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Festen räddades trots brand
När nattklubben Strandbaden Falsterbo brann ner till grunden i våras, var en rekordsnabb
lösning nödvändig för verksamheten. Här gällde att rädda sommarens alla festligheter.
Ett bastant tvåvåningstält med vatten, avlopp och intilliggande proffskök restes på rekordtid.

Två veckor innan sommarens evenemang
skulle dra igång hände det som inte får
hända. Anrika Strandbaden från 1929
brann ner. Krögare Thomas Fröslev agerade snabbt eftersom hela säsongen stod
på spel.
– Tre dagar efter branden schaktade vi
bort all bråte, 200 ton, säger han . Sedan
rullade byggnationen på i en väldig fart.
Jag jobbade dygnet runt med att instruera och få ordning. Och vi lyckades. Efter
14 dagar kunde vi välkomna gästerna på
sommarens första studentskiva.
Han inser att utan samarbetsvilja från
Vellinge kommun, som äger fastigheten
och marken, samt lokala byggföretag och
leverantörer hade det inte varit möjligt.
Utvägen utformade hela säkerhetsarbetet
på egen hand. De höll i kontakten med
Räddningstjänsten, byggnadsnämnden
samt leverantörer inom brandskydd.
Dessutom kontrollerade de löpande utrymningsvägarnas placering och utförande under bygget samt utformade utrymningsplaner, skyltning och systematiskt
brandskyddsarbete.

Vara flexibel
– Jag hade helt enkelt inte tid att engagera mig i alla bitar, säger Thomas Fröslev. Alla moment ägde rum näst intill
samtidigt under bygget. Eftersom jag har
jobbat mycket med Utvägen tidigare visste jag att de kan sin sak. Fast i det här
fallet gällde det inte bara att vara duktig
utan också att komma igång snabbt och
vara flexibel.
Att ha ordning på brandskydd och ut-

Mellan tjugo och trettio man från
brandkårerna i Vellinge och Trelleborg jobbade med släckningsarbetet.
Efter en timme slog 40 meter
höga lågor ut ur taket och tallar i
närheten fattade eld. Brandmännen
sprutade vatten över träden för att
förhindra branden att spridas till
bostadshusen i närheten.

rymningsplaner ser han som en del i helheten av sin verksamhet. Han vill uppfylla alla krav som ställs på honom som
krögare. Myndigheternas direktiv fungerar som rekommendationer, sedan ställs
den verksamhetsansvarige personligen till
svars om något skulle inträffa.
– Eftersom jag inte behärskar säkerhetsfrågorna låter jag Utvägen som kan
området se till att alla föreskrifter efterlevs.
Utvägen räknade också ut tältets maximalt tillåtna antal besökare, 1 370 gäster,

Krögare Thomas Fröslev agerade
snabbt efter branden som ödelade
Strandbaden.
– Efter 14 dagar kunde vi välkomna gästerna på sommarens första
studentskiva.

samt upprättade branddokumentation.
Trots branden har Thomas Fröslev inte
märkt någon nedgång i antalet gäster.
Tvärtom har fler personer än tidigare somrar besökt nöjespalatset.

Starka band till Strandbaden
Hur är det då möjligt att en nattklubb kan
få en hel region – företag, kommun och
privatpersoner – att sluta upp kring sin fortForts sid 3

Stort tryck på säkerhet
På V-TAB:s tryckeri i Backa utanför Göteborg är brandsäkerhet en självklarhet. Inte en vrå i
fastigheten är förbisedd och samtliga personer som vistas i lokalerna är väl utbildade för
att agera effektivt vid eventuella olyckstillbud.

– Målsättningen är att hundra procent av
personalen ska vara utbildad i brandskydd
och att ingen människa ska komma till
skada vid brand. Sedan ökar dessutom
chansen att kunna rädda maskiner och
byggnader om alla vet hur de ska agera,
säger Benke Larsson kvalitetschef på VTAB i Göteborg.
Sedan i våras pågår ett grundligt säkerhetsarbete i samverkan med Utvägen. Hela
fastigheten har setts över. Nulägesanalyser
har resulterat i skyltning och utrymningsplaner. Dokumentation genom systematiskt
utrymnings- och brandskyddsarbete har
tagits fram. Personalen har gått brandutbildningar och lärt sig släcka, varna och
rädda. Hjärt- och lungräddning samt första
hjälpen har också lärts ut. Snart är det dags
för utrymningsövningar. Responsen är genomgående väldigt god. Kunskaperna
kommer personalen till nytta även som
privatpersoner i hemmet.

