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I FÖRRA BRANDSCOOPET infor-
merade jag om ett antal framtida 
och näraliggande utmaningar 
som vi har hantera såsom bland 
annat höga hus och anläggning-
ar under mark, dock missade jag 
att skriva om sommarens ter-
rängbränder. Med detta sagt – 
det enda vi kan vara säkra på – 
är att vi i princip inget vet om 
framtiden! Sommaren 2018 har 
med all tydlighet påvisat och det 
som redan framkom efter Väst-
manlandsbranden 2014 att den 
kommunala räddningstjänsten 
har stora brister inom operativ 
ledning, samordning, operativ 

förbindelse (Rakel), flygkapaci-
tet, otydlig lagstiftning mm. 
MSB hade ett extrainsatt chefs-
möte i augusti där utsedda re-
presentanter för räddnings-
tjänster från landets 21 län var 
representerade samt de tre störs-
ta räddningstjänsterna (SSBF, 
RSYD och RSG). Jag kan konsta-
tera att det numera finns en in-
sikt från de flesta räddnings-
tjänstchefer, inklusive MSB att 
nuvarande system, att hantera 
och leda omfattande rädd-
ningsinsatser över tid och paral-
lella händelser inte fungerar. 
Min förväntan är nu, att när 
både politik och ledningar från 
landets cirka 165 räddnings-
tjänster har insikten om brister 
inom såväl organisation och led-
ning vidtar nödvändiga åtgär-
der. Om inte dessa åtgärder sker 
självmant hoppas jag att detta 
påskyndas genom lagändringar.

MSB:S UPPFATTNING är med all 
tydlighet att det bara är ett fåtal 
räddningstjänster som i nuläget 
uppfyller kraven för systemled-
ning, däribland RSG och Stor-
stockholms Brandförsvar samt 
eventuellt någon till räddnings-
tjänst.

UTAN ATT VI SKA FÖRHÄVA OSS 

på RSG känns det väldigt bra att 
vi är helt i linje med såväl stats-
maktens och MSB:s intentioner 
om räddningstjänster med ka-
pacitet för att operativt hantera 
den större oönskade händelsen.

JAG VILL TACKA ER ALLA som 
varit med och planerat och ge-
nomfört utbildningsinsatsen 
inom begreppet PDV (pågående 
dödligt våld) tillsammans med 
polis och ambulansvård. Utbild-
ningen är viktig och har varit 
mycket uppskattad bland delta-
garna, det återstår dock ett antal 
brandmän att utbilda.

VID ETT FLERTAL olika sam-
manhang tar jag upp den viktiga 
frågan rörande trakasserier och 
kränkande särbehandling. Ty-
värr är inte våra arbetsplatser 
inom RSG förskonade från dessa 
beteenden. Det torde inte vara 
något tvivel om att inom RSG 
råder noll tolerans avseende tra-
kasserier eller kränkningar. Jag 
kan med glädje och med hopp 
konstatera att ett flertal medar-
betare och chefer tydligt såväl 
reagerat och agerat när någon 
arbetskamrat blivit utsatt.

I SKRIVANDE STUND är det 
ovisst hur den politiska styrning-
en av RSG kommer att se ut. 
Oaktat detta kommer sannolikt 
såväl förbundsstyrelse som för-
bundsfullmäktige att ha ett fler-
tal nya ledamöter. Här har vi alla 
anställda ett ansvar att introdu-
cera de nya ledamöterna samt 
skapa bästa möjligheter för den 
politiska styrningen.

DET GÅR INTE ATT avsluta denna 
inledare utan att nämna något 
om RSG:s insatser vid somma-

rens omfattande skogsbränder. 
Anders Ekberg och jag är oer-
hört stolta över det engagemang 
som hela RSG uppvisat för att 
bekämpa skogsbränder inom 
RSG men framför allt inom Mel-
lansverige och Västra Götaland. 
Jag har bara hört positiva reak-
tioner från allmänheten, politi-
ker, MSB:s generaldirektör och 
lokala räddningschefer, över den 
kunskap samt professionalitet 
som ni påvisat. Återigen kan vi 
alla konstatera, för att lyckas 
med en räddningsinsats så är alla 
verksamheter inom förbundet 
lika centrala och viktiga! TACK! 

MED DETTA SAGT önskar jag Er 
alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt 2019! 

Alla är lika viktiga! » Återigen kan 
vi alla konstate-
ra, för att lyckas 
med en rädd-
ningsinsats så 
är alla verk-
samheter inom 
förbundet lika 
centrala och 
viktiga! «
Lars Klevensparr om åter-
kopplingen från olika myndig-
heter efter RSG:s insatser vid 
skogsbränderna i somras.

Lars Klevensparr
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Firestudio

I FIRESTUDIO spelas scenariot 
upp på en skärm och det går att 
pausa, lägga till eller ta bort nå-
gon detalj eller händelse. Att öva 
flera ledningsfunktioner samti-
digt i den rollen som de ska ha 
är både kostnadseffektivt och 
mindre tidskrävande. Det går att 
göra om övningarna flera gång-
er. Prova sig fram och bryta när 
det är något man vill göra an-
norlunda.

– Tack vare tekniken och pro-
gramvaran är det möjligt att ta 
en bild av ett objekt och sen själ-
va sätta scenariot. Det kan i 
princip brinna hur mycket eller 
lite som helst, det bestämmer vi 
själva, berättar Anders Hagman 
som sköter de olika övningssce-
nariona från en dator. Det som 
är viktigt och bra i spelet är att 
man som sektorchef/räddnings-
ledare ser effekten av sina beslut 
och åtgärder. Detta behöver vi 
arbeta mera med i framtiden.

Torben Hansen 
styrkeledare RiB
– Det har varit väldigt 
lärorika dagar. Det är 
viktigt att förstå var- 
andra i varandras roller. 
Jag tycker att fler styrke-
ledare från RiB skulle  
få möjligheten att  
vara med.

Peter Johansson 
Insatsledare
– Det är första gången 
den här typen av 
övning genomförs. 
Bra att vi får möjlighet 
att samordna alla 
ledningsfunktioner. 
Att vi övar »linvis« är 
ett stort plus.

Matilda Gustavsson
Insatschef
– En fantastisk möjlighet 
att få öva tillsammans.  
Vi får prata ihop oss och 
öva in det arbetssätt vi 
vill ha. Det är också ett 
bra tillfälle att få se hur 
andra ar betar i sin 
funktion och lära  
av varandra.

» Det är också ett 
bra tillfälle att få 
se hur andra ar-
betar i sin funk-
tion och lära av 
varandra. «
Matilda Gustavsson om  
övningarna i Fire Studio

Lars Jacobsson om varför 
övningar och ledningsträ-
ning i Firestudio behövs.

statera att det är väldigt lätt att 
det på skade plats finns olika bil-
der, behov av avstämningar. Det 
kan också konstateras att det är 
lika lätt att ensas i vilka bilder 
som råder, genom att träna, trä-
na och åter träna.

Matchen som ska spelas blir 
inte bättre än det som presteras 
på träning. Vi är alla överens om 
att vi behöver träna oftare! 

Under tre veckor har de operativa ledningsfunk 
tionerna på RSG övats i Firestudio på Färjenäs.

IL och IC:s tur
Ledningsträning syftar till att ge 
ledningsfunktioner möjlighet 
att träna på agerande i sina roller 
på skadeplats. Denna gång rik-
tade sig övningarna till IL och 
IC som arbetar i vardagen med 
varandra, att tillsammans med 
LC personal och Stl, heltid och 
RiB, få träna på leda och driva 
insats i olika sammanhang. 

– Kommunikation var en hu-
vudfråga under övningarna, be-
rättar Lars Jacobsson, en av öv-
ningsledarna. Speciellt har vi fo-
kus på följande delar: Etablering  
av IL och IC på skade plats, Ris-
ker samt Ledningsmöte.

Kommunikation är supervik-
tigt, fostsätter Lars, och vi ska 
förmedla bilder till varandra på 
skadeplats. Bilder som konstant 
skiftar och ändrar sig. Bilder 
som utgör beslutsunderlag och 
hantering av risker. Sammanta-
get efter dessa dagar kan vi kon-

STYRKELEDARNA ANDREAS OCH MAGNUS förbe
reder insats framför brinnande hotell Eggers.

MÅLET MED INSATSEN är viktigt och på ledningsmötet får alla den information som behövs.

INSATSCHEF MATILDA och Insatsledare PA  
samverkar över radio.

» Matchen som 
ska spelas blir 
inte bättre än  
det som preste-
ras på träning. «
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TRE SÄRSKILT UTBILDADE dia-
logledare från Utbildnings- och 
Övningsenheten ledde insatsut-
värderingen i vilken sjutton per-
soner som medverkat i rädd-
ningsinsatsen deltog. 

AAR är en strukturerad dia-
logmetod för ständig utveck-
ling, där team lär tillsammans 
och delar med sig av de erfaren-
heter man gjort efter genomför-
da insatser. Fokus under dialo-
gen är på vad som hände under 
insatsen och varför, inte vem 
som gjorde vad. 

Fem frågor ... 
Under AAR ska gruppen svara 
på fem frågor: 
1. Vad förväntades hända? 
2. Vad hände?
3. Varför blev det som det blev? 

