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Utryckningarna ökade i Nol men minskade i Surte
– Räddningstjänsten har statistiken klar för 2006
NOL. Antalet totala 
utryckningar för rädd-
ningstjänsten i Ale 
kommun var nästan 
identiska under fjolåret 
jämfört med 2005.

Det visar den statis-
tik som räddningstjäns-
ten presenterade i förra 
veckan.

Noterbart är att 
utryckningarna ökade 
i Nol men minskade i 
Surte.

Brandmännen på stationen i 
Nol åkte på 180 utryckning-
ar i fjol, vilket var 30 fler än 
året innan. För Surte var situ-
ationen den omvända. 126 ut-
ryckningar 2005 är att jämfö-
ra med 97 under samma tids-
period 2006.

– Egentligen inget konstigt 
med det eftersom Nol har ett 
betydligt större upptagnings-
område. Faktum är att Surte 
under 2005 hade betydligt 
fler uttryckningar än vad de 
brukar ha, säger ställföreträ-
dande räddningschef Joakim 
Hermansson på räddnings-
tjänsten i Ale.

Totalt 277 utryckning-
ar under 2006 var ett mer än 
året innan för räddningstjäns-
ten i Ale. Joakim Hermansson 
vill dock akta sig för att dra 
alltför stora växlar av statisti-
krapporten.

– För att göra några djupa-

re analyser bör man se över 
en längre tidsperiod, påpekar 
Hermansson.

Vad man definitivt kan 
konstatera är att antalet con-
tainerbränder för Surtestatio-
nen har blivit betydligt färre.

– Container- och bilbrän-
derna i Bohus och Surte har 
inte upphört, men är tack och 
lov inte lika många som de 
var för ett par år sedan, säger 
Hermansson.

Desto dystrare är olycks-
statistiken i trafiken. Såväl 
Nol som Surte åkte på fler tra-
fikolyckor under det gångna 
året.

– Den allmänna önskan 
för 2007 är att invånarna tar 
hand om sig, så att vi slipper 
en massa tragiska händelser. 
I trafiken gäller det att köra 
säkert, säger Hermansson.

Till skillnad från 2005 när 
stormen Gudrun drog fram 
över Västsverige behövde 
räddningstjänsten i Ale inte 
rycka ut på något liknan-
de larm förra året. Å andra 
sidan uppvägdes det i statisti-
ken med de larm som inkom 
till följd av översvämningar-
na i höstas.

Vad var det bästa med 
2006 enligt din mening?

– Det var att vi klarade oss 
undan långvariga gräs- och 
skogsbränder i kommunen. 
Det var behagligt att slippa 
den typen av utryckningar 
eftersom det sliter på perso-

nalen.
Någon särskild händel-

se som du minns från det 
gångna året?

– Ja, vi hade något av vad 
vi brukar kalla ”happy fire” på 
Kyrkbyskolan i Nödinge. Det 
var i samband med en brand 
i skolans kemisal i början 
av april. Utrymningslarmet 
gick, elever och personal ut-
rymde skolan, två vaktmäs-
tare genomförde en beröm-
lig släckinsats innan vi kom 
dit och gjorde en efterkon-
troll på platsen. Ett föredöm-
ligt agerande i alla avseenden, 
berömmer Hermansson.

Är det något speciellt 
som räddningstjänsten 
kommer att propagera för 
under 2007?

– I det förebyggande arbe-
tet så kommer fokus att hamna 
på flerbostadshus. Fastighets-
ägare kommer att uppmunt-
ras att se över sina trapphus, så 
att där inte förvaras brännbart 
material. Räddningstjänsten 
kommer att hjälpa dem att ta 
sitt ansvar, men det är fastig-
hetsägarna som ansvarar för 
brandskyddet, säger Joakim 
Hermansson.

– En sak som vi inte kan 
bortse från är att vägbyggna-
tionen drar igång under året. 
Jag hoppas verkligen att tra-
fikanterna kommer att ta det 
lugnt förbi vägarbetsområ-
dena. Under fem år kommer 
det att vara rörigt, men det är 

ändå för samhällsutveckling-
ens skull som  byggnationen 
sker, tillägger Hermansson.

Hur ser räddningstjäns-
tens personalsituation ut 
för tillfället?

– Vi har två nya deltids-
brandmän i Surte som håller 
på att sätta sig in i arbetet. I 
Nol kommer vi att behöva an-
ställa en eller eventuellt två 
personer under året. Vi har en 

långtidssjukskrivning som på-
verkar vår bemanning, avslu-
tar Joakim Hermansson.

Antalet utryckningar för räddningstjänsten i Ale var nästan identiska under 2006 jämfört 
med året innan. Skillnaden var att brandstationen i Nol noterade en ökning och stationen i 
Surte en minskning.                  Arkivbild: Jonas Andersson

STATISTIK RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Antal utryckningar 2005 2006 

Nol:   150 180
Surte:  126  97
Ale totalt:  276 277
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