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SURTE. Surte brandsta-
tion har försetts med 
en ny släck- och rädd-
ningsbil.

Fordonet blir det 
första i sitt slag inom 
räddningstjänsten 
Kungälv/Ale med ett så 
kallat skärsläckarsys-
tem.

– Nu får vi ytterligare 
ett verktyg att använda 
oss av i samband med 
bränder, säger Joakim 
Hermansson, ställföre-
trädande räddningschef 
i Ale.

Det nya räddningsfordonet har 
levererats till Ale, men ännu inte 
tagits i bruk. Det sker först till 
sommaren.

– Alla förare kommer att 
genomgå 40 timmars utbild-
ning. Utbildningen omfat-
tar själva fordonet, men också 
skärsläckaren, pump och alla 
verktyg, förklarar Joakim Her-
mansson.

På brandstationen i Surte 
gläds man över sitt tillskott i 
fordonsparken. Nuvarande för-
stabil är från 1986 varför bytet är 
efterlängtat.

– Det har hänt en hel del 
sedan 1986 och tekniken har 
gått framåt. Man brukar säga att 
en släck- och räddningsbil har 
en livslängd på 15 år, så det råder 
ingen tvekan om att det var dags 
för ett skifte nu, säger brandför-

man Lasse Andersson.
Skärsläckare finns i Lödöse, 

men räddningstjänsten Kung-
älv/Ale har fram till nu fått klara 
sig utan den effektiva släckme-
toden. 

– Med en skärsläckare kan 
man göra hål i nästan allt slags 
material; betong, sten, takkon-
struktioner och så vidare, förkla-
rar Lasse Andersson.

Skärsläckaren fungerar som 
en kraftig högtryckstvätt med 
en vass stråle. Den vattendimma 
som skapas är effektiv ur släck-
synpunkt.

– Vi ges möjlighet att 
bekämpa en brand utifrån på 
ett helt annat sätt än tidigare. 
Säkerhetsmässigt är det en jätte-

vinst. Vi kommer också åt slutna 
utrymmen, som exempelvis kry-
putrymmen under hus, vindsvå-
ningar och gamla tjocka bjälklag. 
Vi kan arbeta med skärsläckaren 
istället för att bryta upp golv, 
säger Joakim Hermansson.

Utöver en ny förstabil har det 
också investerats i en ny service-
bil till Surte brandstation. Före-
gångaren skall användas som 
inryckningsfordon.

– Det stämmer. I samband 
med vägbygget är det ibland 
svårt för personalen att ta sig till 
stationen vid larm. Den här lös-
ningen underlättar situationen 
avsevärt, säger Lasse Andersson.

Hur är behovet av deltids-
brandmän i Ale just nu?

– I Surte genomgår två per-
soner introduktionsutbildning 
och de lär vara i tjänst inom den 
närmaste framtiden. I Nol har vi 
en nyanställning. Rekryterings-
behovet är inte akut för tillfället, 
men de som är intresserade av 
att börja jobba hos oss är alltid 
välkomna att höra av sig, avslu-
tar Joakim Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Fem bilar var inblandade i en trafikolycka i Surte vid sex-
tiden på torsdagskvällen. En person skadades och fördes 
till Kungälvs sjukhus. En dryg timme senare inträffade 
nästa olycka i Surte, då två bilar kolliderade i korsningen 
på E45. En person klämdes fast och fick klippas loss. Två 
personer fördes till sjukhus.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson 

Två trafikolyckor i 
Surte samma kväll

Nytt räddningsfordon till Surte brandstation
– Skärsläckaren ett effektivt verktygett effektivt verktyg

En ny släck- och räddningsbil har leverats till Surte brandsta-
tion. Det nya fordonet kommer att tas i drift till sommaren. 

Det nya räddningsfordonet är försett med en så kallad skär-
släckare. Brandmännen Georgios Kourbetis och Bosse 
Svensson synar den tekniska utrustningen.

Joakim Hermansson, ställ-
företrädande räddnings-
chef i Ale.
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