ut vecklingen 
[...] ger oss nya 
utmaningar 
men också nya 
möjligheter. «
NoT om framtidens  
utmaningar.

NORMATIVT OCH TEKNISKT STÖD

NoT – inblandade i mycket
Genomförda uppdrag
Teknikutvecklingen går fort när 
det gäller alternativa bränslen 
och energilagring. Bränder och 
risker kopplat till detta har varit 
en prioriterad uppgift och resul-
terat i vägledning för alternativa 
bränslen och en operativ instruk-
tion för brand i Li-ion batterier.

Byggnationen i Göteborg och 
inte minst runt Gårda har tagit 
mycket kraft. Runt Daedalos på-
går hela tiden både utvecklings 
och integreringsarbete (koppla 
ihop IT-system). Daedalos och 
Personec, Daedalos, Navet m.m. 

Nedan följer ett axplock av  
genomförda och pågående arbe-
ten på enheten.

• Förmågebeskrivningar  
som saknats för bl.a.  
värn och RIB Donsö

• Nytt RVR-avtal som är 
betydligt tydligare och  
mer gynnsamt för oss.

• Ny rökdykarinstruktion

• Instruktionen säkert arbete 
på väg med uppföljning

• Arbete med en gemensam 
nationell »blåljuskarta«

• Li-ion batterier och  
alternativa bränslen 

• Avtal IVPA

• Löpande framtagande 
revidering av insatsplaner 
och hantering insatskort 

• Löpande översyn och vid 
behov revidering av  
operativa instruktioner  
och Larmplaner

• Löpande kontakt med 
gatukontor, trafikverket, 
kommunerna och entre-
prenörer med trafik och 
framkomlighet

• Responsapp för RIB- 
personalen

• Deltidsmodulen (Löne-
hantering RiB i Daedalos)

• Byte version i DM

• Riskanalys och beredskaps-
hantering evenemang

• Ny keminstruktion  
(FuG Farliga ämnen)

• Översyn av skogsbrands-
förmåga (säkerhetsrutiner, 
material och utbildning)

• Hantering ny utskjuts  - 
stege (FuG Höjd)

• Ny förmågegrupp Vatten-
livräddning och båt

• Införande av UAS-förmåga, 
dvs drönare, Lindome 
station (pågående).

Framtidens  
utmaningar
Teknikutvecklingen går som 
nämnts mycket snabbt och det 
finns inom flera områden som 
både ger oss nya utmaningar 
men också nya möjligheter.

Utveckling runt alternativa 
energislag som el och vätgasbilar 
i garage men även lagring av en-
ergi i byggnader är nog den kni-
vigaste frågan vi har att tackla 
framöver. Teknik finns i dag för 
att spara energi från exempelvis 
solpaneler som vätgas för att se-
dan vid behov göra om det till el 
igen vilket genererar nya risker. 
Det arbete vi gjort hittills kom-
mer inte alls att räcka till. 

Vi är inte heller riktigt redo 
att möta framtidens byggnation 
med höga hus och underjords-
anläggningar med långa in-
trängnings vägar 

LEMNART LILJEROTH 
ENHETSCHEF

NoT har en bred uppgift som innebär många bollar i rull-
ning samtidigt inom stora delar av den operativa verksam-
heten. Trots det är NoT ganska okänd inom RSG. 
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LENNART LILJEROTH är enhets-
chef för enheten med ansvar för 
de sedvanliga chefsfrågor som 
personal och budget m.m. Len-
nart deltar i diverse arbets- och 
projektgrupper kopplat till tek-
nik och räddningsberedning.

MIKAEL OLSSON Mikael brand-
man från Lindome som under 
en tid ersätter där Jakob slutade, 
Mikael fortsätter implemente-
ring och utveckling av vår UAS- 
förmåga.

JONAS OLSSON driver och stöd-
jer förmågegrupperna samt oli-
ka beredningsprojekt. Jonas är 
också avlösande insatsledare.

JAKOB SÖDERBERG brandman 
som stöttat oss under ett år i frå-
gor kopplat till framförallt trafik 
och insatskort. Jakob har också 

varit projektledare för imple-
menteringen av UAS. Jakob är 
vid skrivande stund tillbaka som 
Bm på Angered.

SVEN-ERIK PEDERSEN ansvarar 
för utveckling och support av 
Daedalos personal och aktivi-
tetsmodul samt för förbundets 
RVR frågor. Sven-Erik arbetar 
också mycket med integration av 
olika IT-system tillsammans 
med Rolf Eklöf.

BENGT HOLM arbetar med tra-
fikkontor, vägverk, arrangörer 
och kommunen med framkom-
lighet, evenemangs och sjuk-
vårdsfrågor. Bengt är också en 
del av kamratsstödsgruppen.

ROLF EKLÖF är systemförvaltare 
för Daedalos, dvs har att sam-
ordna de flesta frågor kopplat till 

utveckling av systemet och inte-
gration med andra system. Rolf 
ansvarar också för kartor (GIS) 
och vissa databasuppdateringar. 

Rolf gick i pension 1 juni och 
ersätts av  Jan Bjurström.

MICHAEL LÖVBERG arbetar med 
Insatsplaner och insatskort och 
täcker upp för trafik och evene-
mangsfrågor. Michael ansvarar 
också för Daedalos-Mobil

CHRISTOPHER HOFF (saknas på 
bild) ansvarar för att samordna 
räddningsberedningsfrågor, där 
ingår evenemang, instruktioner 
samt olika beredningsarbeten 
bl.a. kopplat till förmågebe-
skrivningar 
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Den 8 april kom 
UAS-förmågan 
igång, placerad  
på Lindome 
brandstation. 

PÅ LINDOME ÄR målsättningen 
att alla brandmän ska vara utbil-
dade UAS-piloter. De utbildas av 
Mikael Olsson, ansvarig för ut-
bildningen på stationen. Pilot-
erna har fått en heldags utbild-
ning samt övat under tre veckor. 
De har genomgått teoretiskt och 
praktiskt prov, som återkommer 
varje år. Efter godkännande får 
piloterna flyga vid larm. 

Mycket att tänka på
UAS-enheten består av två 
brandmän som åker en Nissan 
Navarra, en fyrhjulsdriven Jeep. 
LC eller räddningsledaren lar-
mar ut enheten som täcker 
främst vårt förbund men även 
utanför förbundet vid behov, ef-
ter beslut av RCB.

– Många har sagt att det bara 
är att skaffa en maskin och flyga, 
hur svårt ska det vara. Men pi-
loten måste ta hänsyn till flyg-
regler, avstånd, flyghöjd samt 
kunna kamerabevakningslagen, 
GDPR, transportsstyrelsens reg-
ler gällande myndigheters an-
vändande av UAS. Så samman-
taget – det är inte bara att upp 
och flyga, säger Mikael Olsson

Dessutom måste Lantmäteri-
ets godkänna bild och film-
materialet innan vi sprider till 
annan aktör.