4. Vad kan förbättras och hur?
5. Vad kan vi sprida vidare?

... och tre åtgärder
Utifrån detta tar gruppen till-
sammans fram tre åtgärder:
1. Vad ska vi fortsätta göra?
2. Vad ska vi sluta göra?
3. Vad ska vi börja göra?

Varför AAR?
ARR har som mål att: utvärdera 
och förbättra genomförande och 
resultat av övning och händel-
ser; att ta tillvara på teams dyna-
mik och individernas förmåga 
att samarbeta; samt att skapa 
möjligheter att lära av varandra 
och utveckla förmågor.

Det var första gången som 
AAR testades inom RSG och re-
sponsen bland deltagarna på me-

After Action Review 
ett nytt sätt att utvärdera 
Den 18 oktober genomfördes en insatsutvärdering av den 
omfattande räddningsinsatsen på Aschebergsgatan med 
hjälp av dialogmetoden After Action Review – AAR. 

»Fokus under 
dialogen är på 
vad som hände 
under insatsen 
och varför, inte 
vem som gjorde 
vad.«

»Nuförtiden är 
balansen mellan 
antalet utbildade 
och antalet som 
behövs ute i rädd-
ningstjänsterna 
betydligt bättre.«

DIALOGLEDARNA Johan Biörsmark, Jörgen Uhrbom och Martin Westers går igenom  
förutsättningarna för After Action Review – AAR.

toden var positiv. Många påpe-
kade att om vi lär oss att använ-
da metoden i större skala, och 
det blir naturligt att utvärdera 
insatser och övningar på ett mer 
strukturerad sätt, så kan vi bli en 
mer lärande organisation 

KRISTOFFER WAHTER 
INSATSLEDARE

Årets rekrytering

DEN 15 OKTOBER påbörjade 18 
nya plus två från den gamla op-
tionslistan sin tre veckors intro-
utbildning på Färjenäs. Resten 
av de nyanställda börjar sitt in-
tro den 4 mars nästa år. 

Optionslistan tog 
nästan slut
Årets rekryteringstester genom-
fördes redan i slutat av augusti. 

Anledningen var att 2018 års 
optionslista i stort sett var slut 
och det behövdes nyanställda 
brandmän redan i höst. Insats-
avdelningen väljer i år att gå 
ifrån optionslistan och anställa 
och introducera en hel grupp is-
tället. Det betyder att Insats-
avdelningen under en period 
kommer att leva med en över -
anställning som man hoppas 
även kommer att positivt på-
verka behov av sommarvikarier.

Färre SMO-utbildade 
ger rimligare söktryck
Total sökte 100 personer till re-
kryteringen. Av dessa kom 68 
till tester. För första gången kun-
de den RiB anställda personalen 
söka heltidstjänster. Intresset 
var stort och 19 RiB anställda 
sökte och kom till test. 

Som mest har vi haft över 200 

... av Brandman heltid är nu klar. Totalt har 33 personer 
erbjudits anställning. Av dessa var 15 sommarvikarier,  
13 med erfarenhet från annan räddningstjänst och  
5 egna RiBanställda som nu börjar på heltid.

sökande till våra heltidstjänster. 
Sedan dess har söktrycket mins-
kat. Minskningen av sökande är 
inte specifikt för RSG utan alla 
räddningstjänster har upplevt 
en minskning av antalet sökande. 
Detta beror till stor del på att 
MSB idag inte utbildar så många 
SMO-brandmän som man gjor-
de tidigare. Under 2018 utbildas 
drygt 200 SMO-elever. 

Nuförtiden är balansen mel-
lan antalet utbildade och antalet 
som behövs ute i räddnings-
tjänsterna betydligt bättre. Idag 
får de flesta SMO-utbildade som 
vill arbeta som brandmän jobb. 

Men detta medför också hår-
dare konkurrens mellan rädd-
ningstjänsterna. Tydligast märks 
detta vid rekryteringen av som-
marvikarier. Generellt har vi ett 
större behov av sommarvikarier 
än vi sedan kan anställa på heltid. 

Flera stora räddningstjänster 
börjar sin sommarrekrytering 
redan i september. Även RSG 
har tidigarelagt sin rekrytering. 
Redan den 11–12 december tes-
tade vi sökande för sommar-
vikariat 2019. 

Stort tack!
Rekryteringsgruppen på IA och 
HR ber att få tacka för den stora 

arbetsinsatsen och goda engage-
manget från de som är med och 
testar och intervjuar. Inte minst 
vill vi framhålla den starka in-
sats som personalen i köket Fe-
nix, Camilla och Anette, gör för 
att förse alla medverkande med 
mat och kaffe. Generellt får vi 
också mycket positiva omdö-
men från de som kommer och 
söker arbete. Man känner sig väl 
omhändertagen och positivt be-
mött under testdagarna 

REKRYTERINGSGRUPPEN 
PER HASSLING, BRIGITTE 

CALLSEN, TOMMY GLASÉR , 

MIKAEL WENNERBECK OCH  

PETER CARNEBRATT

Rekryteringsgruppen 
om det minskade söktrycket 
sedan MSB minskat antalet 
SMO-utbildade per år.
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Enheten  
Brandskyddskontroll 
Sotningstjänster (EBS) 
EBS är uppdelad i två delar: EBA 
(Enheten Brandskyddskontroll 
Administrativt) med enhetschef 
Mikael Håkansson och EBO 
(Enheten Brandskyddskontroll 
Operativt) med nytillträdd chef, 
välkommen Joakim Ögren!  

Tillsammans hanterar de 
samtliga brandskyddskontroller 
av eldstäder och imkanaler inom 
förbundet. Det är ett omfattande 
och viktigt arbete som kräver 
hög produktionstakt. De brand-
förebyggande frågor som inte 
omfattas av brandskyddskon-
trollanternas arbete, hanteras av 
de övriga tre enheterna.

Enheten för samhälls-
planering (ESP)
På ESP hanteras många och in-
tressanta ärenden. 

Som vi alla vet pågår ett inten-
sivt byggande, både över och un-
der jord. En omfattande sam-
hällsplanering med komplexa 
höghus och enorma infrastruk-
turprojekt såsom t.ex. Hamn-
banan, Hisingsbron, Västlänken 
och Marieholmsförbindelsen 
samt Gullbergstunneln. 

Medarbetarna på ESP är bl.a. 
remissinstans till våra medlems-
kommuners byggnadsnämnder. 
Deras granskande och stora 
kunnande bidrar till att kon-
struktionerna uppfyller kraven i 
Plan- och bygglagen och blir 

»Som vi alla vet 
pågår ett intensivt 
byggande, både 
över och under jord. 
En omfattande 
samhällsplanering 
med komplexa  
höghus och enorma 
infrastrukturprojekt.«
Marcus om ett aktuellt 
arbetsområde för Enheten  
för samhällsplanering.

brandsäkra när de står klara. 
Men de bedömer också säkerhe-
ten under byggtid, vilket är vik-
tigt då risken för olyckor är som 
störst då. 

Att beakta räddningsmanska-
pets säkerhet ingår i uppdraget 
när handlingar granskas. Trots 
det stöter operativ personal 
ibland på mindre lyckade bygg-
nadstekniska lösningar och 
brandtekniska installationer. 
Bl.a. som en följd av detta utökas 
samarbetet mellan enheter och 
avdelningar på RSG.

OM NÅGON UNDRAR vad som 
händer på Myndighetsavdel-
ningen, så är det korta svaret 
(MA)SSOR! 

• MA har uppmärksammat att 
många behovsprövade boen-
den (LSS, BmSS etc.) inom 
Göteborgs Stad saknar bygg-
lov och skäligt brandskydd.

• Brandskydd vid vård och stöd 
i eget boende är ofta eftersatt. 
MA försöker på olika sätt på-
verka den allmänna medve-
tenheten och därigenom opi-
nionen. Det görs bl.a. genom 
intervjuer, debattartiklar och 
föreläsningar på konferenser. 
Man har också en löpande 
kontakt med andra myndig-
heter och organisationer som 
kan medverka till en positiv 
utveckling, bl.a. MSB, Bover-
ket, Regeringskansliet och Jus-
titiedepartementet samt fler-
talet intresseorganisationer.

• Många beslut som fattats i till-
synsärenden har överklagats. 
Den juridiska processen kan 

bli lång och ställer ofta stora 
krav på samarbete mellan så-
väl enheter som avdelningar. 
Läs mer i »Vad händer med 
gårdshävaren?« på sida 12.

• Många räddningstjänster 
kommer på studiebesök för att 
lära sig hur man kan rättssäk-
ra sin tillsynsprocess.

• Vi har stort inflöde av remis-
ser från Polis, byggnadsnämn-
der och de enheter i kom-
munerna som beslutar om ser-
veringstillstånd för alkohol. 

• Flera personer som läser trai-
neeprogram eller tillsynsut-
bildningar »går med« som ett 
led i sitt lärande.

• Samarbetet med operativ led-
ning ökar för att bättre kunna 
redogöra för RSG:s förmåga 
och ställa rätt krav i tillsynsä-
renden och inför bygglov.

• Fler medarbetare anställs och 
nya enheter tillkommer, sam-
tidigt som andra utvecklas.

Myndighetsavdelningen har de senaste åren genomgått  
stora förändringar. I tre artiklar ges här en inblick i  
verksamheten på MA.

