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Vi lever i en märklig
värld i skuggan av
en pandemi
Mina tankar går till alla som har mist någon anhörig i Covid-19, och till dem som
jobbar inom sjukvården och skall ta hand
om alla som blir svårt sjuka och inlagda på
sjukhusen runt om i Sverige.
Och de som jobbar inom hemtjänsten
och på våra ålderdomshem i kommunerna, dessa människor har en rejält pressad
och stressande arbetssituation i dessa dagar med att föröka stoppa spridningen av
viruset, och med att hjälpa alla sjuka/äldre
som skall tas om hand.
Och att det är ett starkt virus är det
inget tvivel om, det slår ju inte bara ut
någon med underliggande sjukdomar eller de som är 70+ utan det har även gjort
yngre och vältränade till svårt sjuka, med
respiratorbehandling som följd.

värme och torka som följd. Blir det en intensiv skogsbrandssäsong i år också?
Hur kommer det att se ut på våra campingplatser och badplatser? Kommer det
att bli en minskning av drunkningar och
drunkningstillbuden i år?
Hur kommer semestertrafiken att se
ut, stannar folk hemma i närområdet eller
kommer man att ta bilen och se sig omkring i Sverige denna sommar?
Men jag hoppas innerligt att livet snart
skall återgå till det normala, eller så nära
det normala som möjligt för oss alla igen.
Så ha en bra sommar, så bra det nu går att
ha det. Så hörs vi till hösten igen.

Vi har också haft en förändring i vår arbetssituation, hur behandla skadade vid
trafikolyckor? Och att på IVPA larm inte
göra HLR som vanligt vid ett hjärtstopp,
om det inte gäller barn.
Sen följderna för alla företagare som
drabbas av uteblivna intäkter, hur kommer det att se ut efter denna pandemi?
Hur många restauranger, pubar, caféer
och affärer, samt tillverkningsindustrier är
det som inte kan komma igång igen?
Vi kommer att få uppleva en sommar
med uteblivna arrangemang, som vi normalt är vana vid. Fotbollsmatcher utan
publik, inga konserter, torgfestivaler m.m.
Och hur kommer det att se ut till hösten/vintern när alla vintersporter både utomhus och inomhus skall starta upp sina
säsonger?
Nu kommer vi snart in i vår sommarsäsong, kommer vi då att få en sommar med

Kent Davidsson

TRYCK:

Prima Tryck

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Skogsbrandssäsongen
knackar på dörren
21 april 2020. Skogsbrandssäsongen knackar på dörren
och i Skåne lyser det torra fjolårsgräset gult. Fem skånska räddningstjänster vässar taktik och
samverkan i skogarna norr om
Örkelljunga.

Det är snarare sommarvärme som råder när termometern kryper upp på 20
grader under tidiga kvällen. Styrkor från
Skånes Fagerhult, Höganäs, Ängelholm
och Örkelljunga samlas för att få förutsättningarna av Räddningstjänsten
Skåne Nordvästs Ola Morin med ledningsteam.
– Ikväll övar vi vår plan B, som träder
in om branden springer ifrån oss i första
skedet, säger Ola Morin. Den innebär i
stora drag att vi stoppar branden med
en begränsningslinje bestående av vattensprinkler en bit framför brandfronten i framkant, samtidigt som minst
två kårer håller sidorna och en bevakar
eventuella flygbränder.
Alla är helt på det klara med sina respektive roller och rullar ut.

Fem skånska
räddningstjänster förberedde
sig för skogsbrandssäsongen
genom en
större övning
där Räddningstjänsten Skåne
Nordväst ledde
arbetet.

Håller en ytterkant

Skånes Fagerhults släckbil med Mattias Sjöstrand, Ronny Jansson, Conny
Bengtsson och Henrik Thelaus tar sig
till sin flank, med terrängfordonet på
släp bakom. På terrängfordonet sitter två specialbyggda metallburar med
plats för totalt fyra slangkorgar som
enkelt transporteras ut på Store Mosse
av Ronny Jansson. Snart är ”branden” –
ikväll i form av en kon i ett träd – under
kontroll och styrkan har ytterligare tre
punkter att ta sig till. På andra flanken
gör kollegorna från Örkelljunga samma
sak.
– Vi har mycket nytta av vårt terrängfordon för den här uppgiften, säger
styrkeledare Staffan Jansson som själv
byggt burarna som rymmer 300 meter

slang och ser Ronny Jansson snabbt dra
fram den till kollegorna.
Den andra brandplatsen ligger i utkanten av nyplanterad granskog och det
blir till största delen att rulla slang för
hand.
Drar nytta av vägen

300 meter framför brandfronten förbereder Ängelholms hel- och deltidsstyrkor för att stoppa branden med en
300 meter lång begränsningslinje. Styr-

keledare Anders Östlund kommer ut
från skogen där det snart är klart för att
börja vattenbegjuta vegetationen.
– Här har vi nytta av vägen som ger
oss ytterligare marginal, säger han och
fortsätter till gruppen som lägger sista
handen vid anslutningarna.
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Forts: Skogsbrandssäsongen...

Samtidigt rullar Höganäs fram med terrängfordon och drönare med pilot. Deras uppdrag blir att med drönarens hjälp
lokalisera småbränder som lyckats passera begränsningslinjen och ta sig fram
till dem och släcka med terränggående
släckfordon.
Så hur gick det?

– Våra taktiska planer verkar fungera.
Vår utgångspunkt är att utnyttja snabbheten och larma ut så mycket resurser
som möjligt i ett tidigt skede, säger Ola
Morin. Vi såg några saker vi kan förändra för att bli ännu bättre, bland annat
mindre justeringar i materielen så att vi
kan lägga sprinklerlinjen snabbare och
bättre. Med lite justering i i tekniken får
vi också ett bättre sätt att vattna områden vi vill göra obrännbara när vi vattnar för hand med strålförare.

