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KUNGÄLV. En svår 
bussolycka inträffade 
förra måndagen bakom 
Kungälvs brandstation.

Eller?
Nej, det var bara en 

övning som bussbola-
get Nobina genomförde 
i samarbete med Bohus 
räddningstjänstför-
bund.

Scenariot: En passagerar-
buss med 30 personer i har 
vält bakom brandstationen 
i Kungälv, då föraren skulle 
vända efter att ha kört fel på 
väg mot Marstrand. 

Många är allvarligt ska-
dade och vittnen uppger att 
det ser hemskt ut på olycks-
platsen. 

Övningen gick ut på att 
agera enligt krisplanen och 
räddningstjänsten var snabbt 
på plats efter det att larmet 
gått.

Statister i form av gymna-
sieelever från Mimers Hus 
agerade skadade passagerare 
och journaliststuderande 
från Nordiska folkhögskolan 
satte räddningsmannaskapet 
och ansvariga på Nobina på 
prov med påträngande frågor 
från pressen. 

– Jag tyckte att övningen 
gick riktigt bra. Kanske att 
gruppchefen och någon från 

ledningsgruppen på Nobina 
kunde ha kommit lite snab-
bare, men annars var det bra, 
sa Klas Nord, huvudskydds-
ombud på Nobina, även 
ordförande i Kommunfull-
mäktige i Ale och företräder 
Folkpartiet i politiken.

Mediaträning
Daniel Fristedt, 24 och 
Lukas Andreasson, 20 från 
Nordiska folkhögskolan 
hade många frågor till insats-
ledaren Johan Häger. 

De studerar på journalist-
linjen och passade på att öva 
sig i nyhetsrapportering. 

– Jag vet inte om jag vill 
jobba med den här sortens 
journalistik i framtiden. Vi 

har bara gått ett par månader 
i skolan än så länge, så vi får 
se vad det blir, sa Daniel.

Efter att alla passagerare 
samt den ”skadade” buss-
chauffören Anders Johns-
son evakuerats kunde rädd-
ningstjänsten till slut resa 
bussen och konstatera att 
den dramatiska händelsen 
fick ett lyckligt slut. 

– Lyckad räddningsövning i Kungälv

Dramatik på låtsas
Övningsbussen. Bohus räddningstjänstförbund arbetade hårt för att få ut de "skadade".

Statister från Mimers hus 
agerade skadade.

Daniel Fristedt och insatsle-
daren Johan Häger.
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Byggstart!
Välkommen Onsdagen 6:e nov  
KL.18.30-21.00 till Surteskolan
Green Village, Handelsbanken i Surte och 
m2 välkomnar dig till ett informativt möte 
kring byggstarten av Green Village.  De låga 
boendekostnaderna, byggprocessen, inflyttning 
och bankfrågor är en del av de intressanta frågor 
vi belyser.

Gott om tid för era frågor är förberett 
tillsammans med fika!

För mer information kontakta Green Village 
031-724 80 00 eller www.green-village.se