220 anställda
Eftersom tryckeriet drivs i arbetsskift är det
komplext att få till stånd övningar som alla
kan vara med på. V-TAB i Backa har 220
anställda, sedan tillkommer entreprenörer
som också utbildas.
– Det ligger mycket planerande bakom
övningarna. Att hitta tider som täcker in
dagskift och nattskift och dessutom personer som är lediga, är svårt. Vi kommer att
ha fyra övningar för att alla ska kunna vara
med.
Satsningen är stor men Benke Larsson
ser den som självklar. Att det handlar om
höga belopp som investeras menar han att
företaget har igen om olyckan skulle vara
framme.
– Kan vi rädda ett människoliv är det
värt varje krona. Kan vi även hindra produktionsstopp som inträffar på grund av
brand är det värt mycket pengar. Vi vill
vara i framkant. Hellre att vi jobbar före-

VTAB är är idag en av Nordens största tryckerigrupper och en helhetsleverantör
inom tidningstryck som gärna hjälper till under hela processen. VTAB har ca 320
medarbetare och omsätter drygt 700 miljoner kronor.

byggande än att reparera efteråt.
En viss PR-effekt tror han också att en
god säkerhet för med sig. Tydlig och ordentlig skyltning ger positivt intryck på
besökande kunder. Sedan anser han att det

ligger en professionalism i att lämna fram
ett kompendium över hur V-TAB agerar
kring säkerhet till nyanställda och sommarvikarier.

Tryggare arbetsförmedlingar i Stockholm
Länsarbetsnämnden stärker utrymningssäkerheten vid samtliga arbetsförmedlingar i
Stockholms län. Strävan är att skapa trygg arbetsmiljö med välmående personal.
Första steget till ökad kompetens vid olyckor, brand och hotbilder tog Länsarbetsnämnden 2004. Tanken är att vart annat
år växla mellan satsningar på utrymningssäkerhet och första hjälpen.
– Visst styrs vi av lagen i vårt säkerhetsarbete, men vad som framför allt driver oss
är personalens välbefinnande. Vi vill genom att satsa ordentligt visa att vi bryr oss
om våra medarbetare, säger Irma Palm
säkerhetschef på Länsarbetsnämnden.
Hon började med att inventera samtliga
arbetsförmedlingar i Stockholms län. Hon
kontrollerade att utrymningsvägarna fungerade och att personalen visste var utgångarna fanns. Rätt vanlig var en överdriven
respekt inför utrymningsvägar.
– Personalen vågade aldrig använda dörrarna eftersom de inte visste vart de gick.
Nyttig erfarenhet var också att jag själv tog
mig nerför trånga spiraltrappor utanpå
fasader i femvåningshus. Det gällde att
övervinna sig själv för att våga gå där.

30 övningar
Inventeringen resulterade i arrangerade
utrymningsövningar på de trettiotal arbetsplatser med fler än 20 anställda. Där var
behovet av organiserad ordning och reda
påtagligast. Inför övningarna pratade Utvägen först med arbetsledningen om vilka
regler som gäller och arbetsplatsens förutsättningar. Sedan utlöstes brandlarm eller
larm om bombhot efter förvarning.

Helhetsgrepp kring
säkerhet

Utvägen har arrangerat utrymningsövningar
på ett trettiotal arbetsplatser med fler än 20
anställda inom Länsarbetsnämnden.

– Alla moment i utrymningen, som larmning, räkna in kollegor och rapportering,
klockades och prickades av enligt Utvägens
mall. På så vis finns ett dokumenterat underlag där vi kan jämföra de olika arbetsplatserna. På en del kontor visste så många
som 80 procent av personalen hur de skulle agera vid larm, på andra inte mer än 60
procent.

Övningen visade också att det saknas utrymningstavlor i de publika
utrymmena, vilket håller på att
åtgärdas. De arbetssökande är en
del i verksamheten. Att göra dem
delaktiga i övningen med någorlunda bibehållen servicenivå gick
bra. De fick smidigt behålla sin
plats i kön.
Att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten var naturligt för Länsarbetsnämnden eftersom det finns en
gemensam brandskyddspolicy för
alla arbetsplatser.
– Tidigare var det upp till varje
chef att bestämma vilka aktiviteter
som skulle genomföras. Nu sker
allt mer systematiskt. När samtliga
arbetsplatser har gått igenom övningarna vet jag att alla jobbar mot
samma mål och håller en viss grundnivå. Sedan följer jag upp att
den nivån upprätthålls.