500 meters räckvidd
RSG:s drönare är en DJI Mavic 
Enterprice, en liten och avance-
rad ihopfällbar maskin. Den är 
GPS-styrd och är utrustad med 
högtalare, strålkastare och led-
lampa för att visuellt synas bätt-
re vid flygning.

– Drönaren väger mindre än 
sju kilo. Piloten måste kunna se 
och följa drönaren utan hjälp-
medel. Det innebär en räckvidd 
på ca 500 meter vid god sikt. 
Tillåten maxhöjd är normalt 120 
meter, berättar Mikael.

Kommunikation
För att öka säkerheten arbetar 
piloten tillsammans med en så 
kallad spotter, en brandman 
som håller visuell kontakt med 
drönaren så att piloten kan fo-
kusera på flygningen. 

Genom högtalaren kan piloten 
kommunicera med en exempel-
vis en nödanställd person via 
förinspelade meddelanden.

»Den är GPS
styrd och är  
utrustad med 
högtalare, strål
kastare och led
lampa för att 
visuellt synas 
bättre vid flyg
ning. «
Om RSG:s avancerade ihop 
fällbara drönare av märket  
DJI Mavic Enterprice.

UNMANNED AERIAL SYSTEM – UAS

Nu finns drönarförmåga på RSG

(forts. på nästa sida)

JAN BJURSTRÖM kommer 
att ersätta Rolf Eklöf som 
systemför valtare av Daeda-
los och GIS-frågor.

NORMATIVT OCH TEKNISKT STÖD Lennart Liljeroth, Mikael Olsson, 
Jonas Olsson, Jakob Söderberg, Sven-Erik Pedersen, Bengt Holm,  
Rolf Eklöf och Michael Lövberg. Saknas på bild: Christopher Hoff.

I beskrivningarna ingår endast huvuduppdragen. 
Trots att vi har mycket skilda uppdrag och varje 
individ besitter speciell kompetens försöker vi i 
den mån det går att täcka för varandra.
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Strålkastaren kan användas 
vid arbete i mörker genom att 
belysa så att brandmän enkla-
re kan arbeta med ex håltag-
ning vid takarbeten. Ur 
brandmännens arbetsmil-
jösynpunkt är den ett hjälp-
medel att upptäcka brister och 
faror som annars kan vara 
svåra eller omöjliga att se.

Piloten kan styra kameran 
med hjälp av en fjärrkontroll 
och kan zooma upp till sex 
gånger. Via displayen kan då 
räddningsledaren följa dröna-
ren. Det går att spela in film 
och ta foton. 

Rätt resurser
Sommartid är drönaren ett 
bra hjälpmedel vid vattenliv-
räddning för att söka av stora 
områden. Den är också till 
stor hjälp vid avsökning av 
komplexa byggnader och in-
dustrier samt att alla som ar-
betar med insatsen får samma 
bild av händelsen. Med hjälp 
av drönaren kan vi också upp-
täcka, se omfattning och pla-
cering av en brand. 

– Förra veckan i fick LC  
olika uppgifter från inringare 
om en brands placering. Med 
hjälp av drönaren kunde vi 
snabbt se vart branden var 
och kunde därför skicka rätt 
resurser till rätt ställe, säger 
Mikael 

ANNIKA BOBERG 
KE

I NULÄGET SAMLAS sju delom-
råden/projekt under ett huvud-
projekt. Henrik Nörholt är ut-
sedd till huvudprojektledare. 
Styrgruppen består till att börja 
med av projektledarna och 
huvudskyddsombuden. 

De sju projekten och respekti-
ve projektledare presenteras här 
intill.

Förstudier
Då vi har ett åtagande gentemot 
nuvarande hyresgäst på området 
till och med juni 2022 kommer 
projektet inledningsvis inrikta 
sig på förstudie/utredning avse-
ende den anläggning vi avser 
bygga, samt en del satsningar på 
andra övningsfält. Den eventu-
ella utrustning som vi kommer 
investera i ska vara flyttbar.

Förbundet förfogar idag över 
två utbildningsplatser förutom 
Färjenäs. Dessa har olika förut-
sättningar att kunna fungera till 
dess att etablerandet av en ny an-
läggning skett. På övningsfältet 
Karholmen krävs omfattande åt-
gärder utifrån bl.a. arbetsmiljö- 
och miljömässiga aspekter.  
Bedömningen är att övningsfäl-
tet i Lerum behöver utvecklas 
för att tillfälligt motsvara RSG:s 
övningsbehov. 

Omfattande behov
Behovet av utbildnings- och öv-
ningsverksamhet är mycket om-
fattande inom räddningstjänst i 
allmänhet. Inom förbundets 
medlemskommuner finns och 
planeras dessutom för nya sam-
hällsstrukturer i form av höga 
och komplexa byggnationer och 
infrastrukturprojekt, exempel-
vis tunnlar. 

Utvecklingen av teknik för 
energilagring och solenergi samt 
ökade risker för våld och terror-
hot kräver nya kunskaper och 
ger behov av att kunna utbilda 
och öva ytterligare moment. 

Räddningstjänst vid höjd be-
redskap, i samband med krisled-
ning och i situationer med pågå-
ende dödligt våld och terror, 
innebär att ytterligare kunska-
per och färdigheter behöver ad-
deras till verksamheten. 

Samövning
Utifrån såväl en förändrad risk-
bild som tekniska innovationer 
är det i en nära framtid allt vik-
tigare att räddningstjänsten ut-
bildas och övas tillsammans 
med andra aktörer och myndig-
heter med stöd av nya innovativa 
tekniska lösningar.  

Dagens utbildnings- och öv-
ningsverksamhet är beroende av 
att personella resurser ställs till 
förfogande från olika delar i or-
ganisationen för att bedriva 
verksamheten på ett ändamåls-
enligt sätt, alternativt själva är 
personellt rustade för att klara 
uppdraget.

Vad vi behöver
I det korta perspektivet, fram till 
2022 måste vissa grundläggande 
utbildningsbehov kunna tillgo-
doses. Karholmen och Lerums 
övningsfält ska kunna fungera 
som utbildnings- och övnings-
platser minst intill dess att en ny 
utbildnings- och övningsan-
läggning på Färjenäs står klar 
och behöver därför ha sådan sta-
tus att de kan nyttjas på ett op-
timalt sätt. 

RSG behöver utöka kapaciteten 
för den operativa övningsverk-
samheten genom effektivisering. 
Nya förmågor måste utvecklas 
samt etableras som en följd av ök-
ande och förändrade behov i 
samhället. Övningsverksam-
heten ska medföra minsta möjli-
ga negativa miljöpåverkan och 
bedrivas i en säker arbetsmiljö. 