Hel- och deltidsstyrkor från Ängelholm hade i uppdrag att lägga en 300 meter lång
begränsningslinje framför fronten. Grusvägen ger en naturlig hjälp.

Camilla Westemar

Skogsbrandsberedskap i RSNV
Plan A:
Minst två styrkor på 1+4 samt insatsledare.
Plan B:
Ytterligare tre styrkor på 1+4 som är specialtränade för att lägga sprinklerlinje, en specialtränad styrka med drönare och terrängfordon som
lokaliserar och hanterar eventuella flygbränder
samt vakthavande brandingenjör.
Vid kritisk väderlek med höga brandriskvärden
larmas enligt plan B direkt om det kommer larm
om skogsbrand. Visar det sig att plan B inte behöver aktiveras så återgår dessa styrkor.

Foto: Camilla Westemar

Utöver dessa resurser larmas resurser från närliggande kommuner efter behov.
Beroende på plats kan Räddningstjänsten Skåne
Nordväst få 4-5 styrkor (1+4) på plats inom ca 1
timme. Dessa styrkor sätts främst in för att förstärka styrkorna på flankerna men också för att
förfoga över mindre sprinklerlinjer som komplement till redan utlagd linje.
Så gjorde vi 1959:
På Youtube finns en film om en skogsbrand som
hotade centrala delar av Västervik 1959 och hur
den hanterades av räddningstjänst, försvar och
civilsamhälle. Sök på ”Stad i fara – Västerviksbranden 1959”
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Skånes Fagerhult hade i uppdrag att hålla den ena ytterkanten, med kollegorna från Örkelljunga på andra sidan. Ronny Jansson har
terrängfordonet till hjälp när slangen ska dras ut flera hundra meter genom den vattensjuka mossen som en privat skogsägare släppt
till för övningen.

Sebastian Nilsson från Höganäs använde
drönare för att lokalisera flygbränder som
hoppat över den främre begränsningslinjen. Kårens terrängfordon skickades ut
att släcka.
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Ola Morin kom med
ett ledningsteam
från Helsingborg och
Räddningstjänsten
Skåne Nordväst för
att leda fyra skånska
räddningstjänster i
skogsbrandsövningen.

Begränsningen i
framkant hölls av en
sprinklerlinje medan
ytterkanterna symboliserades av utplacerade koner som skulle
”släckas”.
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Det är dags att plocka fram
gammal och beprövad teknik
som vi vet fungerar.
Och så öva, öva, öva.
Annie Johansson, Kyllesjö skog

Beprövad skogsbrandsläckning
en framgångsfaktor som består
– Fram med hacka, spade och brännkanna.
Draget till sin yttersta spets visserligen, men citatet från Kyllesjö Skogs Annie Johansson sammanfattar väl vikten av att
inte glömma bort den beprövade skogsbrandstaktik som
används över hela världen och som inte kräver stora investeringar. Men däremot övning och förståelse för skogsbrandens beteende.

I vissa delar av landet står vi mitt i den, i
andra kan den vänta om hörnet: Skogsbrandssäsongen. De allra flesta har både
Västmanlandsbranden 2014 och torkans
år 2018 i färskt minne fortfarande. Och
landets räddningstjänster liksom MSB
har höjt såväl beredskap som kunskapsnivå. Men det finns fortfarande mer att
göra, menar Annie Johansson, utbildad
i brandbeteende och brandanalyser i
Kanada, själv skogsägare och med ett
driv att dela med sig av sin kunskap till
landets räddningstjänster.
Stora resurser tidigt

Annie Johansson har sett intresset för

skogsbrandsläckning variera; från att ha
ökat kraftigt åren efter branden Västmanland, till en dalande kurva som åter
vände uppåt efter 2018. Och teknik i all
ära, vid rätt tillfälle och rätt använd kan
insatserna från luften göra stor skillnad
genom att dämpa spridning. Men för att
effektivt begränsa en brand behövs det
kunskap och förmåga att tolka prognoser och brandrisker och läsa naturen.
– De allra flesta räddningstjänster har
genomgång av brandriskprognoser med
i sitt dagliga arbete och har blivit bättre
på att beräkna spridningsrisker och anpassa larmplaner och taktik, säger Annie
Johansson. Inte minst vågar man idag

dra på med resurser i ett tidigt skede på
ett helt annat sätt, ingen är rädd för att
dra blickarna till sig för att man larmat
ut för mycket.
– Idag finns det belägg, via brandriskindex, för att det lönar sig med stora
resurser tidigt. Men det kan alltid bli
ännu bättre och vi kan spara pengar åt
både skattebetalare, försäkringsbolag
och skogsägare och ge brandmännen en
säkrare arbetsmiljö.
En viktig lärdom efter bränderna
2018 är att av de totalt 20 000 hektar
skog som då brann, hade 73 procent av
ytan brunnit efter att räddningsinsatsen
avslutats.
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– Den siffran visar att kunskapen kring
att säkra ytterkanterna är för liten och
att markägarna inte vet vad det är de tar
över ansvaret för. Här finns tre punkter att förbättra: avsluta insats först när
ytterkanterna är säkrade, mötet med
räddningstjänsten behöver vara tydligare och markägarens kunskap om vad
som måste göras för att inte branden
ska smita utanför kanten.

förklarar Annie och fortsätter:
– Om vi drar in slang ett par slanglängder från vägen har vi en ytterkant mitt
i mossan. Den här ytterkanten måste i
många fall hackas och vändas ”upponer” för att hitta och få släckt all glöd.
Det är ett mycket hårt och tidskrävande
arbete som inte alla jublar inför att göra.
Det är även i dessa fall som smitningarna inträffar.