PÅ GÅNG PÅ

»MA försöker på 
olika sätt påverka 
den allmänna 
medvetenheten 
och därigenom 
opinionen. Det 
görs bl.a. genom 
intervjuer, debatt-
artiklar och före-
läsningar på 
konferenser. «
Marcus Örnroth om delar av 
MA:s arbete med att påverka 
inom området Brandskydd vid 
vård och stöd i eget boende.

avdelningen
Myndighets Myndighetsavdelningen består av fem enheter. 
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Den senaste 
forskningen visar 
att det sker cirka 
24 000 bostads
bränder i Sverige 
årligen och till 
ungefär 6 000  
av dessa larmas 
räddningstjänsten. 

DET OPERATIVA ARBETET är 
viktigt och beräknas rädda cirka 
ett liv varje vecka. Ändå är det 
varje år mellan 80–90 personer 
som omkommer i bostadsbrän-
der och omkring tre gånger fler 
som skadas. Vi ser att hög ålder 
och social utsatthet ökar risken 
att skadas eller omkomma till 
följd av brand. Därför måste det 

förebyggande arbetet bli mer 
gränsöverskridande på såväl 
kommunal, regional som natio-
nell nivå. RSG:s vision är, likt 
MSB:s nationella vision, att ing-
en ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand. För 
att närma oss visionen ska vi ar-
beta tillsammans med aktörer i 
samhället som har förmågan att 
vara med och påverka. Exempel 
på aktörer kan vara ägare och 
förvaltare av fastigheter, hem-
tjänst, socialtjänst samt MSB 
och Brandskyddsföreningen. 
Inriktningen är att koppla forsk-
ning, lokal statistik och erfaren-
het till de aktiviteter vi väljer att 
utföra.

En förbundsöver-
gripande vision
RSG har beslutat om en för-
bundsövergripande strategi för 
arbetet med att minska antalet 

bostadsbränder och konsekven-
ser av bostadsbränder. Den nya 
strategin innebär bland annat 
samordning och kvalitetssäk-
ring, att befintliga aktiviteter 
struktureras och utvecklas samt 
att åtgärder riktas mot målgrup-
per och geografiska områden 
som ofta drabbas. Josefin Hy-
bring på MA har det övergripan-
de samordningsansvaret för 
brandskydd i bostad. Arbetet 

Enheten för brand-
skydd och tillsyn (EBT)
EBT påbörjar sitt arbete när byg-
gandet är klart och allt börjar 
användas. Genom information, 
rådgivning och tillsyn ser man 
till att byggnader och verksam-
heter har ett skäligt brandskydd, 
enligt lagen om skydd mot 
olyckor, LSO. 

För att bli riktigt duktiga på att 
bedöma skäligt brandskydd job-
bar man i tre olika kompetens-
grupper. En av grupperna gör 
just nu tillsyn på landshövdinge-
hus, då det är en känd riskkon-
struktion. En annan grupp foku-
serar på komplexa byggnationer 
och inventerar bl.a. räddnings-
hissar, vilka tyvärr ofta visat sig 
ha brister. För att värna vår ope-
rativa personal kommer vissa 
räddningshissar inte används vid 
insats, innan bristerna åtgärdats. 

Tidigare under året fokusera-
de kompetensgrupp 3 på tillsyn 
av skolor. Nu är det betinget 
klart och istället bedömer man 
brandskyddet på industrier och 
restauranger. Det är relativt van-
ligt att man noterar brister i res-
taurangkökens brandskydd, där 
risken för uppkomst av brand är 
som störst. 

Enheten för brandfar-
ligt och explosivt (EBE)
EBE tillhandahåller specialist-
kompetens avseende hantering av 
såväl brandfarlig vätska och gas 
som explosiva varor. Man arbetar 
utifrån lagen om brandfarlig och 
explosiv vara, LBE, och lägger 
mycket tid på tillståndshantering. 

Den verksamhet som hanterar 
mer än en viss mängd brandfar-
lig vätska eller gas, såsom bensin 
och gasol, behöver med jämna 
mellanrum söka och erhålla till-
stånd. Under tillståndsperioden 
gör medarbetarna på EBE till-
syn, t.ex. på bensinstationer, in-
dustrier och restauranger. 

De som ska sälja fyrverkeri-
artiklar till nyår, i våra medlem-
skommuner, måste ha sökt till-
stånd hos RSG och fått sitt till-
stånd prövat av EBE. 

Även om RSG är ett stort för-
bund är vår operativa kapacitet 
inte obegränsad. Ett 40-tal verk-
samheter inom förbundet be-
tecknas som »Farlig verksamhet«. 
Det är verksamheter där en hän-
delse kan bli så svår att hantera 
att de själva behöver ha en viss 
egen kapacitet som tillsammans 
med RSG gör att man klarar 
hantera en olycka. EBE och ope-
rativ ledning lägger mycket tid 
och engagemang i hanterandet 
av dessa verksamheter. 

Brandskydd i  
Bostad (BIB)
MA samordnar även RSG:s stra-
tegi gällande Brandskydd i Bo-
stad. Strategin omfattar en rad 
olika aktiviteter som genomförs 
i förbundet med syfte att på oli-
ka sätt nå de personer som löper 
allra störst risk att skadas allvar-
ligt eller dö till följd av brand. 
Läs mer om Brandskydd i Bo-
stad och individanpassat brand-
skydd här bredvid 

MARCUS ÖRNROTH 
BRANDINSPEKTÖR OCH 

GRUPPLEDARE

»Arbetet med 
strategin är nu 
igång och dess 
organisation 
håller på att im-
plementeras. «
Peter Södergren om den  
nya strategin för arbetet  
med Brand i bostad. 

VERKSAMHETS- 
UTVECKLARE

Brandskydd i bostad
1 funktion MA

MYNDIGHETS- 
SAMORDNARE

Brandskydd i bostad
1 funktion MA

STATIONS- 
KOORDINATOR

Brandskydd i bostad
11 funktioner IA

SAMORDNARE FÖR 
SÄRSKILT UTSATTA
Brandskydd i bostad

1 funktion MA

OPERATIV 
SAMORDNARE

Brandskydd i bostad
1 funktion OpL

KOMMUNIKATION OLYCKSUTREDNING & ANALYS

Brandskydd i Bostad
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• I mitten av 2018 blev gårds-
hävarutredningen klar. Den 
beskriver utförligt proble-
men och varför RSG inte 
använder gårdshävaren.

• I slutet av september 2018 
kom första beslutet från 
Länsstyrelsen. De ger RSG 
rätt i att inte ansvara för ut-
rymningen i ett flerbostads-
hus där gårdshävare krävs. 
Istället ska fastighetsägaren 
skapa alternativ utrym-
ningsväg genom utvändig 
trappa till innergård. Beslu-
tet har vunnit laga kraft.

• Nu inväntar vi att beslut i 
andra liknande ärenden 
vinner laga kraft eller över-
klagas.

Överklaganden
När ett beslut från RSG överkla-
gas granskas ärendet av Läns-
styrelsen. De fattar ett beslut, 
vilket kan överklagas allmän till 
förvaltningsdomstol. Första in-
stansen är Förvaltningsrätten. 
Om deras dom överklagas av-
görs ärendet av Kammarrätten, 
i de fall de beviljar prövningstill-
stånd. En dom från Kammarrät-
ten kan i undantagsfall prövas av 
Högsta Förvaltningsdomstolen, 
men det är mycket ovanligt. Do-
mar som avgörs i de högre pröv-
ningsinstanserna blir vägledan-
de. Det underlättar beslut i an-
dra liknande ärenden.

Flertalet av de RSG-beslut 
som överklagats handlar om hur 
fastighetsägarens utrymnings-
lösning ska se ut när gårdshäva-
ren inte längre finns. RSG krä-
ver normalt trappa på höjder 
över 12 meter. Fastighetsägare, 

med strategin är nu igång och 
dess organisation (se ovan) hål-
ler på att implementeras. Samt-
liga funktioner i organisationen 
är tillsatta och tillsammans ska 
vi nu fortsätta vårt arbete med 
brandskydd i bostad. 

Funktioner
Peter Södergren är Verksam-
hetsutvecklare. Han påbörjade 
sin anställning i september och 
hans roll är att förbundsövergri-
pande samordna och utveckla 
RSG:s arbete inom brandskydd 
i bostad. Peter arbetar på heltid 
med dessa frågor.

Miranda Larsson är Myndig-
hetssamordnare och ansvarar 
för samordningen av myndig-
hetsavdelningens arbete inom 
brandskydd i bostad, till exem-
pel tillsyn av flerbostadshus. En 
del av tjänsten ägnas åt brand-
skydd i bostad.

Elva brandmän eller avlösande 
styrkeledare har funktionen Sta-
tionskoordinator. De ansvarar 
för samordningen av respektive 
brandstations aktiviteter inom 
brandskydd i bostad. Exempel 
på en aktivitet kan vara brand-
information till en bostadsrätts-
förening. En del av deras tjänst 
ägnas åt brandskydd i bostad.

Josefin Åkerström är Samord-
nare för särskilt riskutsatta och 
arbetar med individanpassat 
brandskydd för speciellt utsatta 
individer och grupper. Mål-
gruppen kan vara äldre med 
funktionsnedsättning och per-
soner med sociala svårigheter. 
Ungefär 50 % av Josefins tjänst 
ägnas åt brandskydd i bostad.

