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TeliaSonera tar samlat
grepp om säkerheten

– Som alla andra företag måste vi uppfylla
lagens krav när det gäller säkerhet vid
brand. Men den främsta anledningen till
att ta ett samlat grepp om brandskyddet
är ju förstås att vi månar om personalens
säkerhet, säger Carl-Gösta Andersson på
TeliaSonera.
Han är samordningschef för företagets
flera hundra utrymningsansvariga, som
finns spridda på 34 orter från Luleå i norr
till Malmö i söder.
Tillsammans med Utvägen har TeliaSonera sedan hösten 2005 genomfört ett
trettiotal utrymningsövningar, informerat
nästan samtliga 11 000 anställda om
brandskydd och gett alla utrymningsansvariga en halvdags utbildning.
– Utbildningen och övningarna pågår
Forts sid 2
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Sedan hösten 2005 har cirka
10 000 anställda på TeliaSonera
i Sverige fått både utbildning
i brandskydd och övat utrymning. Samtidigt har gemensamma säkerhetsrutiner
skapats för hela organisationen.

– Målet har varit att bygga
en gemensam plattform
för brandskyddet som all
personal känner igen, säger
samordningschef Carl-Gösta
Andersson på TeliaSonera.

Ingen panik i mörka källare
Fler och fler bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har insett behovet
av nödvändig utrymmesuppmärkning i sina fastigheter. När Brf Lindormen på Östermalm i Stockholm märkte upp sitt långa och trånga källarutrymme med efterlysande linjer, blev det så bra att det ger ett utmärkt ledljus även när timern till den vanliga belysningen kopplar ur.
Läs mer på sid 4.

”Skarpt lä

...Telia Sonera
Forts från sid 1
fortfarande. Vi ska vara i mål i maj, då ska
det finnas färdiga utrymningsplaner för
samtliga kontor och alla ska ha fått öva,
säger Andersson.

Kräver kompetens
Målet har varit att bygga upp en gemensam
plattform med planer, personal och organisation som fungerar likadant över hela
landet.
För att genomföra utbildning och övningar tog TeliaSonera hjälp av Utvägen.
– Man måste absolut få professionell
hjälp när det gäller dessa frågor. Vi ställde
även kravet att vår samarbetspartner skulle ha en rikstäckande organisation och
kapaciteten att genomföra utbildning och
övning under en rimligt kort tid, berättar
Andersson.
– En annan viktig aspekt med att ha en
partner för hela landet är att all personal
ska få samma budskap. Med tanke på att
många anställda ofta besöker olika kontor
måste det vara samma organisation, samma
typ av skyltning och samma rutiner överallt. Man ska känna igen sig oavsett arbetsplats, säger han. Samarbetet har fungerat
mycket bra, tycker Carl-Gösta Andersson.
– Utvägen har varit både flexibla och
duktiga. Vi har fått många spontana positiva kommentarer från våra anställda efter
utbildningen och övningarna. Att lära sig

Carl-Gösta Andersson ser de nya rutinerna som en process.

om brandskydd är ju något som man även
har nytta av privat. Själv vågar jag inte ens
erkänna hur länge sedan det var jag kollade
brandsläckaren där hemma!

Ingen punktinsats
Carl-Gösta Andersson poängterar att arbetet med säkerheten inte upphör bara för
att man har skapat en organisation och
övat olika moment.
– Det här är ingen punktinsats, utan snarare starten på en process. Nu när rutinerna
är på plats så ska de förvaltas och vi måste
utvecklas hela tiden i takt med att organisationen förändras. Säkerheten ska vara en del
av vår vardag, helt enkelt.