Naturliga begränsningslinjer

Öva stort i liten skala

Säkra ytterkanter är ett återkommande
begrepp när Annie Johansson pratar
skogsbrandsläckning. Det är i ytterkanterna och i möjligheterna att begränsa
och stoppa branden som framgångsfaktorerna finns och det är där branden
säkras från att sprida sig vidare.
– Vi kan nyttja naturliga begränsningslinjer eller skapa egna. Så ofta det är
möjligt bör vi låta branden ta sig fram
till en väg, eller tända intill vägkanten.
Båda alternativen bygger på att vägen
vattnas – på utsidan, och i båda alternativen har vi skapat en ytterkant vid väg.
Här finns det ingen glöd som kryper ut,

– Det är dags att plocka fram gammal,
beprövad teknik som vi vet fungerar.
Och öva, öva, öva. Det behöver inte
vara så svårt utan kan göras i liten skala,
säger Annie Johansson och ger konkreta övningsuppslag:
– Använd en gräsyta på 20 gånger 20
meter och tänd på olika fronter. Då kan
ni se hur elden beter sig, hur fronterna
möts och vad som händer när fronterna
brunnit ihop. Öva också på basala moment som att dra slang och beräkna hur
lång tid det tar för att till exempel vattna
50 meter på utsidan av vägen. Dels för
att bevattning inför skyddsavbränning,

dels för att bara få in känslan att utsidan
är den rätta sidan att vattna på.
Så summan av Annie Johansson råd
till räddningstjänsten: Förbättra kunskapen kring att läsa och förstå index,
läsa bränder och göra spridningsanalyser. Och se till att säkra kanterna – med
hacka, spade och brännkanna.
Annie Johansson och Kyllesjö skog kan
bistå räddningstjänster både i förebyggande arbete, med utbildning, under
insatser och genom eftersläckningsjobb.
I Facebookgruppen ”Brandportalen”
lägger Annie Johansson ut de naturvårdsbränningar som arrangeras löpande och räddningstjänstens personal är
välkommen att delta. Naturvårdsbränningar fungerar som en skyddsavbränning, där brännbart material eldas under
kontrollerade former.
Läs mer på kyllesjoskog.se

Camilla Westemar

Hackor och spadar
är underskattat
materiel vid skogsbrandsbekämpning,
menar Kyllesjö skogs
Annie Johansson
som bistått räddningstjänster med
sin kunskap vid flera
större skogsbränder.
Foto:
Kyllesjö skog
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MSB:s helikopterstöd
aktivt vid fyra bränder i april
Skogsbrandssäsongen startade
med besked i landets södra
delar, en torr vår ställde till med
problem den 23 april och helikoptrar från MSV begärdes ut till
fyra bränder.

Det var i eller kring Kristianstad, Uppsala, Norrtälje och Ljungby som helikoptrar för brandbekämpning begärdes ut.
För nordöstskånska Kristianstad handlade det om en 1,5 hektar stor brand i
svårframkomlig terräng som krävde insats från luften.
Det extra stödet begärdes in i ett tidigt skede och var enligt räddningstjänsten avgörande för utgången.
(Källa. MSB)

Den 23 april var MSB:s helikopterstöd för skogbrandsbekämpning aktivt vid fyra skogsbränder.
Foto: HeliAir Sweden

Nybildad räddningsregion i Bergslagen
Behovet av samverkan, organisering i större enheter och vikten
av systemledning är några av de
punkter som återkommit i både
Räddningstjänstutredningen
(2018) och Skogsbrandsutredningen (2019). Ett tydligt steg
i den riktningen är nybildade
Räddningsregion Bergslagen
som formellt inledde sitt arbete
den 12 maj.

Räddningsregion Bergslagen (RRB) är
en ny gemensam ledningsorganisation
för räddningstjänsterna i Värmlands
län, Örebro län och delar av Dalarna,
Västra Götaland och Västmanland.
Syftet med den nya organisationen är

att få en effektiv användning av resurser
och därmed större förmåga och uthållighet.
Ny central i Örebro

Räddningsregion Bergslagen består av
42 kommuner med totalt 740 000 invånare. I regionen finns 17 räddningstjänster med tillsammans 110 styrkor/

stationer som hanterar cirka 7 500 larm
per år.
Med de samlade resurserna och en
gemensam ledningsorganisation ska
ingående kommuner snabbt kunna få
stora resurser på plats och få en bättre
förmåga att leda större, längre och mer
komplexa insatser.
Systemledning och ledning på skadeplats bedrivs från en ny, gemensam
ledningscentral i Örebro, samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen
bemannas med befäl från de ingående
räddningstjänsterna.
På Youtube finns en film om Räddningsregion Bergslagen.
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Fullskaliga tester på elfordon
ger svart på vitt om toxiska gaser

En brinnande
elbil betyder att
det frigörs toxiska
gaser. Men i vilken
koncentration
och hur påverkar
mängderna valet
av taktik?
Foto: RISE

Idag rullar nästan 120 000 elfordon* av olika slag på våra svenska vägar, majoriteten är personbilar av hybridmodell. Kunskapen
om vilka toxiska gaser som bildas
när ett elfordon brinner behöver
bli bättre, liksom vilken koncentration som kan förväntas.
Just det undersöker nu RISE i det
ettåriga projektet E-TOX och
resultaten blir viktigt underlag när
räddningstjänsten planerar för
insatser mot elfordon.