Det finns också behov av att 
skapa utbildningsmöjligheter 
för yrkesgrupper som inte övar 
praktiskt på samma sätt som ut-
ryckande styrkor. För det behövs 
tillgång till lektionssalar och av-
ancerad IT-teknik. RSG:s Fire 
Studio kan på sikt komma att 
kompletteras med VR (Virtual 
Reality), spelmöjligheter och si-
mulatorer.

Långsiktig plan
Det krävs framförhållning och 
omvärldsbevakning i planering-
en så att verksamhetens behov 
kan tillgodoses på trettio till fyr-
tio års sikt. Miljövänliga öv-
ningsmetoder ska införas och 
om möjligt ska den smutsiga 

Förbundsdirektören har fattat beslutet –  
nu påbörjar vi utvecklingen av Färjenäs. 

Färjenäs
UTVECKLINGEN AV

(forts. från föregående sida)

CRISTER  
JOHANSSON

4. Framtidens utbild- 
nings- och övnings- 

akademi 

5. Pedagogiska  
förutsättningar

MAGNUS  
KARLSSON

6. RSG:s utbildnings-  
och övningskapacitet  
under projekterings - 

tiden

7. Andra intressenter 
(delprojektet avvaktar 

senare direktiv).

HENRIK  
NÖRHOLT

1. Avtal och ekonomi,  
Stena Oil AB och  

Nynas AB 

2. Miljömässiga  
förutsättningar

3. Framtida ägande och  
finansiering av Färjenäs verksamheten på Karholmen 

avvecklas. Allt kommer inte att 
kunna genomföras omedelbart 
utan det är fråga om en successiv 
uppbyggnad av Färjenäs, där 
miljön helst ska vara flexibel för 
att möta behov som kan uppstå 
senare.

Uppbyggnaden och utveck-
lingen av Färjenäs kommer att 
bli ett långvarigt projekt på fem 
till tio år, det kommer krävas ett 
stort engagemang av många i or-
ganisationen. De olika projekten 
kommer att bemannas med 
medarbetare från verksamhets-
avdelningarna men det kommer 
även behövas administrativt 
stöd från ekonomi, upphandling 
med flera 

HENRIK NÖRHOLT 
HUVUDPROJEKTLEDARE

»Nya för 
mågor måste 
utvecklas samt 
etableras som  
en följd av  
ökande och  
förändrade  
behov i  
samhället. «
Om vikten av att Färjenäs 
utvecklas för att få rum för 
framtidens ökade krav.
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SÅGÖVNINGARNA är situa-
tionsanpassade efter tillgång 
på övningsområde. Denna 
gång hade de förlagts till 
Lillhults gård i Härryda, där 
en större avverkning av skog 
skulle ske veckan efter att vi 

varit där. Efter att vi varit 
där några dagar med ett tju-
gotal deltagare var det dock 
inte så mycket kvar att av-
verka.

Övningsledningen, Daniel 
Kjelkvik, Kenneth Jönsson 

och Håkan Karlsson tackar 
alla deltagare för ett gött en-
gagemang och ett underbart 
övningshumör. Att vi dess-
utom hade strålande vårsol 
hjälpte förstås till 

18 Brandscoopet

Sågövning

GLADA AVVERKARE Mats 
Sjöstrand, Kristian Söderling, 
Anders Wassberg, Magnus 
Johansson, Daniel Kjelkvik,  
Kristoffer Widlund. Sittande:  
Sandra Feldte och Erik Risne. 
Deltog men saknas på bild: 
Hans Lindmajstråle, Lennart 
Lyrfors och Martin Andersson.

De sista två veckorna i mars genom- 
fördes årets sågövningsdagar, denna gång 

på en gård i Härryda. Håkan B Karlsson 
skickade oss denna härliga bild. 
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»Larmet går och 
Rasmus i passa
gerarsätet får upp 
positionen på sin 
skärm – det är ju 
här runt hörnet, 
utbrister han. «

»Vad är det för lustig 
liten bil?« så kan ett 
flertal kommentarer 
lyda kring den nya 
brandbilen, och visst 
kan den se lite lustig 
ut från utsidan. Men 
efter att åkt med en 
dag är »lustig« långt 
ifrån rätt ord att 
beskriva Offensiv 
Enhet med.

UNDER EN av de soligaste dagar-
na i april fick jag hänga med Ras-
mus Persson, Benny Rehnlund 
och Christian Tennby i den nya 
brandbilen Offensiv Enhet.  
Bilen hade då rullat på Göte-
borgs gator i nästan exakt två 
månader. Benny håller stenkoll 
på larmen. Snart är vi uppe i tre-
siffrigt, berättar han och visar 
upp loggboken de för i bilen. Där 
han för dagen även lägger till en 
anteckning; besök av Elin från 
kommunikationsenheten. 

Offensiv Enhet är brandbilen 
med syfte att vara snabbare på 
plats och vara närmare invånar-
na. Bilen är mindre än de klas-
siska brandbilarna, utrustad för 
»mindre« larm eller för att för-

bereda för andra styrkor. Larm 
som styrkan ofta åker på är au-
tomatlarm, gräsbränder, hjärt-
stopp och inbrytningar. Huvud-
sakligen cirkulerar enheten 
kring Linné, Majorna och Mast-
hugget, men täcker hela området 
mellan Kortedala, Mölndal, Frö-
lunda och Lundby, detta för att 
alltid vara nära. I och med bilens 
storlek kan enheten smidigare ta 
sig runt i staden. 

Kapar insatstiderna
Efter knappt en timme i bilen 
sätts smidigheten på prov. Lar-
met går och Rasmus i passage-
rarsätet får upp positionen på 
sin skärm – det är ju här runt 
hörnet, utbrister han. Mycket 
riktigt, två gator bort och vi är 
framme på plats. 

Det är just detta de tre fram-
häver som den största skillnaden 
mot de andra brandbilarna, när-
heten och smidigheten. 

– Med Offensiv Enhet kapar vi 
insatstiderna, intygar Rasmus. 

Det är inte att bilen ligger 
tyngre på gasen som gör att den 
är snabbare på plats utan att den 
smidigare kan ta sig fram ge-
nom trafiken och att de faktiskt 
ofta är närmare än de som utgår 
från stationen. 

IVPA-larm är ett tydligt ex-
empel där Offensiv Enhet gör sig 
som bäst med sin framkomlig-
het, och just det blir dagens an-
dra larm. 

Att tänka på ett  
annat sätt
På frågan hur deras arbete skil-
jer sig jämfört med tidigare sva-
rar Benny:

– Mycket handlar om att 
ställa om mentalt. Vi har inte 
lika mycket verktyg som en 
vanlig styrka har och vi är 
färre till antal. Det gäller 
att tänka på ett annat 
sätt nu. 