Henning Wallén är Operativ 
samordnare och ansvarar för att 
samordna insamlingen av data 

• JUNI 2017 togs gårdshäva-
ren ur bruk och berörda 
fastighets ägare informera-
des via brev.

• RSG skickar extra resurser 
vid brand på adresser med 
kända utrymningsproblem.

• Ca 50 tillsynsärenden med 
känd utrymningsproblema-
tik genomfördes under 2017 
och många av RSG:s beslut 
överklagades.

Vad sker med  

gårds- 
hävaren? 

Vad händer med  

gårdshävaren? 

Marcus Örnroth  
ger oss en sam

manfattning. 

Ja, många undrar vad som händer 
med gårdshävaren. Här kommer en 

sammanfattning. 

RSG på utbildningsmässan 

Kunskap & Framtid 
I slutet av november var vi  

med på mässan för att locka 
framtida rekryter!

till MSB-projektet »Lärande 
från bostadsbränder«. Efter en 
bostadsbrand fyller insatsledar-
na i en enkät med frågor som 
kompletterar händelserappor-
ten. En delmängd av Hennings 
administrativa tid ägnas åt 
brandskydd i bostad.

Kopplat till arbetet med BiB 
finns även Jenny Rohdin från 
Kommunikationsenheten och 
Per Jarring från Olycksutred-
ning & analys 

PETER SÖDERGREN 
VERKSAMHETSUTVECKLARE

ibland tillsammans med brand-
konsulter och advokater, före-
slår ofta andra billigare och 
mindre säkra lösningar. Det har 
bl.a. handlat om balkonger med 
luckor och stege till underlig-
gande balkong. Andra vill göra 
balkongräcket öppningsbart för 
att avståndet till marken inte 
ska bli för högt för RSG:s bärba-
ra stege. Det kan ske flera ytt-
randen från parterna i varje 
prövningsinstans, varför det 
kan ta lång tid innan ett ärende 
är avgjort.

Ett ärende som överklagades 
hela vägen till Högsta Förvalt-
ningsdomstolen avgjordes nu i 
oktober. 

Eftersom prövningstillstånd 
inte beviljades står Kammarrät-
tens dom fast. Den innebär i 
korthet att; fast monterad stege 
med ryggskydd, trots flera andra 
brandskyddshöjande åtgärder, 
inte är tillräckligt för att åstad-
komma trygg och säker utrym-
ning från ett flerbostadshus på 
höjder över 12 meter. 

Det tog visserligen 4,5 år inn-
an ärendet avgjordes, men det är 
glädjande att de boendes utrym-
ningssäkerhet prioriterades och 
att det vi på RSG trodde på och 
drev, visade sig vara rätt. Domen 
är vägledande och underlättar 
bedömningen i alla andra likan-
de ärenden i hela Sverige.

Vi är, och ska vara, stolta över 
varandra och det goda arbete vi 
åstadkommer på RSG! 

MARCUS ÖRNROTH 
BRANDINSPEKTÖR OCH 

GRUPPLEDARE
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vi reklam i rekryteringssyfte och 
informerade om hur det är att 
jobba som brandman i bered-
skap, säger Johan Fors, enhets-
chef för RIB och värn.

Och även om det inte är det 
huvudsakliga syftet med dagen, 
så ingår ett tävlingsmoment. La-
gen betygssätt av domare, efter 
varje övningsstation.

Hemliga moment
De tävlande lagen är helt ovetan-
de vad som kommer att möta 
dem vid varje moment. Det gäl-
ler att lyssna noga på instruktio-
nerna, prata ihop sig, och sedan 
köra. Den här gången fick lagen 

ta sig ned i en container och räd-
da en nödställd, hjälpa en ska-
dad person i en bilolycka och – 
som sagt – livrädda vid vatten. 
Lagen ska även genomföra ett 
teoretiskt moment. 

Publikvänligt 
Just livräddningen i kanalen 
drog storpublik. Strax bredvid 
fanns även ett informationstält 
där förbipasserande kunde få 
tips och råd om brandförebyg-
gande. Och ett stenkast från täl-
tet stod en imponerande radda 
av brandbilar som rönte stort in-
tresse, kanske främst från de 
yngsta besökarna.

– De första lagen startade vid 
9.30 och det sista gick i mål vid 
15-tiden. Vi höll ett högt tempo 
och publiken hejade på. Överlag 
var det ett riktigt lyckat event, 
säger Johan Fors.

Dagen avslutades med en trev-
lig bankett där vinnaren korades 
– återigen laget ifrån Hunnebo-
strand. 

JENNY ROHDIN 
KE

»Det är roligt 
med publik,  
och ger också 
uppdragen en 
viss nerv.«
Johan Fors om att öva  
mitt i centrala Göteborg. 

»Don’t worry, we’re  

only practicing «

En funktionär tjoar i megafonen över kanalen, med desti
nation paddanbåten som puttrar förbi. Turisterna tittar ängs
ligt åt strand kanten där det ligger en person i vattnet och tjoar. 
Ytterligare en ligger med ansiktet nedåt, alldeles stilla, medan 
ett gäng brandmän simmar ut för att livrädda de båda.

TURISTERNA I BÅTEN eller all-
mänheten på land har dock ing-
en anledning till oro. Det är bara 
räddningstjänstens övningsdag 
som går av stapeln, mitt i centra-
la Göteborg.

Mitt i Göteborg
Varje år organiserar räddnings-
tjänsterna längs med Bohuskus-
ten, från Strömstad till Göte-
borg, en gemensam övningsdag. 
Dagen går ut på att beredskaps-
brandmännen genomför övnin-
g ar av räddningstjänstrelaterad 
karaktär. I år var det Räddnings-
tjänsten Storgöteborg som var 
värd.

Syftet med övningsdagen är 
framförallt att ge beredskaps-
brandmännen möjlighet att trä-
na på olika moment i sin yrkes-
utövning, men också ett sätt att 
nå allmänheten. 

– I år genomförde vi dagen 
mitt i Göteborg: på Heden, i Bäl-
tespännarparken och utanför 
Stora teatern. Det är roligt med 
publik, och ger också uppdragen 
en viss nerv. Under dagen gjorde 

VINNARLAGET från Hunnebostrand!

2 • 2018 15
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DAG ETT etablerade sig styrkor-
na som var med på övningen. Det 
var ca 70 dykare från fem nation-
er, räddningstjänst, kustbevak-
ning och militära resurser. Vi 
hade en »basecamp« där vi hade 
material och underhåll och som 
i spelet var utgångspunkt för 
dykteamens insatser. 

Klockan 13.00 dag ett gick så 
larmet: en passagerarfärja med 
1 000 personer ombord har för-
list och delvis sjunkit. 800 perso-
ner är omhändertagna men 200 
saknas fortfarande.

Team Alpha först
MRCC Helsinki kallade resurser 
till platsen. I spelet låg detta i an-
slutning till en ö en bit ut i skär-
gården. 

Team Alpha blev kallade först 
till platsen, tillsammans med två 
till firstresponders-team. Vid 
fram komst möttes vi av lokal 
räddningstjänst utan dykresur-
ser. Vi startade med att plocka 
folk på ytan och runt fartyget.

OSC staben började etableras 
och vi gjorde en sektorindelning 

Efter Costa Concordiaolyckan 

DiveSmart Baltic

och började jobba. Spelets bot-
tendjup var 20 meter och sikten 
var 0–2 meter. 

Nästa jobb: person 
kvar i luftficka
Inför varje uppgift delade vi in 
teamet i dykgrupp 1 med 120 
meters slangar och dykgrupp 2 
med 60 meters slangar. På så sätt 
blev det naturligt att jobba lite 
som vid hög riskmiljö på rök-
dykningen, med skyddsgrupper/
förlängda linskötare. 

Nästa jobb blev ett scenario 
där det fanns person kvar i luft-
ficka och vi var tvungna att ta 

oss igenom en lucka. Vi bad om 
Holmatroverktyg från lokal 
räddningstjänst och med dessa 
verktyg fick dykarna upp luckan 
och vi kunde hjälpa personen.

Bra betyg
Dag två blev första uppgiften att 
hjälpa till med uttagning av 15 
personer från en luftficka. Till 
hjälp hade vi 120 meters luft-
slang. Det var realistiskt med 
nära noll i sikt och slangarna 
fastnade överallt. Varje uttag tog 
ca 40 minuter. 

Vi fick bra betyg för vårt jobb 
och arbetet kändes inte konsti-

2012 förliste passagerarfartyget Costa Concordia utanför 
Italiens kust. I efterspelet fick EUländerna i uppdrag att se 
över sin nationella förmåga att hantera liknande händelser. 
Östersjöländerna såg även ett behov av ett regionalt projekt. 
DiveSmart Baltic avslutas 2019. Nyligen var det slutövning i 
Kotka i Finland.

»Det var realis-
tiskt med nära 
noll i sikt och 
slangarna fast-
nade överallt. «
Om andra dagens uppgift: 
uttagning av 15 personer  
från en luftficka.

gare än det vi gör till vardags, vi 
rullar på och löser det som dyker 
upp längs vägen. Håll det enkelt 
är ett klart framgångsrecept. Att 
vi är utbildade på samma ställe 
och har nästan samma utrust-
ning gör att det inte blev några 
problem att docka i dykare och 
dykarledare från andra organi-
sationer arbetsmiljömässigt

Stort tack till alla inblandade:  
organisationen omkring Dyk-
smart samt SSBF och RSyd 

ROGER PEANDER, JON PILE, 

JOHN STEENSON, CONNY 

MARTINSSON

DELAR AV TEAM ALPHA Jon, 
Conny och John.