Kunskapen om toxiska gaser och dess
koncentration efterfrågas främst av
räddningstjänsten, av naturliga skäl.
Vilka gaser frigörs vid brand? I vilka

koncentrationer? Hur påverkar det vår
insats och val av taktik?
Projektet startade i höstas och avlutas
i oktober i år. Efter att ha inhämtat kunskap internationellt har man på RISE i
Borås nu genomfört tre fullskaliga tester på två fullelektriska personbilar av
olika modeller samt en dieselbil.
Förutsättning för säkra insatser

Projektledare Ola Willstrand på RISE
förklarar:
– Vi behöver definitivt mer kunskap
kring batteribränder i fordon för att
ge räddningstjänsten förutsättningarna
att genomföra säkra insatser, säger Ola
Willstrand, projektledare på RISE. Fullskaleförsök har gjorts i Frankrike men

det behövs fler. Ju fler tester på olika
typer av elfordon, desto säkrare resultat
får vi.
Efter de tre fullskaleförsöken har projektet nu riktat in sig på att skala ner försöken till enbart batteriet eller enskilda
battericeller.
– Om vi ser linjära resultat när vi skalar ner försöken så blir det enklare att
genomföra tester i större omfattning än
om vi måste göra fullskaliga tester varje
gång. Dessutom förändras och utvecklas batterierna hela tiden och vi kan inte
förvänta oss samma resultat nästa gång,
därför blir de mindre och återkommande testerna ännu viktigare, säger Ola
Willstrand.
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Forts: Fullskaliga tester...

Ett tredje och avslutande steg i E-TOX
blir att ta med sig mätvärdena in i simuleringar.
– Vi behöver omsätta mätningarna
för att ge räddningstjänsterna underlag
för att taktisk planering av insatser. Därför kommer vi till exempel att simulera
en brand i ett parkeringsgarage och då
kunna se vilka koncentrationer man kan
förvänta sig vid rökdykning, förklarar
Ola Willstrand.
Vilka medicinska, långsiktiga effekter
de olika toxiska ämnena kan ge, undersöks inte i projektet. För det krävs medicinska studier.
– Vi vet att till exempel vätefluoriden
tas upp genom huden men vi behöver
veta mer om vilka nivåer som är skadliga, både på kort och lång sikt, säger
Ola Willstrand.
Camilla Westemar

* Källa: elbilsstatistik.se
Fakta/
RISE – Research Institutes of Sweden är
ett oberoende, statligt forskningsinstitut
och innovationspartner.
E-TOX finansieras av Energimyndigheten
och Batterifondsprogrammet.
RISE koordinerar projektet och partners
är MSB, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar Älvsborg, Räddningstjänsten Luleå,
Räddningstjänsten Storgöteborg, Södertörns brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten
Syd, SÄRF samt Borås Bildemontering.

Mätvärden från testerna ska sättas in i simuleringsmodeller för att visa vilka koncentrationer av gaser man kan förvänta sig i till exempel brand i ett parkeringsgarage.
Foto: RISE

Tipsa Brandmannen
Berätta för redaktionen vad ni håller på med i er kår - jag vill veta. Och kollegorna runt om i landet också.
Ring 0709-43 66 12 eller e-posta camillawestemar@hotmail.com
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Cancerframkallande PAH finns i stora mängder i brandrök. De minsta partiklarna kan inte stängas ute med dagens larmställ och
underställ. Nu genomförs tester av ett nytt material för underställ, finansierade av Insamlingstiftelsen Brandmännens cancerfond.
Foto: Shutterstock

Lovande tester av nytt material till underställ

Aktivt kol ger bättre skydd mot PAH
De vanligast förekommande
larmställen på marknaden håller
inte de minsta PAH-partiklarna
ute i den grad som behövs. Det
behövs bättre kläder för att
skydda brandpersonal från den
i särklass farligaste gruppen av
cancerogena ämnen – PAH-er
– menar Brandmännens Cancerfond som initierat de första,
lyckade testerna på ett nytt
underställ med aktivt kol.

– PAH:er är boven i dramat i vår verksamhet och vi måste ha ett bättre skydd,
säger Anders Cederberg på Insamlings-

stiftelsen Brandmännens Cancerfond
som finansierat studien.
Lovande första resultat

Denna första pilotstudie genomfördes
i höstas på Guttasjöns övningsfält utanför Borås, av Chalmers i Göteborg,
Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet, avdelningen för arbets- och
miljömedicin.
Syftet med studien mäta mängden
PAH:er som gick igenom larmställ med
och utan underställ som idag används
av försvarets CBRNE-enheter och som
är utgångspunkten för arbetet med att
ta fram ett nytt underställ.

Kort sammanfattat visade resultaten
inte oväntat att enbart larmställ inte
skyddar huden från de minsta PAHpartiklarna.
Framtiden ligger istället i ett underställ med aktivt kol.
Fångar upp PAH bakom

I testerna användes tre uppsättningar
utrustning; ett nytt larmställ, ett använt
larmställ samt ett larmställ kompletterat
med underliggande tyg med aktivt kol,
liknande ett framtida underställ.
– Vi placerade tyget och larmkläderna
i tre öppningar i en container där vi eldade med trä.
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Forts: Aktivt kol ger bättre...

