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ROLLSBO. En buss med 
52 passagerare som 
gick av vägen.

Det kunde ha hänt i 
verkligheten, men den 
här gången var det på 
låtsas.

I tisdags eftermiddag 
fanns ett 150-tal per-
soner på plats i Rollsbo 
för att delta eller över-
vaka den framkallade 
räddningsaktionen.

Det händer i genomsnitt en 
stor bussolycka i landet varje 
år. Räddningsarbetet skiljer 
sig en aning åt jämfört med 
en olycka med enbart per-
sonbilar inblandade.

– Det kan vara tio gånger 
så mycket mer folk som är 
skadade och sårade. Det stäl-
ler lite andra krav på rädd-
ningsarbetet, säger Joakim 
Hermansson, ställföreträ-
dande räddningschef i Ale.

För tre år sedan skickades 
personal från ambulanssjuk-
vården och räddningstjäns-
ten till en gemensam kurs för 
att få spetskompetens inom 
området. 

– Det blev startskottet för 
ett nytt tankesätt inom rädd-
ningstjänst och ambulans-
sjukvård. Faktum är att vi har 
mycket bussar som trafikerar 
såväl Kungälv som Ale. Vi 
kände att skulle det hända en 
olycka i vårt område så ska vi 
i alla fall vara ordentligt för-
beredda, säger Joakim Her-
mansson.

Utveckla ett koncept
Det föranledde Mile Pet-
tersson på räddningstjäns-
ten i Kungälv att utveckla ett 
koncept. Bland annat har ett 
gammalt fordon byggts om 
för att användas vid rädd-
ningsaktioner med tunga 
fordon. Parallellt har perso-

nal från de fyra deltidsstatio-
nerna, Nol, Surte, Marstrand 
och Kode, utbildats i olika 
nivåer.

– Nivå ett handlar om 
att brandmännen ska kunna 
säkra upp skadeplatsen och 
stabilisera bussen. Det är 
viktigt att ingen rör sig inne i 
bussen. Förstastyrkan säkrar 
bussen med hjälp av kilar och 
genom att spänna upp vajrar. 
Alla vet om tillvägagångssät-
tet, både räddningstjänstens 
och ambulansens personal, 
förklarar Joakim Hermans-
son.

I konceptet ingick också 
att genomföra praktiska 
övningar under 2009. Del-

tidsstationerna har samver-
kat med stationen i Kungälv 
och även ambulans och polis 
har funnits med.

Nästa nivå
– I nästa nivå, när bussen är 
säkrad, har personalen utbil-
dats i hur räddningsarbetet 
ska gå till. En brandman och 
en sjukvårdare prioriterar, 
resten av sjukvårdspersona-
len stannar utanför bussen 
och tar emot skadade. Tanken 
är att vid en svår bussolycka, 
där vi får många ambulanser 
till platsen, så gäller det att 
få iväg skadade så fort som 
möjligt. Vi brukar prata om 
den gyllene timmen. Det är 

den tiden efter ett larm som 
vi vill att en skadad person 
ska ha fått kvalificerad vård 
på ett sjukhus, säger Joakim 
Hermansson och fortsätter:

– Mile Petterssons ambi-
tiösa förberedelser mynnade 
så småningom ut i tisdagens 
storövning. Personal från 
räddningstjänstens deltids-
stationer, sju ambulansbe-
sättningar och tre polispa-
truller deltog i övningen. 
Dessutom fanns represen-
tanter från Vägverket, Läns-
styrelsen, SOS, bärgnings-
kåren och kommunernas 
Posom-grupper på plats för 
att delta i arbetet. Media var 
också inbjudna liksom film-

team från Nordiska Folk-
högskolan och Ale gymna-
sium, som hade i uppdrag att 
dokumentera händelserna, 
förklarar Joakim Hermans-
son.

– Detta var så nära ett 
skarpt larm man kan komma. 
Det var autentiskt för alla 
inblandade parter och alla 
de resurser som krävs vid en 
sådan här stor olycka fanns 
att tillgå.

Blev övningen så bra 
som ni hade hoppats?

– Ja, förutom lite trassel 
med radiokommunikationen 
så var helheten utomordent-
ligt bra. Heder till alla de 
personer som deltog i arbe-

tet.
Vad drar ni för slutsat-

ser av tisdagens fejkade 
händelse?

– Att man alltid ska 
använda säkerhetsbälte i 
bussen. Det är räddnings-
tjänstens och Vägverkets 
gemensamma budskap till 
allmänheten, avslutar Joakim 
Hermansson.

Svår bussolycka – fast bara på låtsas
– Stor gemensam övning 
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I tisdags eftermiddag skedde en stor övningsinsats i Rollsbo 
där bland annat räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis 
medverkade.

Den svåra bussolycka som hade fejkats krävde dödsoffer och 
många svårt skadade människor. Det såg otäckt verkligt ut.

Skadade personer tas omhand på olycksplatsen.

Polisen samtalar med en av de skadade passagerarna.