KOLL PÅ UTRUSTNINGEN Delar av Team Alpha ser över utrustningen under övningen i Kotka.

GÄNGET I KOTKA efter övningarna.
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» Skogsbranden på Björkö, augusti 2018. 
Brandmän från lag tre på Öjersjö arbetar  
sig fram över klipporna för att släcka branden.  
Berget var så varmt så att en del slangar  
började smälta. De fick kyla berget innan  
de lade ut nya slangar. «
Foto: Jesper Hallgren, Öjersjö
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EFTER EN PERIOD av långvarig 
torka och ihållande höga tempe-
raturer var risken stor för såväl 
antändning som snabb brand-
spridning i skog och mark. Fle  ra 
omfattande skogsbränder upp-
stod runt omkring i landet, som 
mest omfattade dessa bränder 
25 000 hektar skogsmark.

Under sommarmånaderna 
juni, juli och augusti har RSG 
hanterat över 2 500 räddnings-
uppdrag, varav hundratals mark- 
och skogsbränder, i vårt för-
bundsområde. 

Samtidigt har vår personal 
hjälpt till att släcka flera omfat-
tande skogsbränder i Västra 
Götaland, Västmanland, Värm-
land, Dalarna och Hälsingland. 
Vi har även haft personal i den 
nationella samordningsstab som 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, MSB, upprättade 
i Stockholm när situationen var 
som värst.

Lite sömn
Det blev tuffa och långa pass 
med lite sömn för RSG:s per-
sonal. I extrem hetta kämpade 
de för att stoppa och begränsa 
skogsbränderna. Snabb brand-
spridning och fallande träd 
innebar stora risker: det var di-
rekt farligt att befinna sig i vissa 
områden. I Värmland inträffa -
de en mycket tragisk olycka där 
en brandman omkom i samband 
med släckningsarbetet av en 
skogsbrand. 

Bränderna stoppades
Efter flera veckors hårt arbete 
lyckades bränderna stoppas.

Sveriges räddningstjänster, 
ihop med utländsk personal 
samt andra myndigheter, orga-
nisationer och tusentals frivilli-
ga har tillsammans genomfört 
storartade insatser för att skyd-
da människor, egendomar, skog 
och samhällets funktionalitet 

»Snabb brand-
spridning och 
fallande träd 
innebar stora 
risker: det var 
direkt farligt att 
befinna sig i 
vissa områden. «
Kristoffer Wahter om verklig-
heten för de som arbetade med 
sommarens bränder. 

BRANDSTYRKAN VID EN SKOGSBRAND I VÄSTMANLAND bestående av personal från RSG  
och Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund.

20 Brandscoopet

Som vi alla vet blev sommaren 2018  
ansträngd för svensk krisberedskap.  

Här berättar Kristoffer Wahter om  
sommaren ur sitt perspektiv.
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»På lunchrestau-
rangen fick jag 
en spontankram 
från en i perso-
nalen och när vi 
släckte en brin-
nande moped i 
Backa sa ett par 
ungdomar att vi 
var grymma. «

Benny Rehnlund 
reflekterar över 
hur sommarens 
händelser har 
påverkat hur han 
som brandman 
nu blir bemött.

JAG KAN SÄKERLIGEN identifie-
ra mig med dom flesta brand-
män i glädjen med att arbeta i 
grupp, dela intresse för någon 
form av idrott, viljan att vara bra 
på det vi gör, träffa människor 
men framför allt att vi hjälper 
och får tillbaka tacksamhet för 
det vi gör. Det kan vara ett tack, 
ett leende, att någon inte mister 
sitt hem eller att någon överlever 
en olycka, tacksamhet har ett 
brett spektrum.

Att arbeta som brandman 
innebär möten med olika män-
niskor. Ena stunden träffar vi på 
den vattenkammade killen i sin 
nya Volvo, i nästa stund en mam-
ma med sju barn, grabbarna som 
pekar finger och kastar smällare, 
eller gubben och gumman som 
tar sig över en gata och vi får vän-
ta vid övergångsstället.

Vi träffar på många olika 
människor och personligheter. 
Det som ändå genomsyrar mö-
tena är att så många uppskattar 
det vi gör. 

Största i modern tid
Den torra sommaren ledde till 
de största skogsbränderna i mo-
dern tid. Många brandmän har 
dragit slang, gått igenom sön-
derbrända marker, varit sotiga 
från topp till tå, trötta, varit lån-
gt borta från sina familjer. 

Själv var jag var inte på plats 
vid de stora skogsbränderna 
men den heder jag känner som 
brandman och den stolthet jag 
känner för mina arbetskamrater 
som bokstavligt talat slet som 
djur, den går det inte att sätta ord 
på. Med hjälp från vattenbom-
bande flygplan, brandmän från 
utlandet, civila som kämpade 
vid vår sida, och andra organi-
sationers medverkan, fick vi till 
slut bukt på bränderna. 

Ser en skillnad
Under mina tolv år inom rädd-
ningstjänsten har jag ändå varit 
med om en hel del och jag har 
träffat många människor. Folk 
har alltid hejat på oss brand-
män, kommit fram och hälsat, 
stannat och tittat när vi åkt för-
bi, visat sina barn brandbilarna 
och kommit förbi brandstatio-
nen med förhoppningen att få se 
stationen.  

Efter denna sommaren ser jag 
en skillnad mot hur det var inn-
an. Nu känns det som att folk 
uppskattar oss ännu mer. Det 
känns som att efter sommarens 
bränder har uppskattningen för 

oss brandmän ökat. 
När vi har varit ute på insatser 

har det kommit människor fram 
och tackat oss för vårt arbete. På 
lunch restaurangen fick jag en 
spontankram från en i persona-
len och när vi släckte en brin-
nande moped i Backa sa ett par 
ungdomar att vi var grymma. 
Vid rödljusen har vi fått tum-
men upp av personer vi aldrig 
tidigare träffat och i Biskopsgår-
den hjälpte killarna och tjejerna 
till med att dra slang och säger 
samtidigt att vi är deras förebil-
der. Jag är stolt över att vara 
brandman. 

BENNY REHNLUND 
BRANDMAN, LUNDBY

Brandmannen Benny Rehnlund:

Jag är stolt och tacksam

Benny Rehnlund om ett 
förändrat bemötande efter 
sommarens bränder.»Det är varmt  

och extremt torrt.  
Bränder flammar upp  
där vi tidigare släckt  

i och med att det ligger  
dolda glödbränder  

i marken.«
KRISTOFFER WAHTER 

TWITTER

FÖRSTA BRANDSTYRKAN från RSG som åkte till Dalarna.

22 Brandscoopet
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PÅ FOOTBALL FRIDAY möts ung-
domar från olika stadsdelar på 
Hisingen för att spela spontan-
fotboll. Lagen sätts samman med 
killar och tjejer från olika områ-
den och de spelar för att ha roligt.

– Här hittar ungdomarna en 
neutral plats där de kan träffas 
och ha kul, berättar Modi Ibra-
him, brandman på första laget.

Det var Modis engagemang 
för ungdomar på Hisingen som 
en gång var stor del i uppkom-
sten av Football Friday. Modi var 
då aktiv i Hisingens Fotbolls-
klubb och tillsammans med 
Ungdomssatsningen Västra Hi-
singen startade de Football Fri-
day. Modi har sedan dess varit 
mycket engagerad på ideell nivå. 
Nu efter ca tre år har Häcken tagit 
över och driver fotbollskvällar-
na tillsammans med Ungdoms-
satsningen Västra Hisingen. 

Vi vill möta er!
Styrkan hinner inte långt in i lo-
kalen förrän de glatt uppmärk-
sammas. De har varit här ett 
flertal gånger och ungdomarna 
känner igen dem.

– Ska ni spela ikväll? Vi vill 
möta er! Har ni släckt nån brand? 

Football Friday
Det är fredag kväll och lag 1 på Lundby har just kommit 
tillbaka till stationen från ett larm. De byter raskt till fotbolls 
kläder, drar på sig larmställen och åker till Grimbo, Gothia 
tennishall. Det är dags att träffa ungdomar och spela fotboll, 
det är nämligen Football Friday.

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

Har ni räddat en katt?
Frågor och kommentarer hag-

lar och det märks hur uppskattat 
det är när laget kommer.

Ända till midnatt
Fotbollskvällarna startar med 
att tjejerna spelar i 90 minuter, 
därefter är det öppen klass. Från 
kl. 20 är även de som är äldre än 
20 år välkomna och det spelas 
fram till kl. 24. Det finns inte 
många ungdomsgårdar eller  
andra ställen öppna vid den ti-
den, så nog är dessa kvällar ett 
välkommet inslag även om man 
inte spelar fotboll.

Laget, som idag består av 
Modi, Jessica, Magnus, Ville, 
Ronnie och Mia som är Lia- elev, 
drar på sig rosa västar och vän-
tar på att träda in på plan. Erik 
och Lars-Henrik hejar på från 
läktaren. 