En absorberande platta placerades bakom respektive uppsättning tyg för att
kunna samla upp och mäta vilka mängder PAH som gick igenom respektive
material.
Resultaten visade tydligt att dagens
larmställ inte kan hålla de här minsta
partiklarna ute men att aktivt kol i understället minskar mängderna till mycket låga nivåer*, säger Anders Cederberg
och berättar att ytterligare och fördjupade tester är på gång inom kort.
– I de kommande försöken ska instruktörerna på Guttasjön gå in i de
här miljöerna, med och utan understället med aktivt kol. Därefter ska det tas
både hudprover och urin- och blodprov
för att få svart på vitt hur mycket av de
här ämnen vi exponeras för.
För bättre arbetsmiljö

Resultaten av den fördjupade studien
hoppas Anders Cederberg och Brandmännens Cancerfond ska ge bättre arbetsmiljö.
– Det finns ingen ekonomi att ta fram
ett larmställ kompletterat med samma
egenskaper som ett underställ har. Tanken är att understället enbart skall användas på insatser där brandmännen
exponeras för brandrök.
Alltså på samma sätt som försvarsmaktens CBRNE-förband använder

För att kunna
mäta mängderna PAH som gick
igenom respektiver material kläddes hålen i en
eldningscontainer med tyg och
en absorberande
platta bakom.

understället, vid behov.
– Det som behövs är ett underställ
som används enbart när vi exponeras
för brandrök, det ska inte användas när
vi åker på trafikolyckor eller sjukvårdslarm. Då får vi en rimlig livslängd, ekonomi i investeringen och ett gott skydd
för personalen.
– Nu ger vi förutsättningarna, sedan
är det upp till marknaden att omsätta
resultaten och materialet till en produkt.
Studien som initierats av Brandmännens Cancerfond finns att läsa på fon-

dens hemsida, brandmannenscancerfond.se.
Camilla Westemar

*Försök med enbart använt larmställ
samt använt larmställ + underställ med
aktivt kol och med samma exponeringstid gav uppmätta PAH-nivåer på uppsamlingsytan på 6 906 respektive 4 ng/
minut.

Fler studier att läsa
”Brandskyddsdskläders skyddskapacitet - materialtester med kemikalier som bildas vid bränder och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon.”
Testerna genomfördes under 2018 på uppdrag av MSB och Brandmännens Cancerfond, av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
På uppdrag har kompletterande tester av skyddskapaciteten mot gaser och partiklar som bildas vid bränder i fordon och efordon genomförts med hjälp av två olika kombinationer med larmställ och underställ. Syftet med studien var därför att jämföra
om andra kombinationer av material har en bättre skyddskapacitet än det larmställ som tidigare har testats. På msb.se finns
också en ppt-presentation att läsa som ger en bra överblick av studien.
Sök Skyddskapacitet larmställ kopplat till fordonsbrand.
2015 genomfördes en studie/utredning av sekundärexponering av brandpartiklar och PAH vid brandmannautbildning av FOI,
den går att läsa på foi.se.
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Facebookgrupp samlar tusentals deltidare
En kul grej som skulle kunna samla i bästa fall 500 deltidsbrandmän. Så tänkte Jimmy Geller,
styrkeledare i Simrishamn i SÖRF,
när han startade Facebookgruppen ”Deltidsbrandmännen”. Det
var sex år sedan och efter det
har målet flyttats stadigt framåt.
Idag har gruppen drygt 6 600
medlemmar.

– Egentligen såg jag först gruppen som
ett sätt att hålla kontakt med deltagarna jag träffade på Räddningsledare A
i Revinge, en kul grej helt enkelt. Men
plötsligt var vi ju 500 medlemmar och
fortsatte att växa.
Från att ha bestått till största delen
av inlägg från Jimmy själv, har gruppen
blivit en plattform där medlemmar lyfter ämnen i ett brett spektrum; fackliga
ärenden, försäkringsfrågor, insatser mot

militärfordon och övningsbilder.
– Jag vill att det ska vara en stor
blandning inlägg så att man känner att
det både är intressant, roligt och lärorikt. Och så kan gruppen förhoppningsvis ge nya kontakter med kollegor
som kanske aldrig träffat annars, säger
Jimmy Geller som själv träffade några
gruppmedlemmar i samband med cykelvasan förra året.
Och gruppen fortsätter att växa, nästa
mål är 7 000 medlemmar och det målet
torde inte vara långt borta. Redan idag
finns god geografisk spridning men den
kan bli ännu bättre.
– Det hade så klart varit kul om vi
blev ännu fler. Vi har så mycket att dela
med oss av till varandra och gruppen
kan vara en väg.
Camilla Westemar

Jimmy Geller startade Facebookgruppen
”Deltidsbrandmännen som snart har
7 000 medlemmar.

Glad sommar
önskar Kamratföreningen
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Så påverkar pandemin vårt arbete
Brandmannen frågar fyra räddningstjänster om hur
pandemin påverkat dem.

3. Påverkas ni av att Rib-anställda har permitterats
från sina huvudanställningar? Om ja, på vilket sätt?

1. Har ni gjort några förändringar i det dagliga
arbetet med anledning av pandemin?

4. Hur hanterar ni smittoriskerna i jobbet? Har ni
vidtagit särskilda åtgärder?

2. Har ni märkt en högre sjukfrånvaro under våren?
Har den i så fall påverkat er bemanning?

5. Är det något ni saknar – materiel eller kunskap –
som skulle ha förenklat ert arbete?

Christer Nilsson, räddningschef Strömstad

1. – Vi har ställt in externutbildning, har inga fysiska möten utan använder Skype. Vi har ställt in
övningar för brandmännen och viss personal arbetar hemifrån periodvis. Besökare till stationen tar
vi emot i entrén och ambulans och räddningspersonal använder inte samma fikarum. Givetvis håller
vi avstånd på 2 meter där det går.
2. – Vi har inte sett någon påverkan på sjukfrånvaron.
3. – Nej.
4. – Alla har fått engångsskyddsmask att ha i benfickan. IVPA-larm overall, engångsoverall, engångshandskar, skyddsglasögon och engångsskyddsmask [ffp3]
5. – Nej vi saknar ingen skyddsutrustning.