– Det blir mindre tid 
på stationen och mer tid 
i bilen, fyller Christian i. 

På stadens gator rullar 
nu en ny brandbil som bi-
drar till nya möjligheter, och 
den är allt annat än »lustig« 

ELIN BERGSTRÖM 
KE

  EN DAG MED

Offensiv Enhet 
07.00 Skypemöte 
med alla stationer

07.30 Cirkulera i 
centrala Göteborg 

09.02 Automatlarm 

10.30 Fys på Gårda

11.45 IVPA-larm

OFFENSIV ENHET
Enheten har rullat 
sedan 18 februari 
2019. Bilen är i drift 
måndag till fredag, 
07 till 22, i tvåskift 
och är bemannad 
med en styrke ledare 
och två brandmän. 

12.15 Lunch

13.00 Cirkulera runt 
Skatås och Delsjön 

14.45 Genomgång  
av säkerhetsansvarig 
på Liseberg

16.00 Överlämning  
till lag två.

HÄNDELSER 17 APRIL

PÅ ETT NÖJESFÄLT finns ett stort behov av säkerhet. Rasmus, Benny och Christian  
under en säkerhetsgenomgång på Liseberg.
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I SEPTEMBER startade vi upp i 
Hindås med sex förväntansfulla 
deltagare till denna, den andra, 
omgången av traineeprogram-
met. Målet för dagarna var att 
sätta gruppen, skapa en grund-
trygghet och lära känna varan-
dra för att gruppen sedan skulle 
kunna ta sig an läsåret tillsam-
mans. 

Rasande fart
Efter detta drog hösten igång 
med en rasande fart för oss alla 
och snart var det dags för första 
riktiga skolveckan som syftade 
till att skapa förståelse för RSG:s 
organisation, uppdrag och juri-

Operativ ledning
TRAINEEPROGRAM

260 timmar, 45 föreläsare, 40 veckor, 8 träffar, 6 ämnesområ-
den, 60 timmar medåkning, samtal med mentorer och mer 
än så hinner man med under ett läsår av traineeprogrammet 
för operativ ledning. 

diken som påverkar oss. Varför 
gör vi det vi gör och vad styr 
egentligen vårat uppdrag? Un-
der denna vecka kom även första 
träffen med mentorerna där var-
dera deltagaren hade fått en per-
son att kroka arm med under 
året, någon att bolla funderingar 
med och be om stöttning från. 

Under hösten träffades grup-
pen sedan ungefär en vecka var 
fjärde vecka för att sakta men sä-
kert öka sin förståelse för RSG:s 
operativa uppdrag, operativa in-
struktioner, taktik, ledning och 
ledarskap med mera. Parallellt 
med detta genomfördes medåk-
ningar/bredvidgång på antingen 

sen. Detta för att öka kännedo-
men om deras uppdrag och sam-
hällets krishanteringsförmåga. 

Deltagarna genomförde också 
medåkningar med insatsledare, 
insatschef, stabschef och med-
lyssning på ledningscentralen. 
Föreläsningar och diskussioner 
kring arbetsmiljö samt samtal 
om social oro visade på några av 
de utmaningarna som de opera-
tiva befälen kan ställas inför.  
Efter detta genomfördes en stabs-
utbildning för att göra deltagar-
na till en möjlig stabsresurs.

Sist men inte minst avslutades 
denna resa med en heldagsöv-
ning i firestudio och en dag med 
redovisningar av en projektupp-
gift gällande rollförväntan. Och 
innan vi visste ordet av var de 
sex deltagarna i mål – förhopp-
ningsvis lite visare och fulla av 
nyfikenhet och framåtsträvan.

Stort tack!
Avslutningsvis vill vi i program-
ledningen, Tomas Norberg,  
Moa Hummelgård och Peter  
Johansson tacka för det stora  
engagemang deltagarna genom-
fört programmet med, otroligt 
inspirerande! Och vi vill ödmju-
kast tacka alla inom och utanför 
organisationen som ställt upp 
med sin tid och sin kunskap. 
Utan er hade läsåret aldrig varit 
möjligt att genomföra! 

Vill du läsa mer om Trainee-
programmet på RSG finns det 
info på Insidan under personal-
handboken 

MOA HUMMELGÅRD 
RSG

MIRANDA LARSSON

Vad var mest lärorikt  
under läsåret?
– Bredden, att få träffa och 
lyssna på så många olika 
person från förbundet, det 
ger en väldigt schysst 
helhetsbild av vad vi pysslar 
med här och hur olika roller 
länkar i varandra.

Vad tar du med dig?
– Ett tänk och en förståelse 
för operativ ledning som jag 
inte hade innan.

Skulle du rekommendera 
andra att vara med?
– Absolut, inte minst för att 
det är himla trevligt. Jag har 
lärt känna ett väldigt fint 
gäng personer som jag nog 
inte hade träffat annars. 
Också för att det ger en tid 
att reflektera kring om och i 
så fall vilken operativ roll 
man är intresserad av.

MAGNUS FREED

Vad var mest lärorikt  
under läsåret?
– Jag har fått en mycket 
större förståelse för vad de 
andra avdelningarna gör på 
RSG och lärt känna mycket 
nya kollegor som jag tycker 
har varit fantastisk givande.

Vad tar du med dig?
– Det är lättare att veta vem 
man kan vända sig till med 
olika frågor: många nya 
kontaktvägar har öppnat sig. 
Jag känner mig tryggare 
som räddningsledare med 
större förståelse för de olika 
rollerna IL, IC och SC. Alla 
nya bekanta – dels i gruppen 
men även våra föreläsare.

Skulle du rekommendera 
andra att vara med?
– Jag har redan rekommen-
derat det för flertalet andra.. 
Det har varit en väldigt läro- 
rik och rolig resa som jag 
hoppas att fler får uppleva. 
 

en brandstation eller myndig-
hetsavdelningen. Detta för att ge 
deltagaren en inblick i en del av 
organisationen som de inte har 
kontakt med i sin vardag. Delta-
garna fick även en övning i fire-
studio för att de skulle få känna 
på de olika operativa rollerna. 

Möten utanför RSG
Om hösten hade fokus på RSG 
och hur organisationen ser på 
vad det innebär att vara opera-
tivt befäl, skiftades fokus under 
våren genom att blicka utanför 
vår  organisation med ett antal 
studiebesök som exempelvis 
Försvarsmakten och Länsstyrel-

TRAINEEPROGRAMMETS DELTAGARE tillsammans med ansvariga chefer och programledning,  
taget vid uppstarten i Hindås i september. Från vänster. Daniel Gillèsen, Tomas Norberg, Åsa Opperud, 
Peter Johansson, Jonas Artursson, Göran Björn, Miranda Larsson, Andreas Nordblom, Magnus Freed, 
Ida Pettersson, Moa Hummelgård och Peter Sommar.

