NORDISK STUDIEVECKA

RVR-SKOLAN

En räddningskedja

Nordisk studievecka

som fungerar hela vägen

– en utveckling för brandbefäl

D

en nordiska studieveckan är ett samarbete mellan brandbefälsföreningarna i de nordiska länderna, och har
pågått i snart tio år. Under en vecka träffas tre brandbefäl från varje nordiskt land för att utveckla gemensamma
kunskaper och dela erfarenheter. Vi har intervjuat några av de
brandbefäl från Sverige som deltagit tidigare. Läs deras erfarenheter och överväg att söka!

4. Varför vill du rekommendera andra befäl att åka på
den Nordiska studieveckan?

– För att det är en intressant lärdom att se hur våra grannländers
räddningstjänster är organiserade. Det är även kul att lära känna
nordiska kollegor och diskutera arbetssätten i respektive land.

Så här söker du till Nordiska studieveckan 2017!
Den nordiska studieveckan 2017 sker den 25–29 september i
Helsingfors. Det blir besök på bland annat en stor brand- och
säkerhetsmässa. Skicka ett mejl till anna.carlin@rsyd.se och
anmäl ditt intresse. Innan du ansöker behöver du ha säkerställt hos din arbetsgivare att du har möjlighet att delta.
Sbb står för alla omkostnader förutom arbetstiden. Anmäl
intresset senast den 31 maj. Beslut om vilka som deltar fattas
i början av juni. ❑

THOMAS REICHERT,
BRANDINSPEKTÖR/
INSATSLEDARE,
MÄLARDALENS BRANDOCH RÄDDNINGSFÖRBUND
1. Vilket år deltog du
och var var ni?

TEXT: Ulf Lago, ordförande SBB

– Jag hade förmånen att vara
med 2015 i Stavanger.

MATTIAS BRAUNS,
INSATSLEDARE,
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA GÖTALAND
1. Vilket år deltog du
och var var ni?

– Jag deltog hösten 2016
och var i Köpenhamn
(Hovedstadens Beredskab
stod som värd).

2. Nämn något intressant som du minns från resan?

– Jag har bara positiva minnen av utbytet/resan. Något som jag
tyckte var speciellt intressesant var att se hur blåljusmyndigheterna
i Köpenhamn var organiserade. Bland annat fick vi besöka larmcentralen för 112-samtalen och polisens ledningscentral.

3. Skulle du vilja åka igen?

– Absolut, jag fick mersmak och skulle gärna besöka både
Norge och Finland.
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2. Nämn något intressant som du minns från resan?

– Infrastrukturen i Stavanger var intressant med de ofantliga problemen och utmaningarna räddningstjänsten ställs inför vid byggen av
tunnlar. Studiebesök på allt från mejeri med innovativa släcksystem
till ett nytänk i tillverkningsprocessen. Problem med gammal bebyggelse och hur man tänkt förebyggande. Fick även besöka huvudräddningscentralen och fick en bra inblick i Norges sätt att arbeta med
räddningsledarskap och samhällets resurser vid större händelse. Var
högaktuellt utifrån vår brand i Västmanland året före.

3. Skulle du vilja åka igen?

– Så fort möjligheten finns och jag får chansen, eftersom detta är
ett kanontillfälle att förkovra sig under extremt trevliga former.

4. Varför vill du rekommendera andra befäl att åka på
den Nordiska studieveckan?

– Det är väldigt utvecklande och trevligt. Man träffar kollegor från
våra nordiska länder och får en helt ny insyn i hur räddningstjänst
bedrivs i våra grannländer. Mycket intressanta besök både med
inriktning mot räddningstjänst och av ren allmän natur. Passar även
på att utveckla engelskan. En fantastisk förmån som fler borde nyttja.

Restvärdeledaren Henrik Lindström hade precis kommit fram
till hemmet strax utanför Stockholm när telefonsamtalet från
insatsledaren kom fredag den 7 april. Det var inte oväntat.

D

e händelser på Drottninggatan
som utspelade sig drygt två timmar tidigare var i allas tankar
och medierna rapporterade oavbrutet de
få fakta som kunnat bekräftas. Stockholm var för en kort stund i undantagstillstånd. Nu var det dags att ta itu med
konsekvenserna.
Så snart Henrik Lindström lyckats ta
sig fram genom avspärrningar och kvarlämnade bilar påbörjades arbetet. Den
tomma gatan ter sig närmast spöklik
fylld av kvarlämnade personliga tillhörigheter. Barnvagnar, väskor och tappade
kläder vittnar om den panik som timmar
tidigare utspelat sig på platsen.
– I dag har väl de flesta sett bilderna i
tidningarna, men där och då kunde jag
konstatera att lastbilen orsakat skador på
fastigheterna och spåren av ett läckage
kunde vara en möjlig miljöskada. Inne i
varuhuset kunde vi snabbt konstatera
att inga bärande konstruktioner träffats
samt att sprinklersystemet utlösts på tre
våningar med omfattande vattenskada
som följd.
Hektiskt arbete
Ett hektiskt arbete följde. Henrik Lindström hade redan på resan in mot stan
kontaktat ett antal åtgörare som stod
standby för att komma in och börja
åtgärda skadorna, och nu var det dags
för dem att jobba. Parallellt kontaktade
han försäkringsbolagen för att de skulle
skicka ut skadereglerare och pratade med
fastighetsägare vars krossade fönster
krävde väderskydd.
– I den här fasen av arbetet är min viktigaste roll att hålla de drabbade informerade om vad som händer och vad vi gör.
Ibland saknar de kunskap om försäkringsgången, eller som i det här fallet –
att det är en händelse som är väldigt svår

Ibland saknar de
kunskap om försäkringsgången, eller att det är
en händelse som är väldigt
svår att förbereda sig på.
att förbereda sig på. Då är det vår kunskap, erfarenhet och bemötande som gör
situationen greppbar och ger säkerhetschefer och liknande möjlighet att utföra
sitt arbete.
Några timmars sömn
Henrik Lindström stannade på platsen
till 04:30, efter några timmars sömn
var han tillbaka klockan åtta morgonen
därpå för ett möte med försäkringsbolag
och skadelidande. När helgen var klar

hade Henrik Lindström jobbat 22 timmar
på plats. På lördagen började Stockholmarna söka sig till platsen för att lämna
blommor och gemensamt hantera situationen. För Henrik Lindström blev det en
påminnelse om hur viktigt det är för allmänheten att räddningskedjan fungerar
hela vägen.
– Att vara restvärdeledare ger mig
möjlighet att göra den del jag kan sakna i mitt vanliga jobb på räddningstjänsten. Kopplingen till det som händer efter
insatsen, att hjälpa de drabbade. I arbetet
på Drottninggatan var min kunskap och
mina koordinerande insatser en viktig
nyckel till en snabb återgång till normalläget. För drabbade personer, men kanske
också för Stockholm och hela landet.
Lyckad insats
När Henrik Lindström blickar tillbaka
på den helg som skakade landet kan han
konstatera att insatsen, trots omständigheterna, var lyckad.
– Vi gjorde ett bra jobb. Trots omfattande skador kunde vi komma tillbaka
till verksamhet inom 48 timmar med
gågatan öppen, butikerna tillgängliga och
utrymme för människorna att på sitt sätt
bearbeta händelsen. Ett slags normalläge,
och det känns verkligen som en seger. ❑
TEXT: Måns Nilsson, redaktionschef Samhälle
FOTO: Magnus Laupa

När det ofattbara hände i Stockholm var det viktiga restvärdearbetet en del av allt som behövde hanteras.
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