Peter Ekstrand, HR-chef Räddningstjänsten Jämtland

1. – Vi har gjort ganska omfattande förändringar. Det som påverkar verksamheten mest är uppehåll i
externa utbildningar, minskad intern övningsverksamhet för vår RiB-organisation samt minskad omfattning av tillsyner.
2. – Vi har sett en något ökad sjukfrånvaro bland vår heltidsanställda operativa personal. Dels på grund
av influensa men också på grund av sjukskrivning med milda symptom som kan härledas till covid-19. Bemanningen har
hittills inte varit påverkad utan kunnat lösas med interna byten och vikarier.
3. – Ingen RiB-anställd har anmält till ledningen att de blivit permitterade.
4. – Vi har upprättat en särskild larmrutin som gäller under pandemin. I den ingår exempelvis extra skyddsutrustning och
samverkan med ambulans. Vi minskar smittorisken genom att inte ta emot externa besök samt att ta bort flera interna
möten och undvika lokaler som vi delar med andra aktörer. Kontorspersonal arbetar i möjligaste mån hemifrån.
5. – Vi har hela tiden haft tillgång till hygien- och skyddsutrustning samt upplever att vi genom samverkan kunnat få den
kunskap vi efterfrågat. Utifrån förutsättningarna upplever vi att det har fungerat väl hittills. Den sammanlagda erfarenheten och kunskapsökningen gör givetvis att det kan bli ännu bättre om vi möter en likande situation i framtiden.
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Forts: Så påverkar pandemin...

Räddningstjänsten Boden

1. Förutom att följa FHMs allmänna råd har vi bl a övergått till dygntjänstgöring, delat upp lunchoch gymtider och dragit ner på möten/utbildningar/tillsyner för att minimera kontaktillfällena. Dagtidspersonal som kan och har möjlighet jobbar hemifrån. All övningsverksamhet skall riskbedömas
med hänsyn till smittspridning innan genomföring.
2. Något högre sjukfrånvaro, men inget som påverkat bemanningen nämnvärt. Om behov uppstår
finns dock möjligheten att gå ner från fyra till tre skiftlag och öka arbetstiden för frisk personal från
42/h vecka till 56/h vecka.
3. Nej, vad vi vet har ännu ingen Rib-anställd permitterats från sin huvudanställning.
4. Vid larm delar vi upp den operativa styrkan i två bilar, förutom på konstaterade bränder. Skyddsutrustning bestående
av skyddshandskar, skyddsglasögon, munskydd och förkläde vid lyfthjälp om misstanke om Covid-19 kan finnas.
5. Inte förenklat kanske men det hade varit bra om vi fick lära oss hur man använder covid-skyddsutrustningen på ett korrekt sätt, framförallt hur man går tillväga då man ska klä av sig allting för att undvika korskontaminering.

Anna Henningsson, räddningschef Räddningstjänsten Östra Blekinge

1. Ja, ändrade larmrutiner för vissa larmtyper, inställda externa utbildningar och tillsyn på vissa objekt,
digitala möten, inget deltagande i konferenser och liknande. Vi har inga helstationsövningar på RiB- eller värnstationer och inga befälsmöten med samtliga befäl. Vi har direktionsmöten med bara ordinarie
ledamöter och samverkansmöten med länsstyrelsen, Regionen, kommuner. Möjlighet att jobba hemifrån för viss personal, karantän (dvs stanna hemma med lön vid misstänkt smitta eller nära anhörigs
smitta), infört skogsbrandvärn för att öka förmåga under sommaren, personalplanerar för inställda
semestrar, tre-skift, beredskap varannan vecka, stängda grundskolor mm.
2. Nej, tvärtom en högre närvaro sannolikt på grund av alla hygienrutiner.
3. I mycket liten omfattning än så länge. Men det kan bli ett stort problem om inte ersättningsfrågan vid arbetslöshet löses.
4. Särskilda rutiner, som den för blodsmitta, används vid larm avseende skyddsutrustning och sanering. Ändrade rutiner
vid till exempel sjukvårdslarm till äldreboenden. På stationerna har vi hygienrutiner vid fika och lunch och sitter på varannan stol i matsalarna.
5. Handsprit, förkläden och filter till maskerna är restade. Hårdvara till datorer, läsplattor, mobiler etc har mycket långa
leveranstider. Eftersom Scania stängt ner produktionen i Södertälje kommer beställda räddningsfordon att bli försenade.
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Norra Norrland:
Petter Fredriksson deltog i mötet via Skype
och kunde berätta att det är tuffa tider ett
sparkrav på dem i Boden. Men det är ingen
neddragning annonserad i detta läge.
Nytt höjdfordon står på tur att införskaffas, av
märket Bronto med en höjdkapacitet på 43
meter. Leverans sker någon gång under 2021.
I Corona-tider har Boden och Luleå börjat
med dygntjänst i stället för delat dygn för att
på så sätt minska kontakten mellan personal.
Det rullar på i övriga Norrbotten och larmmässigt lugnare nu.

Väster:
Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) har ett sparkrav
på räddningstjänsten men inte
några neddragningar på gång.
I dagarna så lämnar räddningschef Fredrik Linusson sin post efter
19 år och kommer att ersättas
av tf. räddningschef Joakim
Ramåker.
I mitten av juni startar ett nytt
brandvärn i samarbete med Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs.
RVS har minskat externa utbildningar och tillsyner under pandemin. Larmfrekvensen är lägre,
till en del beroende på att fler
arbetar hemma och det därmed
är färre bilar på vägarna.
RVS har också fått en ny brandstation i Kvänum, se nästa sida.
RÖS Övningsfältet Hasslum i
Skövde övas det en hel del, har
varit så kallade Hasslumdagar
(övningsdagar) och det har varit
mycket bra övningar. Just nu körs
det preparandutbildningar för RIB
-personal.