TRAINEEPROGRAMMET
Genom traineeprogrammet vill RSG forma framtida 
ledares nyckelkompetens genom relevant kunskap 
inför en eventuell framtida tjänst, men även för 
»mervärde« i nuvarande tjänst. Programmets mål-
grupp är brandingenjörer, LC-ledare och styrke-
ledare som ser en karriär inom operativ ledning.
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FÖRSTA DAGEN redogjordes det 
om några insatser som inträffa-
de under 2018. Som exempel 
nämndes en brand i ett student-
bostadshus i Jönköping den 13 
september 2018. Under insatsen 
användes en språngkudde vilket 
förmodligen räddade livet på en 
person. 

Henning Wallén och kollegan  
Per-Anders Lindfeldt från RSG 
föreläste om branden i räk- och 
laxindustrin på Hisingen 29 juli 
förra året. Ledordet »tänk inn-
anför boxen« kopplades sam-
man med kompetens gällande 
rutiner och taktiker som finns 
hos brandbefäl runt om i landet. 

Det presenterades även från 
insatsen där ett JAS Gripen 39-
plan den 28 augusti förra året, 
störtade utanför Ronneby. 

En föreläsning gällande ar-
betsmiljö kopplat till bränder i 
kolfiberkomposit ägde rum, där 
materialets skadliga effekter på 
luftvägarna lyftes. 

Hur räddningstjänsten bör ar-
beta med skogsbränder i framti-
den tillika räddningstjänstens 
förmåga vid krissituationer pre-
senterades av MSB samt en pri-
vat aktör. 

Trängslet och Ljusdal
Andra dagen var det fokus på 
skogsbränderna som inträffade 
sommaren 2018 där bränderna i 
Trängslet och Ljusdal presente-
rades av Räddningsledareansva-
riga för insatserna. Johan Szy-
manski (Räddningschef, Norra 
Dalarna, RL Trängslet) berättade 
bl.a. om användningen av en 
målstyrd missil ine i den heta zo-
nen av skogsbranden i Trängslet. 
I efterspelet har räddningstjäns-
ter i USA varit intresserade av 
denna metod där de avser att be-
driva forskning för att i framtiden 
möjligtvis bekämpa skogsbrän-
der med hjälp av detonationer.

Ny funktion under 
sommarmånaderna
På brandbefälsdagarna hade 
MSB personal på plats som pre-
senterade det fortskridande ar-
bete som syftar till att effektivi-
sera räddningstjänsterna runt 
om i landet. Bland annat presen-
terades mer fokus på RIB-ut-
bildning, nya avtal med helikop-
terbolag samt en ny funktion 
kallad Inriktning och priorite-
ringsfunktion (IPF). Funktionen 
kommer att vara aktiv under  

Brandbefälsmötet 2019
I februari deltog personal från RSG på Brandbefälsmötet  
i Helsingborg.  Johannes Jovlunden ger oss en inblick i 
vilka ämnen som diskuterades under de två dagarna.

1 juni–31 augusti och ska fung-
era som en nationell operativ 
ledningsfunktion för krissitua-
tioner och större samverkans-
uppdrag. Funktionen växte 
fram under förra sommaren. 
MSB uttryckte även sin ambi-
tion att framöver öka stödet till 
den kommunala räddnings-
tjänsten gällande just samord-
ning, men även material och 
personal 

Larmutredare –  
en viktig kugge i 
verksamheten 
DET ÄR TVÅ PERSONER , Bert 
Paulusson och Peter H Johans-
son som delar på uppdraget att 
arbeta för att minska antalet au-
tomatiska brandlarm där larm-
orsaken bedöms som obefogad. 

– Med obefogat larm avses så-
dant larm som ej orsakats av 
brand eller annat nödläge. An-
nat nödläge kan till exempel 
vara en vattenläcka där vattnet 
rinner in i detektorn som larmar 
och utryckningen kan komma 
på plats i ett tidigt skede och för-
hoppningsvis förhindra mer 
omfattande skador, berättar 
Bert och Peter. 

I nära samarbete  
med samhället
Efter ett obefogat larm skickas 
ett mail till kunden där larmut-
redarna begär att de vidtar nå-
gon form av åtgärd för att und-
vika nya larm och återkopplar 
detta till oss. Åtgärder kan vara 
allt från att byta eller f lytta  
detektorer till att se över den in-
terna organisationen. Efter åter-
kopplingen bedömer vi om kun-
den ska få rabatt på återställ-
ningsavgiften. 

Ibland är utredarna på plats-
besök för rådgivning och för att 
stötta anläggningsägare och 
verksamheter. Ibland sker detta 
ihop med en tekniker från nå-

gon av de larmfirmor som utre-
darna har ett samarbete med. 

Den största kunden, Lokal-
förvaltningen i Göteborg, träffar 
utredarna två gånger per år i di-
alogmöten. 

Har deras arbete någon effekt? 
Om man ser till de senaste, snart 
20 åren, har de obefogade lar-
men inte ökat i någon större om-
fattning – trots att det anslutits 
ca 100 nya larmanläggningar 
per år 

BRANDSCOOPET

Under ledning av MSB har 
också en ny projektgrupp 
startats med deltagande från 
kommunal räddningstjänst. 
Uppdraget inriktar sig mot 
att skapa en mer enhetlig led-
ning av räddningsinsatser. 
Uppdraget innebär bland an-
nat att se över nomenklatur 
kopplat till kompetens, be-
fattningstitlar och gemen-
samma stabsorganisationer.  
MSB:s General direktör Dan 
Eliasson var på plats och pre-
senterade regeringsuppdraget 
och poängterade att bättre 
och starkare samverkan mel-
lan Sveriges räddningstjäns-
ter är ett måste i framtiden. 

Tack!
Sammanfattningsvis var det 
två dagar med fokus på fram-
tiden, resiliens i svensk rädd-
ningstjänst och de utmaning-
ar det medför. Vi går onekli-
gen en spännande tid till 
mötes!  Tack Räddningstjäns-
ten Skåne Nordväst, SBB och 
informationsbolaget för en 
bra konferens 

JOHANNES JOVLUNDEN  
BRANDMAN

»Johan Szymanski 
berättade bl.a. om 
användningen av  
en målstyrd missil 
in i den heta zonen 
av skogsbranden i 
Trängslet.«
Johannes om en av alla 
spännande föreläsningar 
under brandbefälsmötet.