På Kvaerner Power AB har man
arbetat systematiskt med
brandskyddet sedan ett par år
tillbaka. Samtliga anställda har
fått utbildning i utrymningssäkerhet och just nu genomförs
utrymningsövningar för
företagets cirka 400 anställda.
– Det är ju otroligt viktigt att öva, det är
först då man verkligen inser varför man
måste följa de instruktioner som gäller, säger Bengt Ahlström, PA-chef på Kvaerner
Power AB.
Företaget ingår i den världsomspännande
AkerKvaerner-koncernen, där säkerheten
sätts mycket högt.
– När det gäller personalfrågor har koncernen som ambition att vara ledande inom
vad vi kallar HSE (hälsa, säkerhet och
miljö), och därför är det naturligt för oss
att satsa på brandsäkerhetsfrågor, säger
Bengt Ahlström.
Ett villkor för att lyckas är att hitta en bra
samarbetspartner, menar Ahlström.

Fotbollen satte fart p
I mars 2005, inför den stundande fotbollssäsongen,
gjordes en översyn av
brandsäkerheten på Kalmar
FF:s hemmaarena Fredriksskans. Det blev starten för
ett omfattande brandskyddsarbete i kommunen.
– Vi hade fått krav från Svenska Fotbollsförbundet att åtgärda vissa punkter på
arenan och kom därigenom i kontakt
med Utvägen, berättar Jan-Ingemar
Lundström, ansvarig för säkerhetsfrågor på kultur- och fritidsförvaltningen i
Kalmar.
En systematisk genomgång av are-

nan visade på vissa brister med både larm
och utrymningsvägar som kunde åtgärdas
innan säsongstart.
– Det blev naturligt att fortsätta samarbetet med Utvägen när vi bestämde att inventera säkerheten i våra övriga lokaler,
säger Lundström.
De ansvariga upptäckte snabbt att den
nya lagen ställer stora krav på verksamheter
som bibliotek, skolor och idrottsanläggningar.
– Man kan ju inte gå in som amatör och
planera för brandsäkerhet. Det är ju otroligt
viktigt att det sköts rätt, alltså måste man
jobba med proffs.
Utvägen har hjälpt förvaltningen med
analys och praktiska åtgärder runt ett 15-tal

äge ger bästa övningen”
Här startar en skarp utrymningsövning
på Kvaerner. Några minuter senare var
hela hallen rökfylld (lilla bilden).

– Det är ett komplext område och de
flesta företag har vare sig kunskap eller tid
att driva frågan själva. Då är det viktigt att
arbeta med en proffsig partner.
Tillsammans med Utvägen har Kvaerner

Power tagit ett helhetsgrepp runt brandsäkerheten.
– Vi har gjort systematiska genomgångar
på vår produktionsenhet i Göteborg och på
våra kontor i Göteborg och Örnsköldsvik.

Det gäller allt från planer, organisation, utrymningsvägar, skyltning, utbildning och
nu utrymningsövningar.
Samarbetet med Utvägen har varit positivt. Bland annat har personalen i produktionsenheterna fått öva skarpt, vilket gett
många aha-upplevelser. Eftersom det finns
svetsaggregat i produktionen måste det till
exempel sitta i ryggmärgen att stänga av
gasen vid ett larm.
– Man märker direkt att konsulterna har
praktisk erfarenhet av området, att de vet
vad de pratar om, säger Bengt Ahlström.
Satsningen på brandsäkerhet är en investering i kunskap som måste hållas levande,
menar han.
– Självklart ska vi ha återkommande utbildningar och utrymningsövningar eftersom verksamheten utvecklas och ny personal hela tiden tillkommer.

på brandskyddet
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Kalmar FF kan spela lugnt. Nu har
hemmaarenan och ett 15-tal andra
anlägggningar i Kalmar fått en
översyn av brandskyddet.

anläggningar som Stadsbiblioteket, den
mycket populära Kulturskolan, diverse
idrottsanläggningar och fritidsgårdar.
Nästa steg blir att all personal lär sig
hur man beter sig vid en brand.
– Det räcker förstås inte med att ha
planer, skyltar och säkra utrymningsvägar, man måste också veta hur man ska
göra i praktiken. Därför planerar vi nu
att i samarbete med Utvägen ge samtliga
130 anställda inom förvaltningen en utbildning inom brand- och utrymningssäkerhet, säger Lundström.
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...Mörka källare
Forts från sid 1
– Första gången jag var nere i källaren och
det automatiska ljuset slocknade fick jag
nästa panik, säger Ulf Hytting, vice ordförande i Lindormen. Vår källare är stor
och slingrig, den löper runt hela fastigheten,
så det är lätt att bli vilsen. Dessutom är det
långt mellan ljusknapparna.

