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Vem är du och vilken roll har du i FRG i din kommun? 

Jag heter Philipe Gustavsson och är med i FRG Avesta. Jag är just nu ”vanlig” FRG-are men 

är även utbildade förstahjälpen- och HLR-instruktör genom Civilförsvarsförbundet. Jag har 

även gruppledarutbildning, så det är tal om att jag skulle kunna ha någon sådan uppgift. 

 

Hur länge har du varit med i FRG, och hur kom det sig att du gick med i FRG? 

Jag har varit med sedan vintern/våren 2013. Det stod i tidningen att det hade startats en 

grundutbildning i Avesta. Jag tyckte det lät intressant och därför gick jag med. 

 

Under vilka datum arbetade du vid skogsbranden? 

Jag arbetade vid skogsbranden den 5:e och 11:e till 16:e augusti i FRG:s ”regi”. Dagarna 6:e-

8:e augusti var jag med räddningstjänsten.  

 

Vilka uppgifter hade du i FRGs arbete under branden? 

Den 5:e augusti var jag plottrare i ”ledningsrummet”. 11-16:e höll jag på med 

GIS/fältinventering. 

 

Du var en av de FRG-are som hade en unik uppgift, att dokumentera utrustning 

och släcksystem ute i brandområdet. Berätta mer! 

Vi var 5 FRG-are (senare 6) som kallades in av Jannike Wåhlberg, som fungerade som 

samordnande för FRG på ledningsplatsen i Ramnäs, för en särskild uppgift i fält. MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hade precis färdigställt ett nytt geografiskt 

informationssystem där med hjälp av en applikation på Ipads kunde logga 

brandskyddsutrustning och särskilda händelser i brandområdet. Vi fick alltså åka runt i 

brandområdet i ett antal dagar med särskilda tilldelade fordon från räddningstjänsten (fordon 

som även var i beredskap om det skulle dyka upp nya bränder), och dokumentera var all 

utrustning var placerad i området, var säkrade vägar och brandgator (begränsningslinjer) var, 

och så vidare.  

Med våra Ipads kunde vi dels rita in särskilda objekt med GPS på de platser vi var på 

(motorsprutor, vattenupptagningsplatser, fotografier, hus som behövde skyddas, 

utrustningsdepåer med mera), men även ”plotta”, dvs att när vi åkte med fordonen ritades 

automatiskt exempelvis brandslang med typbestämning in med GPS när vi åkte längs med den. 

Dels var detta viktigt för dokumentationen efter händelsen, men det som var spännande var att 

de uppgifter vi loggade in i systemet kontinuerligt lades upp på den karta över branden som 

sedan visades inne i ledningsstaben på Ramnäs. När vi återkom varje dag till Ramnäs efter 

dagens arbete kunde vi alltså se all den information vi lagt in om hur det såg ut i området på 

storskärm i staben i Ramnäs! 
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Det låter som ett stort ansvar för FRG? 

Absolut, en utmanande uppgift och eftersom vi blev de första som någonsin använde det här 

systemet i Sverige fick vi delta i test/utvecklingen av systemet på ett spännande sätt. De av oss 

som arbetade med detta kände nog också att det gav större förståelse för händelsen att kunna 

åka runt i hela området. Säkerheten var också viktig. Vi fick särskild utbildning och 

skyddskläder, stövlar, hjälmar, handskar osv av räddningstjänsten. 

 

Vad var din erfarenhet av insatsen? Vad var mest positivt? Vad var svårast? 

Mest positivt var att alla jag träffade inte hade några svårigheter med att jobba med människor 

de aldrig träffat förr. Det bara flöt på, kändes det som. Lagarbetet var helt underbart! Alla hjälpte 

varandra samtidigt som man gjorde sitt ”egna” arbete. Det svåraste var nog att verkligen greppa 

omfattningen av allt i den här stora händelsen.  

 

Hur har insatsen påverkat dig? 

Jag har fått en betydligt större respekt för skogsbränder, och större förståelse för 

räddningstjänstens arbete i en sådan här stor händelse. 

 

Du arbetade även vidare efter skogsbranden efter FRG:s insats? 

Från oktober jobbade jag efter en särskild utbildning på branddepån i Ramnäs. Där hämtade vi 

in materiel som ligger kvar ute i skogen, tvättade slang, skar slang som var förbrukad och 

skickade ut materiel till olika räddningstjänster, privatpersoner och företag som har lånat ut 

saker till branden. 

 

Och nu är du deltidsbrandman? 

Jo, precis! Under sommaren var jag praktikant på räddningstjänsten. Praktikplatsen innebar att 

jag var med på lite övningar, transporterade materiel mellan stationerna i förbundet och var med 

ut på en del larm. Brandman var en liten pojkdröm jag hade, så det kändes som att jag hade 

hittat rätt! Efter lite fystester och läkartest fick jag gå en preparandutbildning som gör att jag 

får tjänstgöra som rökdykare. Vi fick sjukvårdsutbildning, hur man klipper upp bilar och lite 

annat som räddningstjänsten kan råka ut för. Nu har jag flyttat till grannkommunen och är 

deltidsbrandman (egentligen räddningspersonal i beredskap). 

 

Några lärdomar inför framtiden? 

När det verkligen gäller kan man lita på folk! 
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.  

Här utvärderings- och planeringsmöte på ledningsplatsen i Ramnäs med Philipe (här med 

ryggen mot kameran) och andra FRG-are som arbetade med dokumentation i 

skogsbrandsområdet. Foto: FRG genom Patrik Vuorio. 

 

Motorspruta – en del av den brandbekämpningsutrustning som skulle registreras i fält.  

Foto: Patrik Vuorio. 
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Räddningstjänsten hade lagt ut enorma mängder slang under området. En del av FRG:s 

uppgift var att logga sträckorna och släcksystem geografiskt. Foto: Patrik Vuorio. 

 

 

 

Stor förödelse i brandområdet. Foto: Patrik Vuorio. 
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