– Varje match varar i fyra mi-
nuter eller till ett lag gjort två 
mål. Det lag som vunnit stannar 
på plan och möter nästa lag på 
tur, berättar Jessica. Ungdomar-
na känner att det är lite prestige 
i att möta oss och vinna. Det hän-
der att det tisslas och tasslas lite 
innan vi går upp på planen, men 

det släpper när vi börjar spela.
– Vi har vunnit de flesta gång-

erna, men det är inte självklart: 
de är ju yngre, lättare och mer 
tekniska. Några lag vill ha re-
vansch och är extra taggade då.

Ett sätt att bygga broar
Varför åker ni till Football- 
Friday? 

– Vi lär känna varandra på ett 
kul sätt. Ungdomarna känner 
igen oss när vi kommer ut vid 

»Vi lär känna 
varandra på ett 
kul sätt. Ungdo-
marna känner 
igen oss när vi 
kommer ut vid 
händelser – det 
är svårare att vara 
tyken mot nån 
man känner. «
Modi Ibrahim om projektet 
Football Friday, som han var 
med att starta en gång.

händelser – det är svårare att 
vara tyken mot nån man känner. 
Att vi ses under roliga former 
underlättar och gynnar oss alla. 
Ett bra sätt att bygga broar, säger 
Modi. 

– För mig som kommer från 
Biskopsgården känns det myck-
et bättre när vi på laget känner 
trygghet då vi kommer till för-
orterna och vi känner till ung-
domarna. Jag är ju stolt över min 
förort!

Viktigt med när-
varande vuxna
Vid två tillfällen har laget fått 
ställa in när de lovat komma. Då 
har ungdomarna saknat dem, 
ringt stationen och undrat vart 
de tog vägen och varför de inte 
kom. Laget har planerat in fyra 
ytterligare tillfällen denna sä-
song och varje vecka kommer 
någon aktör utifrån, som Häck-
ens A-lag, politiker eller polisen. 
Det är viktigt att det finns när-
varande vuxna då upp till hund-
ra ungdomar kan dyka upp en 
sådan här kväll. Sex ledare finns 
på plats.

Sju matcher senare är det dags 
att åka. På utvägen stoppas de 
återigen av alla frågor. Ronnie 
visar hur många lager larmstäl-
let har och en intresserad tjej 
undrar om det är farligt att vara 
brandman. Ronnie passar på att 
upplysa om att det behövs fler 
tjejer i yrket.

Kvällen är slut och Lag 1 på 
Lundby har förenat nöje med en 
stor portion nytta.

ANNIKA BOBERG 
KE
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DET ÄR NU 20-ÅR SEDAN en av 
de största brandkatastroferna i 
Sverige ägde rum. Under höst-
lovet hade ungdomar från näs-
tan hela Göteborg samlats för att 
gå på fest och dansa, fira och 
lyssna på bra musik. Det skulle 
bli tidernas fest och det fanns 
stora förväntningar.

Klockan var lite drygt 23:30 
den där mörka oktoberkvällen 
när vi från Lundby brandsta-
tion, en räddningsenhet och ma-
skinstege, fick larm om under-
sökning av brand i fastighet. 
Tillsammans med en ambulans 
som åkte iväg precis före oss var 
vi de enda »utlarmade» resurser-
na på händelsen som vi idag vet 
tog 63 unga människors liv och 
där över 200 skadades.

Informationen från lednings-
centralen ändrade sig aldrig un-
der den korta framkörningen till 
makedonska föreningens lokal 
på Herkulesgatan. Synen av de 
hundratals panikslagna ungdo-
mar som mötte oss när vi run-
dade hörnet på fastigheten går 
inte att beskriva i ord. Larmet 
om Undersökningen av brand i 
fastighet övergick till en kata-
strof på mindre än en sekund. 
Det låg skadade och avlidna 
unga människor överallt och det 
fanns fortfarande kvar personer 
i den fullt övertända lokalen. 
Allt ställdes på sin spets. Vi 
skulle börja att agera och försö-
ka hjälpa så många som möjligt 
under så kort tid som möjligt.

HUR LÅNG TID DET TAR från att 
sortera alla intryck och bli ratio-
nell där du väljer vem du ska 
börja hjälpa är svårt att ange. 
Någonstans är det något som 
fångar din uppmärksamhet lite 
mer och där du full av adrenalin 
bestämmer dig för det här måste 
göras NU. Jag vet att vår Brand-
mästare uttalade ordern »Det är 
livräddning som gäller«, men 
vem och vad som skulle börja 
göra bestämdes väldigt mycket av 
den enskildes förmåga och den 
situation hen först hamnade i. 
Det fanns så många som behövde 
hjälp och vi var inte ens 10 styck-
en som skulle börja hjälpa.

Jag har svårt att se att vår my-
cket skicklige ledare och Brand -
mästare hade hundra koll på vad 
vi i hans personal hamnade i för 
olika situationer under uppstar-
ten av den här händelsen. Han 
hade säkert själv fullt upp i att 
sortera i vad som pågick, vad 
som behövde göras och vilka re-
surser som krävdes för det. Han 
gjorde mer än vad han kunde i 
att hålla ihop och leda oss där det 
samtidigt fanns många drabbade 
som ville att han skulle agera och 
hjälpa till där människor käm-
pade för sina liv. 

EFTER ATT UNDER DE INLED-

ANDE 5–6 MINUTERNA varit en-
samma på plats anslöt sedan mer 
resurser. Personal från alla 
brandstationer i förbundet med 
undantag av en, ambulanser 

från hela länet, läkarlag, etc, 
hamnade alla i enskilda situatio-
ner och med egna erfarenheter. 
Vi hjälptes åt under många tim-
mar och tillsammans med ung-
domar på platsen lyckades vi 
rädda livet på ca 60 personer. 

Tidigt på morgonen dagen ef-
ter när akutfasen i en av de störs-
ta räddningsinsatserna i modern 
tid var över vaknade Göteborgs 
stad upp till nyheter som har 
kommit påverka både den och 
invånarna ända fram till idag. 
Mängder av hjälpinsatser skulle 
komma att lösa av varandra i 
den otänkbara situation som 
uppstått och där det blev näst in-
till omöjlig att räcka till.

 För räddningstjänsten del 
mynnade händelsen ut i ett na-
tionellt tänk där hela räddnings-
sverige med gemensamma an-

»Hur lång tid 
det tar från att 
sortera alla in-
tryck och bli 
rationell där du 
väljer vem du 
ska börja hjälpa 
är svårt att 
ange. «

P-A LINDFELDT 
INSATSLEDARE

PA Lindfeldt reflekterar över smärt 
samma erfarenheter som hjälper oss  

att ständigt hålla garden uppe

P-A Lindfeldt om att anlända  
till Makedonska föreningen 
den där kvällen för 20 år sedan.

26 Brandscoopet
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strängningar dagligen arbetar 
med att förhindra att detta hän-
der igen. Ett oändligt arbete där 
vi tyvärr återkommande blir på-
minda om att det finns anled-
ning att frukta det värsta.

SKULLE EN LIKNANDE händelse 
inträffa i dag finns det all anled-
ning att reflektera över vad rädd-
ningstjänsten kan förstärka och 
utveckla utifrån det skadeplats-
arbetet som bedrevs vid »disko-
teksbranden». Det bör finnas en 
förberedelse i att komma igång 
och starta upp i något som till en 
inledning kommer bli självstän-
digt arbete och väldigt likt det 
som vi blev en del av och som 
genomfördes under uppstarten.

Att det efter hand i olyckan 
finns en planering som beskriver 
hur det kan övergå i organisa-
tion och struktur som fungerar 
över tid. Räddningspersonalen 
bör ha övat detta både enskilt 
men även ihop med övriga »blå-
ljusaktörer» så att de tillsam-
mans känner till och kan utnytt-
ja varandra rätt.

SKADESITUATIONEN I »BRAN-

DEN« går att jämföra med utfal-
let från ett terrorangrepp och 
den förödelse ett sådant våldsan-
grepp skulle skapa. Masskade-
situationen och de kaos den för-
de med sig bär spår av samma 
mönster som händelsen på 
Drottninggatan i Stockholm 
2017. Skillnaden på Backaplan 
var att hotet inte bestod av even-
tuellt återkommande explosio-
ner eller icke funna gärnings-
män. Här utgjordes hotet av en 
fullt övertänd byggnad som folk 
inte kom ut ifrån.

Väljer man att bortse från 
agerandet i att förhålla sig till det 
pågående dödliga våldet, finns 
det delar av MSB vägledning 
»samverkan vid pågående död-
ligt våld i publik miljö« som går 
att använda i kommande situa-
tioner och användas förbere-
dande för dagens insatsperso-
nal. Hanteringen om inkom-
mande samtal, utlarmning, 
etablering, inledande omedelba-
ra åtgärder, samverkan och ut-
formning över tid sammanfaller 
väl med delar av det som skedde. 
Fortsatt utveckling, återkom-
mande övningar och förberedel-
ser i detta kommer styra utfallet 
vid framtida händelser.

ÄVEN MÄNSKLIGA REAKTIONER 

kommer att behövas tas om 
hand. Såväl drabbade som rädd-
ningspersonal kommer reagera 
både under själva insatsen och 
efteråt. Det bör finnas en plan 
för omhändertagandet av det 
och inte bara i »efter skedet« som 
förövrigt fungerade ytterst pro-
fessionellt genom räddnings-
tjänstens egna kamratstödjare. 
Räddningspersonal behöver 
också mentalt ha förberett sig på 
egna stressreaktioner under själ-
va insatsen, (som är normala) 
och vilka förväntningar som 
finns både från sig själv och 
medborgaren. Var och en bör ha 
funderat på vad den kan göra 
både enskilt och i grupp och 
återkommande fått förbereda sig 
och därigenom skapat en hög 
tilltro till sig själv.