Södra Norrland:
Per Anders Ekvall var inte
närvarande på Överstyrelsens möte i Västerås men
deltog på telefon.
Det fanns inget att rapportera från regionen förutom
att man precis som övriga
kamratföreningar inte kunnat genomföra årsmöten
under våren.

Mellersta Sverige:
Kent Davidsson berättade om starten
för Räddningsregion Bergslagen, med
räddningstjänsterna från Värmlands län,
Örebro län och delar av Dalarna, Västra
Götaland och Västmanland.
Åmål har för tillfället ingen chef men
Bengtsfors står som tillförordnad för räddningstjänsten i Åmål. De saknar IL också
men det täcker Säffle och Bengtsfors
upp för.
I Säffle har man valt som många
räddningstjänster att inte ha externa utbildningar eller att man gör tillsyner ute i
verksamheter. För sommaren så kommer
de att anställa sex semestervikarier som
skall kunna täcka upp för behovet som
finns för semestern.

Skånebrandmännen och Sydöstra Sverige har för närvarande ingen verksamhet och ingen representant i Överstyrelsen.
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Efterlängtat nybygge i Kvänum
Med 55 år på nacken hade
brandstationen i Kvänum, Räddningstjänsten Västra Skaraborg,
gjort sitt.
Nu står en ny, efterlängtad station invigd.

Räddningstjänsten har funnits i Kvänum sedan 1902 då som en frivillig kår.
1932 bildades en mer organiserad räddningstjänst i kommunens egen regi.
1965 byggdes den gamla stationen för
3 bilar. Tio år senare blev räddningstjänsten en del av Vara kommun
1975 införlivades Räddningstjänsten
i Vara kommun och 2003 i Lidköpings
kommun (Räddningstjänsten Västra
Skaraborg)
Den 16 mars flyttade Räddningstjänsten in i en alldeles ny station.
Styrkan i Kvänum bemannas av 1
styrkeledare och 4 brandmän som går
beredskap var tredje vecka.
Stationen har ca 100-110 larm/år.

Med vänlig hälsning
Sven-Åke Krantz

Decimerat vårmöte i Västerås
- med nya idéer för 2021
Överstyrelsen var i Västerås och höll
styrelsens vårmöte på tidningen Brandmannens redaktion. I dessa tider med
virus som far runt som en farsot i vår
värld, blev det så att två ledamöter - Petter Fredriksson och Per-Anders Ekvall
- och vår journalist Camilla Westemar
fick deltaga via skype, facetime och telefon.
Efter kort rapport från respektive region och räddningstjänst (se kartan på
föregående sida) så diskuterade vi om

och hur vi kan återgå till gemensamma
årsmöten för kamratföreningarna under
2021. Alla fick i uppdrag att fundera på
upplägg och frågan tas upp igen på höstens möte.
Efter mötet blev det en match i golf,
där en del var nöjda med hur spelet förlöpte - andra något mindre nöjda.
Delar av Överstyrelsen: fr vänster: Henrik
Ahlstrand, Patrik Karlsson och Kent Davidsson.

Sjukvård - Ja tack!
... Men när?
TYVÄRR HAR VÅRDKÖERNA VUXIT och är nu ganska

långa för många diagnoser. Som tur är fungerar
akutvården mycket bra, men är det inte en akut
åkomma, ja då kan du få vänta!

Hur länge kan du vänta?
Beroende på var du söker vård kan väntetiderna
variera. Gå in på www.vantetider.se och se
hur det ser ut där du bor (ofta står det
13 veckor, eller längre).
Med en privat sjukvårdsförsäkring
kommer du till läkare inom 3 arbetsdagar, och behöver
du operation sker den inom 21 dagar (om hälsotillståndet och din almanacka medger det).
Ofta är det ett samband mellan snabb vård och hur
lång sjukskrivningstiden blir. Att även lidandet förkortas
då du slipper att vänta på vård är en bonus!
Pris
Sjukvårdsförsäkring kostar från 299 kr/mån. Du kan
också medförsäkra partner och barn!
Ansökan och mer information
Gå in på www.brandmannenskamratforening.se och ta
del av informationen. När du bestämt dig, fyll i ansökan
och skicka den till Söderberg & Partners.
Har du frågor?
Kontakta Söderberg & Partners, Jönköping
gruppforsakring@soderbergpartners.se • 036-580 15 80
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Lyckade samarbeten när
innovatör möter användare
Under våren har WIN Guard arrangerat tre
möten där innovatörer och idésprutor mött
marknaden. I Borås var temat First Responders 2.0 och erbjöd korta dragningar om
bland annat smarta textilier och det internationella First Responder-arbetet genom
IFAFRI.

Ny station
byggs i Sigtuna
Brandkåren Attunda
bygger ny brandstation i
Sigtuna kommun, strategiskt placerad för kortare
insatstider till både Märsta
och Sigtuna tätort. Med
den nya stationen flyttar
heltidsverksamheten vid
Kolsta till Sigtunatullen och
RIB-verksamheten läggs
ner från och med halvårsskiftet 2022.
(Källa: Brandkåren Attunda)

Insatsstatistik MSB

Mitt under rådande pandemi arrangerade WIN Guard konferens i Malmö där de allra
flesta deltog digitalt. Johan Persson och Maria Sätherström modererade dagen rubriken
farliga ämnen samt hur Covid-19 påverkar räddningstjänstens arbete.