Lennart Liljeroth
Henning Wallén
Per-Anders Lindfeldt
Daniel Bergman
Fredrik Bäckwall
Fredrik Hansson
Fredrik Löf
Johannes Jovlunden
Jonas Thompson
Marcus Lagergren
Martin Lyrhem

VI SOM VAR MED

»Om man ser  
till de senaste, 
snart 20 åren,  
har de obefog ade 
larmen inte ökat  
i någon större  
omfattning – 
trots att det an
slutits ca 100 nya 
larmanläggning
ar per år. «
Om larmutredarna på 
Myndighets avdelnignen.
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Handlingsprogram 
2020–23 på gång 

LSO OCH DESS förarbeten anger 
att arbetet med skydd mot olyck-
or ska baseras på mål, och det är 
genom handlingsprogrammet 
som RSG ska visa hur dessa ska 
uppnås. Sedan våren 2018 arbe-
tar RSG med att ta fram ett nytt 
handlingsprogram. 

Svar på viktiga frågor
LSO anger att RSG ska ha ett 
handlingsprogram för rädd-
ningstjänstverksamhet och före-
byggande verksamhet. Hand-
lingsprogrammet ska beskriva 
vilken förmåga och vilka resur-
ser RSG har och avser att skaffa 
sig för att genomföra rädd-
ningsinsatser samt hur RSG or-
ganiserar den förebyggande 
verksamheten mot brand. 

Genom handlingsprogram-
met, och i förlängningen verk-
samhets- och aktivitetsplaner, 
ska RSG även visa hur de natio-
nella målen i LSO uppnås och, 
utifrån den riskbild och de be-
hov som finns, utforma lokalt 
anpassade mål för LSO-verk-
samheten.

– I handlingsprogrammet 
svarar vi på frågorna. Vad kan 
hända? Vilken förmåga behövs? 
Vilken förmåga finns? Och vil-
ken förmåga behöver utvecklas 
för att färre ska dö, färre ska ska-
das och mindre ska förstöras? 
berättar Tove Nyth.

Bred arbetsgrupp
Den arbetsgrupp som arbetar 
med att ta fram ett nytt hand-
lingsprogram består av sju re-
presentanter från olika avdel-
ningar, med Tove Nyth och 
Martin Lindsten som uppdrags-
ledare. Resurser i form av kom-
munikationsstrateg och admi-
nistrativt stöd bidrar även till 
arbetet och RSG:s lednings-
grupp är referensgrupp. 

I arbetet har även en antal 
workshops genomförts med to-
talt drygt 50 medarbetare och 
chefer inom RSG, med syfte att 
utifrån riskbilden fånga beho-
ven för RSG.

Utöver att uppfylla kraven på 
handlingsprogram enligt LSO, 
så har arbetet haft tre övergri-

»Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre 
som förstörs.« Så  lyder utgångspunkterna för Lagen om 
skydd mot olyckor. Snart är det dags för ett nytt handlings-
program för hur vi bäst kan möta dessa.

pande målsättningar; verka för 
delaktighet och engagemang i 
organisationen, skapa kontinui-
tet i arbetet med handlingspro-
gram och riskanalys samt skapa 
bra förutsättningar för och en 
tydlig koppling till RSG:s verk-
samhetsplanering. 

Planen är att det nya hand-
lingsprogrammet ska bli giltigt 
1 januari 2020 och ersätter då 
nuvarande handlingsprogram 
2016–2019 

BRANDSCOOPET

»Vad kan hända? 
Vilken förmåga 
behövs? Vilken 
förmåga finns? «
Tove Nyth om de svåra  
men viktiga frågor handlings 
programmet kräver att vi 
ställer oss själva.

RSG STARTADE i början av 2016 
ett tillsynsärende i Södra Bi-
skopsgården, detta på uppmärk-
sammat förhållande efter rädd-
ningsinsats. 

En brand startade i ett för-
rådsutrymme i källaren och det 
ledde till rökspridning i flera 
trapphus. Enligt insatsrappor-
ten var möjligheten för brandgas-
ventilering från källarutrymme-
na svåra. Den höga brandbelast-
ningen i kombination med 
begränsade möjligheter till 
brandgasevakuering skapade en 
hög riskmiljö för insatspersona-
len samt för de boende i huset 
eftersom trapphuset är den pri-
mära utrymningsvägen. Vid till-
synsbesöket uppmärksammades 
en hel del brister i samtliga hus-
bestånd. 

Ärendet kommunicerades ge-
nom en tjänsteanteckning och 
sedan upprättades ett beslut om 
föreläggande mot fastighetsäga-
ren. De brister som skulle åtgär-
das enligt föreläggandet var byte 
av källardörrar mot trapphusen, 

brandavskiljande väggar mot 
trapphusen skulle tätas, upprät-
ta möjlighet för brandgasventi-
lering från både källarutrym-
men samt skyddsrum (de som 
används som förråd). Utrym-
ningsskyltar skulle monteras i 
källarlokalerna samt upprättan-
de av egenkontroller så att 
brandskyddet kan efterlevas 
över tid. Föreläggandet vann 
laga kraft då det ej överklagades 
av fastighetsägaren.

Fastighetsägaren tog 
fullt ansvar.
Bostadsområdet är stort och det 
har varit ett omfattande arbete 
att uppfylla kraven i föreläggan-
det. Fastighetsägaren anlitade 
en brandkonsult, projekterare 
och man har sammantaget bytt 
ut 165 dörrar, tätat genom-
föringar i 110 väggar, tillskapat 
70 brandgas evakueringsluckor 
från källarutrymmena (uppså-
gat i betongväggarna), brandgas-
ventilering från skyddsrummen. 
Kostnaderna för åtgärderna be-

Tillsynsärende i  
flerbostadshus
RSG startade i början av 2016 ett till- 
synsärende i Södra Biskopsgården,  
detta på uppmärk sammat förhållande 
efter räddningsinsats. Brandinspektör 
Andreas Nordfeldt berättar om processen.

»Enligt insats
rapporten var  
möjligheten för 
brandgasventi l 
 ering från källar
utrymmena  
svåra. «

räknas hamna på över 4,5 mil-
joner kronor.

Ärendet är inne i sin slutfas 
och fastighetsägaren har tagit 
sitt fulla ansvar efter vissa juste-
ringar i processen.

Slutresultatet av händelsen 
2016 samt vårt tillsynsärende 
gör att de boende har fått ett 
skäligt brandskydd och möjlig-
heten för en trygg och effektiv 
insats har tillskapats 

ANDREAS NORDFELDT 
BRANDINSPEKTÖR

Andreas Nordfeldt om den  
omfattande inspektions 
insatsen i Biskopsgården.
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JAG HETER Anders Hyllander är 
65 år bor i Hisings Backa sedan i 
början av 1980-talet, gift och har 
två vuxna döttrar samt barnbarn 
i olika åldrar.

Sedan den 1 januari har jag 
förmånen att vara ordförande i 
RSG:s förbundsstyrelse. Jag ser 
det som ett hedersuppdrag. För 
mig är det inte vilket politiskt 
uppdrag som helst, eftersom den 
verksamhet RSG bedriver, yt-
terst handlar om att rädda vär-
defulla egendomar och vilket är 
viktigast, människoliv.