Säkert kommer civilsamhäl-
let, precis som vid diskoteks-
branden, att rycka ut när det står 
klart att samhällets resurser inte 

räcker till och drabbade behöver 
tas om hand. Hjälparbetet och 
omhändertagande av skadade 
kommer med stor sannolikhet 
att ha påbörjats innan de första 
räddningsstyrkorna anländer. 
De insatserna bör underhållas 
och förstärkas av räddningsper-
sonal samtidigt som konflikter 
ska tas om hand i situationer där 
andra medborgare är allt för på-
verkade av händelsen och med 
de uttryck som då följer

 Finns en plan i att underhålla 
och utnyttja de goda krafterna, 
finns möjligheter att rädda 
många mer. Under brandnattens 
inledande 30 minuter, fanns ett 
flertal ungdomar som stöttade 
räddningstjänsten och stod för 
heroiska insatser. Deras offer-
vilja i att hjälpa varandra, skapa 
fria luftvägar, ensamma bära 
varandra, med mera, är en av de 
största anledningarna till att 60 
personer kunde räddas.

FÖRUTOM ATT TA HJÄLP AV all-
mänheten behövs en egen för-
måga i prehospitalt omhänder-
tagande hos räddningspersona-
len. Helst så bra som möjligt. Vid 

tiden av den här händelsen arbe-
tade alla brandmän som ambu-
lanssjukvårdare. Genom den 
kompetensen fanns god förmåga 
i att undsätta skadade där ett 
flertal svårt skadade kunde räd-
das i omedelbara livsuppehål-
lande åtgärder.

Det är därför glädjande att 
räddningstjänsterna i dag håller 
på att återta denna kompetens 
mer och mer. Även om inte dub-
belarbetet har bestått, satsas mer 
och mer resurser på utbildning 
och medicinsk utrustning. I takt 
med att samövningar sker med 
ambulanssjukvård finns möjlig-
heter att skapa en gemensam 
förmåga som kommer bli avgö-
rande och förhoppningsvis ännu 
bättre än för 20 år sedan.

HADE VI GJORT PÅ SAMMA SÄTT 

I DAG? Utifrån att peka på de er-
farenheter som jag valt att ta upp 
ser jag beteenden som kommer 
att sammanfalla med en liknan-
de händelse i dag och där det 
finns framgångsfaktorer att ta 
med sig. Det finns inte f ler 
brandmän på brandstationerna 
i dag och de kommer att bli hän-
visade till liknande skadeplats-
arbete där organisationen hela 
tiden måste utvecklas. Delar av 
PDV tänket kan omfattas av det 
men även fortsatt utveckling av 
ledning och ledningsfunktioner 
vid större händelser, som idag 
har tydliggjorts genom nya rol-
ler och med en ökad förmåga i 
bland annat »span of control«. 
Rakel har idag underlättat för-
mågan till samband. Utveck-
lingen av LC och det proaktiva 
tänk som finns vid utlarmning 
kommer förhoppningsvis inne-

bära att det finns mer resurser på 
plats under det inledande minu-
terna. Ny teknik och utökat sä-
kerhetstänk har inneburit tryg-
gare och effektivare släck -
insatser. Små detaljer förbättras 
hela tiden där vi alla måste bidra.

 Händelsen är unik ur många 
perspektiv och kan därigenom 
vara svår att sätta sig in i. Dock 
inte så unik att det aldrig kan 
komma hända något liknande. 
Den påminner oss om att vi 
ständigt måste hålla garden uppe 
och samtidigt att med gemen-
samma krafter göra allt vi kan 
för att den inte ska hända igen 

»Skadesituatio-
nen i ’branden’ 
går att jämföra 
med utfallet från 
ett terrorangrepp 
och den förödelse 
ett sådant vålds-
angrepp skulle 
skapa. «

»Det finns inte 
fler brandmän 
på brandstatio-
nerna i dag och 
de kommer att 
bli hänvisade till 
liknande skade-
platsarbete där 
organisationen 
hela tiden måste 
utvecklas. «
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50-åringar
JANUARI

4 Peter Zettersten

MARS

19 Magnus Malmqvist

APRIL

9 Conny Sjöström

10 Susanne Andersson

16 Jonas Thompsson

21 Andreas Sjölin

25 Markus Kangasharju

26 Tomas Eriksson

MAJ

29 Mats Karlsson

30 Sigrun Hreidarsdottir

31 Jeanette Karlström

JUNI

4 Anna Hallberg

8 Thomas Grimberg

12 Helena Nordin

JULI

4 Helena Grimm

21 Jonas Lundin

AUGUSTI

7 Bjarne Lundberg

7 Lars Magnusson

OKTOBER

20 Stefan Olsson

24 Jonas Lundahl

25 Carina Björkman

NOVEMBER

5 Mathias Nilson

DECEMBER

14 Thomas Ericsson

19 Maria Berntsson

Restart a heart – 
det var temat när 
Lundby lag 4  
mötte ett hundra
tal Hisingsbor på 
Backaplan en 
söndag i oktober.

VARJE HALVTIMMA förevisades 
hur ett hjärtstopp behandlas och 
hur viktigt det är kunna HLR. 
Vid ett hjärtstopp är den första 
minuten extra betydelsefull för 
en lyckad utgång.

– Besökarna fick prova på att 

... Bergqvist, du är 
brandman på 
Lundby brandsta
tion, men just nu 
arbetar du i ett 
projekt på Gårda, 
berätta mer!

– RSG HÅLLER PÅ ATT sätta en ny 
arbetsstruktur mot våra farliga 
verksamheter som är klassade 
enligt LSO 2:4. I denna process 
ingår samövning med berörda 
verksamheter. Insatsav  delnin-
gen ska vara delaktiga i plane-
ringen och genomförandet av 
samövning med förbundets 
2:4-anläggningar.

Vad är din roll?
– I början av september påbör-
jade jag ett arbete med att pre-
sentera oss gentemot våra far-
liga verksamheter och etablera 
oss vad det gäller övningsbiten.  
Målet är att på sikt skapa lång-
siktiga övningssamarbeten, i en-
lighet med LSO.

Hur länge pågår din del av 
projektet?
– Fram till årsskiftet.

Vad tycker du om projektet?
– Det är mycket lärorikt att pro-
va på för mig helt nya arbetsupp-
gifter, träffa nya kollegor och 
verka på och representera RSG 
på en arena utanför våra väggar.

Borde fler brandmän på RSG 
få chansen att arbeta i den här 
typen av projekt?
– Självklart borde fler brandmän 
få chansen till att utvecklas 
inom sin yrkesroll, och denna 
typ av tidsbegränsad anställning 
har varit mycket lärorik för mig. 

Det finns många engagerade 
och duktiga brandmän i vårt 
förbund som kan bidra med 
mycket kunskap.

Vad tror du att du får för lär- 
domar efter detta?
– Utöver den verksamhets-
specifika kunskapen jag fått av 
att vara ute och besöka våra far-
liga verksamheter har jag även 
mött många olika yrkesroller 
och fått en större insikt i hur vår 
organisation fungerar 

» I början av 
september på-
började jag ett 
arbete med att 
presentera oss 
gentemot våra 
farliga verksam-
heter. «
Magnus Bergqvist  
om den nya strategin. 

Hallå där 
Magnus ...

Restart  
a heartday

genomföra HLR på tränings-
dockor, berättar Henrik Alexan-
dersson brandman på Lundby 
och en av initiativtagarna till 
evenemanget på Backaplan.

Det delades ut andnings-
skyddsmasker till besökarna. 
Maskerna var ett bidrag från 
VGR:s SMS-livräddarprojekt.

Ett viktigt budskap för dagen 
var att av 50 000 sålda hjärtstar-
tare i Sverige är bara 15 000  
registrerade hos hjärtstartar-
registret. Om de inte är registre-
rade så syns de inte på appen 
»Rädda hjärtat« – därför är det 
viktigt! avslutar Henrik Alexan-
dersson 

VARJE HALVTIMME förevisade brandmännen hur ett hjärtstopp 
behandlas.
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Pensionärer
SEPTEMBER

Björn Andersson

OKTOBER

Åke Liljegren

Thomas Gustavsson

Morgan Hermansson

NOVEMBER

Arne Johansson

DECEMBER

JanÅke Mithander

FEBRUARI

Robert Mogren

Göran Norberg

Jörgen Karlsson

APRIL

Peter Sevestedt

Agneta Grinsvall

MAJ

Thomas Ericson

SCHEMA 
2019

... har verkligen 
utmärkt sig under 
det gångna året.  
Här kommer tre 
blänkare från de 
välklippta fälten – 
från Newcastle, 
via Nyköping till 
en spontan Finn
kamp utanför 
Mölndal.

Golfsektionen ...
VÅRAT TRADITIONELLA MÖTE 
med Newcastle skedde i år här i 
Göteborg. Det blev en fantastisk 
upplevelse för alla som deltog.