Ulf Hytting vice ordf i brf Lindormen
är nöjd med den nya uppmärkningen.

Då Ulf har en naturlig koppling till Utvägen
såsom styrelsemedlem, tog han kontakt
med närmaste representant.
– Vi diskuterade frågan i Brf-styrelsen och
det fanns väl en del tveksamheter på sina
håll. Men vi har haft både en brand plus en
större vattenskada i föreningen på senare
år, så vår riskmedvetenhet var ganska
stor.
Efter en genomgång av Utvägen föreslogs

efterlysande linjer i golvet med pilar, i hela
källarvåningen. Det rör sig om ca 100 meter i en trång korridor som löper i en fyrkant med källarförråd längs ena sidan. Vid
de trappor som leder upp till öppningsbara
dörrar har man även monterat linjer i trappstegen.

Större trygghet nu
– Nu när ljuset släcks, så har man mer än
ledljus i källaren, berättar Ulf, och många
av våra medlemmar upplever en betydligt
större trygghet idag när de vistas i källaren.
Och vid en brand så slocknar inte bara ljuset, utan källaren blir fylld av giftig, skymmande rök. Då har man bara minuter på
att ta sig ut för att inte bli medvetslös och
dö av röken eller lågorna.
När timern till den vanliga belysningen
släcks så lyser linjerna så starkt att det ger
ett ledljus som lyser upp hela korridoren.
Det är inga problem att snabbt hitta ut i
den labyrint som källaren utgör.
– Vår ordförande har haft möten med
andra bostadsrättsföreningar och då brukar
hon visa upp vår källare för dem. Ulf påtalar att ett Utvägen-system finns installerat
på den stora vinden. Den är troligen ännu
farligare än källaren vid en brand!

Nya medarbetare
Kalmar
Eva Fagerström arbetar
som projektadministratör
på Utvägens kontor i
Kalmar. Evas huvuduppgifter är att sammanställa
dokumentationen för
projekteringar, nulägesanalyser
revisionsavtal mm. Eva tar även fram
underlag till utrymningsplaner och
SUBK via auto-cad.
Kenth Pettersson är konsult och utbildare. För närvarande driver han brandutbildningar på Telia och
Arla i Kalmar för flera
hundra anställda. I hans
konsultarbete ingår även att genomföra analyser och lägga upp
organisations- och rutinfrågor för
brandskydd.
Göteborg
Bengt Arezelius är
nyanställd utrymningskonsult och arbetar med
nulägesanalyser, SUBK,
rutiner och instruktioner.
Han kommer närmast från telekombranschen där han arbetat med
projektledning, projektering och
dokumentation.

Brandingenjör/konsult
Just nu söker vi en konsult till vårt distrikt
i Mälardalen/Stockholm, med placering på
vårt huvudkontor i Uppsala. Du kommer
att ansvara för att genomföra konsultuppdrag i brand- och utrymningssäkerhet.
Vi söker dig som har brandingenjörsutbildning eller liknande. Du ska ha erfarenhet av att läsa och arbeta med ritningar,
goda språkliga kunskaper samt datakunskaper, främst i Microsoft Office. Vi vill
gärna att du har en egen drivkraft och är
van vid att arbeta självständigt.
I denna rekrytering samarbetar vi med
Manpower. Din ansökan skickar du via epost till sri@manpower.se. För mer information kontakta rekryteringskonsult Sanna
Riesten, tel 018-18 59 70.

Utvägen arbetar rikstäckande och finns på 20
platser i landet. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
Utvägen har specialiserat sig på utrymningssäkerhet och har under cirka 25 år skaffat sig
ett gediget kunnande i utrymningsfrågor.
På vår hemsida www.utvagen.se finner du
din närmaste Utvägenreprsentant.
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