Jag har varit politiskt engage-

Ordföranden har ordet
Sedan årsskiftet har RSG:s förbundsstyrelse en ny  
ord förande. Här presenterar sig Anders Hyllander  
och berättar om sina tankar och visioner för RSG.

Om andra dagens uppgift: 
uttagning av 15 personer  
från en luftficka.

rad sedan i början av 80-talet. 
Jag har bland annat under ca två 
och en halv mandatperiod varit 
vice ordförande i SDN Backa, de 
sista två mandatperioderna varit 
ledamot i SDN Lundby.

Jag gick i pension hösten 2015 
efter 42 år som officer. Har job-
bat mycket med utveckling av 
ledningssystem, samt lednings-
metoder från högre till lägre ni-
våer inom Försvarsmakten. De 
sista sex åren före pension job-
bade jag vid Försvarsmedicin-
center med utveckling av led-
ning av sjukvård, där det ytterst 

»All personal  
ska ha möjlighet 
att utvecklas 
inom sin special
itet, varje med
arbetare är en 
viktig kugge i 
verksamheten. «
Anders Hyllander, ordförande  
i RSG:s förbundsstyrelse, om  
sin vision för RSG.

handlade om att omhänderta 
skadade och få dem transporte-
rade till kvalificerad vård så fort 
som möjligt.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÄR sä-
kert för de flesta en verksamhet 
som man bara förutsätter att den 
finns och kommer så fort som 
möjligt om det värsta inträffar. 
Under den korta tid, som jag har 
varit ordförande i RSG så har jag 
förstått att det krävs mycket av 
all personal för att räddnings-
tjänsten ska kunna lösa en av de 
viktigaste uppgifterna som finns 
i samhället, att rädda egendom 
och framförallt människoliv. 
RSG:s förmåga att bland annat 
släcka bränder är vad jag förstår 
på en mycket hög nivå, det allra 
bästa är att få ned bränderna till 
ett minimum och därför är det 
förebyggande arbetet mycket 
viktigt.

Efter besök vid Gårda, Frölun-
da, Färjenäs och Karholmen, där 
jag fick mycket bra föredrag-
ningar, så är min uppfattning att 
medborgarna i kommunerna 
som omfattas av RSG kan känna 
sig trygga.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÄR en 
mycket viktig del i totalförsvaret, 
därför anser jag att en av de vik-
tigaste frågorna ur ett politiskt 
perspektiv är att tillse att rädd-
ningstjänsten kan ledas på ett 
kvalificerat sätt med modern 
ledningsutrustning från högsta 
nivå, ned till enskild brandper-

sonal. En annan viktig fråga ur 
ett ledningsperspektiv är att 
räddningstjänsten, samt andra 
myndigheter, som är inblandade 
vid större händelser, t.ex. skogs-
bränderna i somras, så snabbt 
som möjligt har en gemensam lä-
gesbild och kan samverka över 
tiden med hjälp av kvalificerad 
utrustning.

Efter de omfattande skogs-
bränderna år 2014 och år 2018 
har det genomförts två statliga 
utredningar, En effektivare kom-
munal räddningstjänst. Min för-
väntan är att lagstiftningen 
inom Lagen om skydd mot 
olyckor »vässas« och förtydligas 
väsentligt. Givetvis är jag mån 
om det kommunala självstyret 
men här behövs styrning från 
statsmakten för att åstadkomma 
mer robusta räddningstjänster 
över hela landet.

MIN VISION är att RSG ska ut-
vecklas till en av de främsta 
räddningstjänsterna i Sverige, 
om det inte redan är så, där all 
personal ska ha möjlighet att ut-
vecklas inom sin specialitet, var-
je medarbetare är en viktig kug-
ge i verksamheten. Ett exempel 
är att så fort som möjligt få Kar-
holmens utbildningsplats upp-
rustad med modern utrustning, 
där vår brandpersonal kan öva 
på ett säkert sätt 

BRANDSCOOPET

»En annan viktig 
fråga ur ett led
ningsperspektiv  
är att räddnings
tjänsten, samt 
andra myndig
heter, som är in
blandade vid  
större händelser,  
t.ex. skogsbrän
derna i somras,  
så snabbt som 
möjligt har en 
gemensam  
lägesbild och  
kan samverka  
över tiden med 
hjälp av kvalifice
rad utrustning. «
Anders Hyllander om  
viktiga frågor för RSG.

ANDERS HYLLANDER, ordförande för RSG:s förbundsstyrelse.
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Hittade denna »nyhet« i 
Hallands Nyheter från 
1957, tyckte den verkade 
rolig att dela med sig av 
då det har hänt mycket 
med språket och hur 
detaljerat man skrev då i 
jämförelse med dagens 
händelserapporter i 
Daedalos. Ingen verkar 
ha omkommit (?) och de 
inblandade borde vara 
som yngst 78 år idag.

Peter Bäck Lavner  
Frillesås RIB

» Där fanns gott om folk i 
båda bilarna. I den ena – en 
PV 444 – åkte fem personer, 
däribland några svenskameri-
kanare, som var ute på sight-
seeing i hembygden. Den mö-
tande bilen var en Hillman, 
och i den färdades tre perso-
ner. Båda bilägarna var gran-
nar, och de var väl förtrogna 
med vägens sträckning. «

DET VAR DÅ

Peter Bäck Lavner sprang på en

Frontalkrock
från 1957
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 Pensionärer
FEBRUARI

Jörgen Karlsson

Conny Magnusson

Robert Mogren

Göran Norberg

MARS

Håkan Johansson

Leif Olsson

Rolf Persson

APRIL

Anders Bergström

Tommy Glasér

Agneta Grinsvall

Tomas Hagelin

Lars Hansson

Peter Sevestedt

MAJ

Hans L Andersson 

Thomas Ericson

Jan Lundvall

JUNI

Rolf Eklöf

Christer Niklasson

JULI

Per Hassling

Nils Rydlinger

AUGUSTI

Rolf Kagelind

Tradition som aldrig dör
Då har vi åter igen 
mötts. Det årliga 
utbytet med Kata-
rina Brandstation i 
rinkbandy har gått 
av stapeln för 58:e 
året i rad!

Vi är många som har träffat på Per 
och Agneta under deras många år på 
RSG. Nu är det dags för pension – 
vad har de för planer då?

EN TORSDAG I MARS hämtade vi 
upp Stockholmarna på centralen 
och det blev ett gott återseende. 
Sedan bar det av mot Marconi-
hallen för att mötas på isen som 
»fiender«. Matchen stod länge 
och vägde men vinsten kamma-
de vi göteborgare till sist hem. 
Där efter bar det av till Mölndals 
brandstation för bankett. Detta 
är utbytets höjdpunkt då vi har 
chansen att höra om alla gamla 
bränderna som pensionärerna 
har att berätta om, ta del av Bos-
se »kössens« skönsång, analyse-

ra matchen och allt det andra 
som hör traditionen till! 