Vi hade spel på fem olika ba-
nor. På bilden nedan ser vi utö-
ver våra engelska kamrater på 
Hills GK, Karin Coch som be-
rättade om sin proffstid och att 
vara Solheim Cup-vinnare.

Golfsektionen riktar ett stort 
tack till Bobby Rose som lade 
grunden för dagarna fem!

SEKTIONEN RIKTAR ÄVEN ett 
varmt och stort grattis till Bengt 
Jörnestrand som tog sitt första 
SM-guld i Golf. Tävlingen spe-
lades i Nyköping. Efter två da-

gars spel slutade Bengt på 150 
slag, tio slag före tvåan Hans 
Wahlberg. Tio spelare från RSG 
deltog i årets SM.

UNDER NORDISKA brandmäs-
terskapen fick vi en förfrågan 
från två Finska fotbollsspelare 
om att spela en landskamp i 
Golf. Leif Jonson hämtade de 
finska spelarna Jon och Lars och 
körde till den fina banan Hills, 
där Bobby Rose mötte upp. 
Matchspelet spelades i solsken, 
på den 17:e greenen avgjorde 
Sverige och vann med 2–1. 

GOLFSEKTIONEN  

MED LEIF JONSON

»Leif Jonson häm-
tade de finska spe-
larna Jon och Lars 
och körde till den 
fina banan Hills. «
Golfsektionen om en av många  
goa golfhändelser under året

I april hölls den 
årliga gratifika
tionsmiddagen på 
Dicksonska palat
set, där Rädd
ningstjänsten 
Storgöteborg upp
märksammade de 
medarbetare som 
arbetat i kommu
nal tjänst i 25 år 
samt även 2017 
års pensionärer. 

I ÅR VAR SJU gratifikanter 
och tjugoen pensionärer in-
bjudna till middagen.

Efter välkomstdrink och 
mingel delade Förbunds-
styrelsens ordförande Ingrid 
Andreae och räddningschef 
Anders Ekberg ut minnes-
gåvorna, de assisterades av  
Agneta Grinsvall och Kristina 
Johnsén.

Efter utdelningen av gåvor-
na hälsade Ingrid Andreae 
alla välkomna och berättade 
om Dicksonska palatsets his-
toria. Därefter serverades en 
trerätters middag.

Efter middagen fick de som 
ville fortsätta kvällen dansa 
till duon TvåLive 

KRISTINA JOHNSÉN 
ADMINISTRATÖR

Gratifikation 2018

Från vänster övre raden: Bosse Florell, Christer Tillberg, Björn 
Olsson och Anders Ekberg. Från vänster undre raden: Ingrid 
Andreae, Camilla Gianello och Alfdis Halldörsdottir

GLADA GOLFARE lyssnade bl.a. på föredrag av Karin Coch.
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VI SOM TOG TILLBAKA DET från 
Luleå var (bakre) Daniel Dane-
stedt, Mikael Hysén, Christoffer 
Widlund, Pascal Kåveryd, - , och 
Ernst Norling, samt (främre) 
Magnus Stäring, Modi Ibrahim, 
Michael Kassim, Ludvig Fris-
hammar och Carl-Johan Falk 

ÅTER I GÖTET:

 Guldet i 
7-manna! 

Brand-SM i orientering Brand-SM i innebandy 
BrandSM i orien
tering avgjordes i 
år i platta, men väl 
så snåriga, Lin 
köping.

EFTER NÅGRA AVHOPP på grund 
av sjukdom så blev det fem friska 
rifare som åkte upp till Lasse 
Winnerbäcks barndomsstad för 
att campas i skogen.

Första dagen var det långdis-
tans vilket är ca 8 km fågelvägen 
för öppna herrklassen. Det går 
dock att springa längre om an-
dan faller på – det fick Mattias 
Nilsson erfara. Han räknade in 
19 km på GPS:en vid målgång 

och var enligt egen utsago både 
mör i lår och sinne. 

På kvällen var det sedvanlig 
samkväm över en sejdel och god 
mat. Dagens »bommar« gås ige-
nom i detalj och frambringar 
mycket skratt. 

På schemat dag två står mel-
landistans. En friluftsterräng 
fylld av luriga småstigar gjorde 
navigationen lite styltig men to-

talt kunde RIF räkna in totalt 
2 guld, 1 silver och 4 brons.

VÄRT ATT NOTERA från i år är 
att Dam21 Polis var största 
klass med 14 startande. Grymt 
kul att tjejerna har sån fin åter-
växt i leden. Nästa står Söder-
tälje som värd, häng gärna på, 
även du som inte provat innan 
 ERIK SKÅPDAL

InnebandySM 
spelades 2018 i 
Karlstad och det 
var många »nya« 
lag med i denna 
turnering som  
vi inte stött på 
tidigare.

DET ÄR ALLTID SPÄNNANDE att 
stöta på nytt motstånd men ty-
värr så lyckades vi inte sportsligt 
att nå upp till den nivån vi vant 
oss vid och det blev respass re-
dan i gruppen. 

Hemmalaget Karlstad och 
Jönköping gick fram som ång-
vältar och vann sina grupper 
och fick med sig Storstockholm 
och överraskningen Motala till 
semifinal. 

Jönköping slog Motala och i 
den andra semifinalen så vänta-
de en rysare mellan Storstock-
holm och Karlstad, en repris på 
finalen från Nordiska som Karl-
stad avgjorde med en sekund 
kvar. Det såg ut som Stockholm 
skulle få sin revansch men med 
1 sekund kvar (igen!) så kvitte-

rade Karlstad och stockholmar-
na såg helt knäckta ut medans de 
glada värmlänningarna firade 
som de vunnit guld. 

Förlängning väntade med 
sudden-death och på nåt sätt så 
kraftsamlar Stockholm och får 
till ett bra anfall som skickar ut 
Karlstad ur turneringen. Detta 
visade sig vara Stockholms sista 
krafter som sedan fick se sig 
överkörda i finalen med 6-1 mot 
Jönköping. Karlstad knep bron-
set på straffar mot Motala och 

DET SARGADE GÄNGET – enligt egen utsago!

 GÄNGET SOM GJORDE DET firar bragden.

GLADA ORIENTERARE i Linköpingsskogarna. nu väntade samkväm, bankett 
och blåsljusfest. 

Väldigt välordnad turnering 
som avslutades med galej och 
glada miner mellan lagen.

Debutanten och urgöteborga-
ren Jonas X Olsson avslutade 
banketten med följande replik:

– Vi var ett sargat gäng i år 
men nu ska vi ut och »innebandy-
klubba« 

JAKOB SÖDERBERG 
BRANDMAN

Pssst! Anmälan till Göteborgs
varvet och BrandSM i halv
maraton ligger nu ute på  
www.rifgbg.se



UNDER NÅGRA ÅR har möbler 
som blivit över på Gårda samlats 
i källaren för att kunna användas 
någon annanstans i RSG, istället 
för att slänga dem. 

Ibland har det fungerat men 
ofta har saker blivit stående un-
der lång tid för att sen kastas. 

Så funkar det!
Men nu har Göteborgs stad ut-
vecklat webplattformen Tage dit 
de flesta av stadens förvaltningar 
och bolag är kopplade. 

På Tage lägger den som vill bli 
av med något, upp en annons.
Den som vill ha något bokar och 
hämtar sen saken det handlar om 
hos den som vill bli av med den. 

Inga pengar är inblandade och 
blir något kvar för länge skänks 
det vidare till Återbruket, Retur-
huset ute på Alelyckan, ideella  
secondhand-organisationer med 
90-konto eller till internationellt 
bistånd. Vart saker skänks, eller 
om de är i så dåligt skick att de 
kan slängas, beslutar den som vill 
bli av med något.

För plånbok och miljö
RSG har varit med i Tage sedan 
oktober och från bl.a. Kålltorp 
har en hel del olika saker med 

skiftande slitage hittat nya 
ägare. Samtidigt har vi häm-
tat en del saker som vi behövt 
från andra i staden. Vi som 
testat Tage tycker det är enkelt 
både för att få och bli av med 
saker.

Tage innebär dels en stor 
vinst för miljön då nyproduk-
tion med allt vad det innebär av 
framtagning av nya material, 
energi för produktion och trans-
porter jämfört med att använda 
något så länge det går. Det inne-
bär även en imponerande ekono-
misk besparing: 6 miljoner per år 
totalt. Det är skattemedel som 
kan användas till andra saker i 
verksamheterna, istället för att 
köpa möbler och inventarier.

Hur kommer jag igång?
I första hand är det chefer och 
stationsledare som får inlogg till 
Tage. Men inget hindrar att dessa 
låter någon annan ta över ansva-
ret. Har man VPN-konto är det 
bara att gå in på stadens intranät 
och söka efter Tage. Om du inte 
har VPN-konto, ta kontakt med 
Helena Grimm (helena.grimm@
rsgbg.se) för instruktioner 

HELENA GRIMM 

MILJÖSAMORDNARE

TAGE – ta och ge!
Nu finns en skänkesportal för att ta tillvara på eller ge bort 
möbler och inventarier inom Göteborgs Stad.

»Att ta hjälp av  
Tage är ett enkelt 
sätt att minska  
miljöpåverkan  
från er verksam  - 
het. Det är också  
ett klokt sätt att  
hushålla med sta-
dens resurser. «
Ur Göteborgs stads informations -
broschyr om Tage. Hämta den på: 
goteborg.se/forebyggavfall
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