7 000 färre räddningsinsatser 2019 jämfört med
året innan. Det visar MSB:s
insatsstatistik som nu finns
att läsa i detalj på IDA.
Minskningen rör framför allt
insatser till skogs- och markbränder.
Utöver de 104 000 insatserna utförde räddningstjänsterna 24 000 andra uppdrag, till exempel akuta
sjukvårdslarm och hjälp till
ambulans.
(Källa: MSB)

Leo Wu från
Lumeo Technology deltog
i mötet i Borås i
januari. Han ville
veta vilka behov
svensk räddningstjänst har av
sensorer i kläder
för att säkra och
underlätta en
insats.

Vi vill vara där det händer

- tipsa redaktionen
tfn 0709-43 66 12
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Orsa Grönklitt löste årets
brand-SM i längd och alpint

Det blev en spurtduell i oldboysklassen mellan nr 79 Bengt-Ove Hammarberg Södertörn Rtj och nr 70 Pär Eriksson Uppsala lag 3.

Efter en ur snösynpunkt väldigt dålig skidvinter blev
det trots allt ett brand-SM och det får vi tacka Orsa
Grönklitt som både hade snö och hjälpte oss med
arrangemanget.
Trots att vi aldrig varit färre nu endast 35 på längd
och 19 i alpint som deltog i dessa grenar.

Inför detta året ville även polisen köra
sitt polis-SM tillsammans med oss, därför är vi tacksamma att Orsa ville att vi
skulle komma och genomföra detta i
alla fall.
Och alla vi som var där var mycket
nöjda på alla punkter, från boende till
tävlingsbanor och en väldigt god buffè

på bankett i deras fint belägna Toppstuga.
Gemensam stafettstart

Vi som var med förra året fick detta året
i längd tävla på en ny trevlig 5 km slinga
som alla uppskattade allt från våra starka H21, damer och de äldre herrarna.

De alpina grenarna gick som tidigare
år på den norra nedfarten och vad jag
hörde så genomfördes tävlingar på rättvisa och fina förhållanden.
Dag två så kördes det stafetter, när vi
inte var fler än 5 lag i seniorerna och 5
lag i oldboys klass så blev det gemensam
start för båda klasserna.
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Totalsnabbast av alla blev Brandkåren
Norra Dalarna.
Kompletta resultatlistor från årets
brand-SM i längd och alpint hittar ni på
vår hemsida brandsm.se.
Och vill redan nu flagga för att ni är
välkomna till Örnsköldsvik 2021 och
hoppas att vi får en fin vinter som gör
att många vill vara med till nästa år.

Vid pennan!
Lennart Larsson

En rejäl prispall - grattis till medaljörerna i
Oldboys-stafetten.

Glad vinnare - Kristina Roberto Uppsala segrare i damklassen

Grattis Michael Broberg, segrare i H21 klassen
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Hela pallen med sensiorstafettåkarna i Orsa. Alla resultat och namn finns på hemsidan, brandsm.se.

Storgöteborg dominerade
i mjuktennis-SM igen
Det blev 23 tävlande som gjorde
upp om plaketterna onsdagen
den 11 mars på Sportcenter i
Höganäs när SM i mjuktennis
avgjordes.

sm.se. Ett stort tack till Jonas Hemert
och Milic Sremcevic för ett bra arrangerat SM och förhoppning att detta SM
lever vidare och då står Göteborg som
arrangör nästa år.

Storgöteborg dominerade antalet spelare med 12 stycken varav fyra var damer.
Dagen började med alla dubbelmatcher
för herrar, damer och mixklassen. Efter
lunch drog alla singelklasser igång, så
det var spel på alla banorna i flera timmar. Till slut var alla mästare korade och
de resultaten kan ni läsa om på brand-

Med bucklorna i säker hand. Matias
Nilsson och Pär Andersson från Storgöteborg. Pär tog guld i både singel och
dubbel i seniorer.
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Ny chans att tävla i WFG nästa år
Precis som andra stora sportevenemang är The World Firefighters
Games (WFG) 2020 framflyttat.
Först den 16-22 maj 2021 arrangeras tävlingarna, i danska
Aaalborg.

5 000 deltagare och medföljande familjer räknar arrangörerna med ska komma till Danmark under tävlingarna som
är tillbaka i Europa för första gången
sedan 2008, då Liverpool stod som
värd.
Deltagare från hela världen tävlar i

lite mer än 40 olika grenar och i den
långa listan bör det finnas något för
alla. Tennis, boxning och simning tillhör de mer klassiska sporterna. Men
det går också att tävla i de något mindre
fysiska grenarna schack och poker eller
varför inte prova hästskokastning eller
dragkamp med skiftgruppen.
WFG har arrangerats sedan 1990 då
Auckland, Nya Zeeland stod som värd.
Läs mer om tävlingarna och hur du anmäler dig på wfg2020.dk

Tävlingskalender 2020
- preliminär med tanke på restriktioner
Precis som hela samhället påverkas av Corona-pandemin så gör
självklart också brandmannasporten det. I praktiken innebär det
att de flesta arrangemang i ett första steg skjuts upp till hösten. Därför har det inte genomförts innebandy, handboll eller hinderlopp. Inte heller blev det crossfit eller halvmara i Göteborg.
Alla tävlingar som är inomhus, har kroppskontakt eller är en del av någon större tävling är inställda.
Kvar i programmet för våren är just nu enbart trialthlon den 14 juni i skånska Sövde.
Dessutom tar vi in anmälningar för fotbollen och hoppas att vi får till SM-turneringar i höst.
Nya preliminära datum för tävlingarna i höst:
14 juni
8-10 september
5 september
12 september
15-16 oktober

Triathlon-SM, Sövde
Golf
OCR hinderbana
X-firegames
Padel

Inga nya datum klara för innebandy-SM, blåljus-SM i handboll eller rinkbandy-SM slutspel oldboys
och allmän klass.
Cykel-SM och halvmaran är inställda 2020.
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