Irma Palm är
säkerhetschef
på Länsarbetsnämnden.

...Strandbaden
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levnad? Mats Persson, på Vellinge kommun, menar att väldigt många personer i
bygden har starka band till Strandbaden. I
spillrorna av anläggningen stod flera kommuninvånare och grät efter branden.
– För oss är det viktigt att ha en nöjesanläggning i kommunen där våra ungdo-

mar kan träffas och umgås, genom att
satsa på en återuppbyggnad tar vi vårt ansvar och belastar inte våra kranskommuner, säger Mats Persson. En ny permanent
anläggning kommer att stå klar 2008.
Kommunen anlitar ofta privata entreprenörer. Att valet föll på Utvägen att leverera

allt kring brandsäkerheten förklarar Mats
Persson med att han har förtroende för
Utvägens arbetssätt.
– Vi valde Utvägen eftersom de har lokal
kännedom, är snabba och har god kompetens.
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Glöm inte säkerheten
på bygget
I samarbete med Skanska har
Utvägen i Uppsala i ett pilotprojekt tagit fram nya produkter
och tjänster för att öka säkerheten på byggarbetsplatser.
Hasse Sjöberg på Utvägen i Uppsala har
varit initiativtagare till säkerhetsarbetet på
byggarbetsplatser.
– Vi vänder oss framförallt till större
byggarbetsplatser där arbetet pågår något
år, säger han. I lagen står det klart och tydligt att alla ska kunna utrymma säkert på
sina arbetsplatser och det gäller ju självfallet även byggarbetsplatser.
Utvägen har tillsammans med Skanska
gjort både arbetsplatsbeskrivningar, utrymningsplaner och tillfällig utrymningsmarkering på flera stora byggen.
Ett av dessa var Pfizers nya lokaler norr
om Stockholm.
– Pfizers nybyggnation i Silverdal var
mycket stor med sju våningsplan. Där gjorde vi återkommande revisioner varje månad
och satte upp utrymningsskyltar under hela
byggtiden.

som besöker arbetsplatsen snabbt orientera
sig över området.
Hasse Sjöberg berättar att projektet med
utrymningsplaner och arbetsplatsbeskrivningar åt Skanska är en pilotverksamhet
som nu utvärderas av Utvägen.
– Det är en mycket intressant produkt
som jag tror att de större byggbolagen kan
vara intresserade av att implementera på
sina större arbetsplatser, säger han. Säkerhetsmedvetandet har ökat väsentligt de
senaste åren och byggföretagen tar nu detta på största allvar.

Exempel på en byggarbetsplatsbeskrivning som Utvägen har tagit
fram åt Skanska i Uppsala.

Nya medarbetare
Nygammal medarbetare
Stefan Roberg är tillbaka
som säljare på Utvägen i
Mälardalen. Stefan började första gången på
Utvägen 1999. Efter ett år
som säljare på ett eventoch tm-företag har han nu återvänt
till ”fadershuset”. Utvägennytt hälsar
Stefan välkommen tillbaka.
Ny KAM till Uppsala
Håkan Hedermo började
den 1 september som key
account manager och
sälj-coach på Utvägens
huvvudkontor i Uppsala.
Håkan kommer närmast
från Viking Line där han under sex år
arbetat med bland annat försäljningsansvar och projektledning för helbåtsprojekt, dvs där företag hyr en hel
båt under ett evenemang. Tidigare
har han arbetat som säljare inom
bland annat Esselte-koncernen och i
grunden är han yrkesmilitär.
Som key-account-manager kommer Håkan att ha försäljningsansvaret gentemot Utvägens stora
rikstäckande kunder. Han kommer
också att arbeta med övergripande
försäljningsfrågor och strategier runt
försäljningsarbetet inom hela Utvägen-kedjan.
Håkan är gift och har två barn
och bor utanför Enköping.

Byggarbetsplatsbeskrivning
I Uppsala hade Skanska andra krav då utrymningsvägarna redan var ordentligt uppmarkerade.
– De ville komplettera utrymningsplanerna med ordentliga arbetsplatsbeskrivningar där vi överskådligt på en inplastad
A2-skylt informerade var lastning och lossning sker, var byggkontoret finns, var tillfällig bygg-el finns samt vilka kontaktpersonerna är med telefonnummer. På skyltarna
finns även utrymningsvägar från byggkontoret samt hur man ska agera vid brand
eller annan fara.
– Skylten appliceras på olika ställen på
byggarbetsplasten och på så sätt kan alla

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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