STOCKHOLMARNA SOV på 
Mölndal och stannade två nät-
ter. Under fredagen bjöd Göte-
borg på strålande sol och de fick 
uppleva Göteborgs vackra skär-
gård. Jag vill passa på att tacka 
alla inblandade som gör att den-
na tradition lever vidare. Vi 
möts på planen men vi möts 
fram för allt nu mera som vän-
ner! Detta utbyte är både unikt 
och fantastiskt! 

RICHARD NILSSON

STOCKHOLM OCH GÖTEBORG möttes i en rafflande rinkbandymatch, där Göteborg till sist segrade.

Agneta Grinsvall, när 
började du på RSG? 
– Jag började min anställning 
på Göteborgs brandförsvar 
(som det hette då) 1 april 1981. 
Då som Kanslist, är nu HR-ad-
ministratör

Vad har varit bra med jobbet?
– Det har varit mycket skiftan-
de under årens lopp. De som 
jag har »servat« har varit mycket 
tacksamma. RSG:s personal är 
för det mesta mycket positiva. 

Kommer du att sakna något?
Troligen det sociala med alla 
medarbetarna.  

Tillsist, vad ska du göra nu?  
– Ta det lugnt ta dagen som den 
kommer. Lasse är ju också 
hemma och naturligtvis resa, 
så länge vi orkar. Vi har ju barn 
och barnbarn som bor utom-
lands 

Tack Per och Agneta!

Per Hassling, när började du?
– 12 januari 1981 som brand-
man. Min första placering var på 
Huvudbrandstation på tredje 
lång. Sedan på Gårda som 
brandman, vatttendykare, am-
bulanssjukvårdare och en tid 
som Larm- och ledningsopera-
tör. Nu är jag HR-specialist på 
HR enheten

Vad har varit bra med jobbet?
– Jag har fått möjlighet att förena 
min erfarenhet som brandman 
med arbetet som HR. Den bästa 
av två världar

Vad kommer du att sakna? 
Att befinna mig i ett samman-
hang med massor av engagerade 
och duktiga personer med olika 
erfarenheter och kunskaper  

Vad ska du göra nu? 
– Välja vad jag ska göra varje 
dag. Ta hand om mina bin, mitt 
hus och mitt barnbarn. Resa och 
engagera mig ideellt.
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Årets RIF:are

I år tilldelas ut-
märkelsen till två 
ärrade eldsjälar 
som fortfarande 
har glöden kvar. 
Bobby Rose och 
Leif »262« Jonson

BÅDA HAR VARIT aktiva inom 
golfsektionen där de drivit 
framåt med passion och hjärta. 
Tack vare Bobbys goda kontak-
ter med Newcastlegolfarna så le-

TVÅ ELDSJÄLAR Bobby Rose och Leif Jonson

ver det utbytet vidare. 
Förutom golfen så har Leif va-

rit aktiv inom fotbollen där han 
bl.a. varit verksam som domare.

Som ordförande är det härligt 
när någon tar initiativ, räcker 
upp handen och säger »Det här 
fixar jag!«. Det gäller verkligen 
både Bobby och Leif som alltid 
levererar med glädje och positiv 
anda. 

Vi i styrelsen tackar och gra-
tulerar Bobby och Leif som blir 
årets RIF:are 2018 

ERIK SKÅPDAL 
ORFÖRANDE, RIF

I klassiskt Göte-
borgsväder vall-
färdade 35 brand-
män från 6 olika 
räddningstjänster 
för att göra upp 
om pokalerna. 

DEN TREDJE UPPLAGAN av 
Brand-SM i mjuktennis ägde 
återigen plats i Hall of flame, 
Frölunda brandstation, Göte-
borg. Denna gång med en hel del 
förändringar jämfört med tidi-
gare turneringar. Bland annat 
hade det tillkommit tre helt nya 
klasser: damernas singel och 
dubbel, samt mixed. Och det var 
just dessa klasser som skulle sät-
ta guldkant på turneringen.

BRAND-SM i 
mjuktennis

Stor underhållning
I rafflande matcher med boll-
dueller utom denna värld under-
höll damerna publiken med 
bländande spel. Tillslut stod  
Tiina Laas och Elisabeth Söder-
ström som de stora vinnarna 
med två klassegrar var: Tiina i 
singel och dubbel, Elisabeth i 
dubbel och mixed. 

Singelfinalen blev en mara-
tonmatch över tre set där de 
båda pressade varandra till det 
yttersta, till publikens jubel.

Favoriterna höll
I herrklasserna tog Erik Lundin 
sin första singeltitel när han re-
lativt ohotat spelade bort övriga 
deltagare. Tillsammans med 
Samuel Larsson pressade han 
även omöjliga favoriterna Pär 
Andersson/Markus Skogvard i 
dubbelfinalen, men där tillslut 

de regerande mästarna Anders-
son/Skogvard stod som segrare 
även i år.

Oldboys
I oldboys, där Höganäs rädd-
ningstjänst dominerat föregåen-
de år, plockade Ljungby fina 

»I rafflande 
matcher med  
bolldueller utom 
denna värld un
derhöll damerna 
publiken med 
bländande spel. «

LISA, JESSICA, MIA, ELISABET OCH TIINA underhöll publiken med bländade spel i mjuktennis.

Tävlingsledningen om 
de nya damklasserna  
i årets BrandSM i 
mjuktennis. 

skalper i form av Martin 
Svanholm (segrare singel) & 
Christian Weckström (silver 
dubbel med Svanholm). I 
dubbel stod Martin Lilien-
berg/Markus Skogvard som 
ohotade segrare genom att 
defilera igenom turneringen 
utan setförlust. Skogvard tog 
således hem 2 dubbeltitlar 
även detta år. Mäktigt!

Tack för i år!
Nu tackar tävlingsledningen 
i form av Måns och Pär för 
sig då stafettpinnen lämnas 
över till Höganäs som kom-
mer arrangera Brand-SM i 
mjuktennis 2020. Hjärtligt 
välkomna tillbaks då! 

MÅNS OCH PÄR 

TÄVLINGSLEDNINGEN

SINGEL 
Dam: 10–8, 7–10, 10–3
Laas vs Söderström 
Herr: 10–5, 10–7
Lundin vs Franklin
Oldboys : 10–8, 10–5
Svanholm vs Lilienberg

DUBBEL
Mixed: 10–7, 10–6
Söderström/Lilienberg vs 
Laas/Alfvén
Herr: 10–8, 10–5
Andersson/Skogvard vs
Lundin/Larsson
Oldboys: 10–5, 10–5 
Skogvard/Lilienberg vs 
Svanholm/Weckström
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Brand i ödehus, Eive Almroth. 
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