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Så gör vi 
det lätt att 
leva i Ale!
Avgiftsfritt i skolan
Inga elever ska tvingas betala 

när det väntar utfl ykter, besök i 
simhallen eller andra aktiviteter.

500 Sommarjobb 
för 16-18-åringar
Positiv sysselsättning till 

avtalsenlig lön.

Ny näringslivsresurs
En företagslots som guidar 

företagare rätt i kommunen.

Investeringsstöd till 
föreningslivet

Ett viktigt bidrag för att utveckla 
våra fantastiska föreningar.

Några av våra 
satsningar i 

budget 2013
Ale - lätt att leva

KATTLEBERG. Rädd-
ningsarbetet vid en 
eventuell olycka i Katt-
lebergstunneln kommer 
att fungera väl.

Det kan projektled-
ningen konstatera efter 
fredagens teoretiska 
övning med räddnings-
tjänst och involverade 
myndigheter.

Ett nytt grepp använ-
des för att säkerställa 
rutiner och blottlägga 
möjliga problem.

Polisen, räddningstjäns-
ten, Trafikverket och ett 
antal andra parter som kan 
komma att beröras vid en 
olycka samlades i Grönnäs. 
Här fick de information om 
ett tänkbart krisscenario. 
Ett tåg hade kolliderat med 
ett traktorfordon strax före 
Kattlebergstunneln. Det 
rapporterades om fastklämda 
resenärer i tåget som släpats 
in i tunneln innan det fått 
stopp. Nu gällde det för alla 
inblandade att redogöra för 
vilka åtgärder som ska vidtas.

– En nyttig och trovärdig 
övning, där vi delade in alla 
70 deltagare i tvärgrupper för 
att diskutera vad som händer 
och sker i krisens omedelbara 
ögonblick. När vi summerar 
dagen är vi överens om att 
nyckeln till framgång är en 
god samverkan, där informa-

tion och dialog är helt avgö-
rande, sa Hans Trengereid 
på räddningstjänsten.

Christer Lindén som är 
Trafikverkets platschef för 
etappen Kattlebergstunneln 
var också imponerad av fre-
dagens övning.

– Det här är ett nytt sätt att 
testa organisationen på och 
jag kan bara konstatera att 
samhällets blåljusenheter är 
oerhört professionella. Vår 
samverkan med räddnings-
tjänsten är och har hela tiden 
varit perfekt när det gäller 
tunneln. Vi har ett magasin 
med 120 000 liter brand-
vatten. Det är ett trycksatt 
system som räddningstjäns-
ten själva har dimensionerat 
och över 100 brandmän har 
utbildats i hur det fungerar, 
menade han.

Att räddningsarbetet i och 
runt tunneln är genomtänkt 
råder det inga tvivel om, men 
övningsledare Arne Brodin 
flaggar för vikten att bibe-
hålla kunskapen.

– Det är en utmaning och 
vi har även fått med oss en 
del erfarenheter idag som 
kan förbättra en eventuell 
insats. Vi är övertygade om 
att lokförarens roll är helt 
avgörande och dennes möj-
lighet att kommunicera med 
övriga personal i tåget skulle 
behövas förbättras. Det är 
lokföraren som leder en 
utrymning och att tömma ett 
tåg i en tunnel är alltid käns-
ligt. Det ska vi ta med oss, 
avslutade Arne Brodin.

Ale Älvdalens begrav-
ningsbyrå har flyttat till nya 
lokaler i Älvängen. Numera 
återfinns de i ÄIAB:s före 
detta butik allra längst ner 
på Kapellvägen, 100 meter 
från det tidigare kontoret.

– Ett jättelyft för oss. Nu 

har vi allt samlat under ett 
tak och lokalerna är ända-
målsenliga, mer eller mindre 
som byggt för vår verksam-
het, säger begravningsentre-
prenör Anders Johansson 
och hans kollega Johan 
Ekstedt fyller i:

– Nu har vi rum för 
möten med stora som 
mindre sällskap. Vi kan alltid 
sitta ostört och det känns 
väldigt bra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Begravningsbyrån har flyttat
Ale Älvdalens begravningsbyrå: Anders Johansson, Ann-Louise Ottsén, David Eriksson och 
Johan Ekstedt.

Dialogen viktigast i räddningsarbetetDialogen viktigast i räddningsarbetet

– Övning i Kattlebergstunneln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Krisgrupp. I fredags samlades alla berörda parter för att delge varandra sina rutiner om vad 
som händer vid en eventuell olycka i Kattlebergstunneln.
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Kattlebergstunnelns innersta rum.


