
Räddningsledaren ges ut av Föreningen 
Sveriges brandbefäl (SBB), som är en yrkes-
förening för brandbefäl. Föreningens 2 000 
medlemmar finns i hela Sverige, från norr 
till söder, och i såväl småstad som storstad.

Tidningens syfte är att lära och inspirera 
läsaren till fortsatt utveckling. Innehållet 
består av bland annat erfarenheter från 
inträffade olyckor, information om tekniska 
landvinningar och fördjupningar i aktuella 
ämnen. Artiklarna i tidningen skrivs oftast 
av de mest framträdande och kunniga 

personerna i branschen. Tidningen ges ut 
fyra gånger per år i en upplaga om omkring 
3 000 exemplar.

Läsarna består av befäl och chefer inom 
räddningstjänsten och myndigheter som 
fattar beslut om inköp och verksamhetens 
inriktning. Tidningen ges även ut till alla 
deltagare på de två stora konferenser som 
föreningen arrangerar; Skadeplats och Brand. 

Tidningen publiceras även digitalt på 
www.brandbefal.se

Priserna är exklusive moms. Samtliga priser gäller 4-färgstryck och färdigt annonsmaterial. 
Begärd placering och udda format, 10 % pristillägg. För bilagor eller upprepade annonser, 
begär offert. Vid utfallande annons, lägg till 5 mm skärsmån runt om. 
För annonsering: kontakta redaktionen@brandbefal.se

Annonsera i Räddningsledaren

Annonsformat

Utgivningsplan 2020

NR 1 2015

» Det är olyckligt när 
en pågående utred-
ning får ändrade 
förutsättningar.«

» Haverikommis-
sionens rapport  
om branden i ett 
HVB-hem i Norrtälje 

2013 är nu klar.«

» I trafikförordningen 

handlar det om tre 
olika nivåer då  
det är okej att bryta 

mot trafikregler.«

ARTIKEL: Att tolka ”vid räddnings-

tjänst” är dock inte självklar. SID 10 
ARTIKEL: Pulverbrev och pulver-

hot, Anthrax eller inte? SID 20 

I ORDFÖRANDES HUVUD: 

Proppen ur 2015? SID 5 
ARTIKEL: Myndigheter brast  

i tillsyn och tillstånd. SID 18 
FRISKVÅRD: Hållbart yrkesliv  

–hur då? SID 23 
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 I FOKUS: Juridik

NR 2 2015

» Att testa hur det känns att vara i vatten med larm-stället på, kanske inte är så dumt.«

» Vilka informella regler har din rädd-ningstjänst för lån av exempelvis verk-tyg och utrustning.«

» Vill vi själva börja informera om våra insatser måste vi börja tänka om.«

KÅSERI: Camilla Palmér, nödvändigt med bättre mediehantering. SID 31
ARTIKEL: Certifiering av restvärde-ledare snart verklighet. SID 24–25

ARBETSMILJÖ: Hur agerar man med larmstället på i vatten? SID 33 

ARTIKEL: Koll på juridiken skapar trygghet. SID 21
I FOKUS: Välutbildade och lämpliga badvakter och livräddare. SID 14
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 I FOKUS:
Drunkning

NR 4 2015

» Tanken är att aktö-

rer som räddnings-

tjänsten ska kunna 

öva flexibel ledning«
» Ett förbud mot att 

direktkoppla sprink-

leranläggningar 
kommer att slå mot 

kommunerna«

» Det är sällan psyko-

loger eller terapeu-

ter finns på plats när 

människor drabbas 

av svåra händelser«

ARTIKEL: Också en majoritet tar ut 

en avgift vid onödiga larm. SID 7ARTIKEL: Mänsklig trygghet räcker 

långt vid kris. SID 24

ARTIKEL: Stort informationsbehov 

under och efter branden.  SID 19
ARTIKEL: Flexibilitet är ledordet i 

nya anläggningen i Revinge. SID 34

ARTIKEL: Inte självklart med vatten 

till sprinkleranläggningar. SID 10

R
Ä

DDNINGSLEDAREN

30 ÅR • 1985–2015

NR 3 2015

» Vår egen säkerhetfår aldrig åsido-sättas på grund
av detta!«

» Tiden går och jagkan konstatera att de tankar jaghade 2009 var
förnu� iga.«

» Detta är SBB:s
fokusområden dekommande åren!«

I FOKUS: Tre frågeställningar i fokus på SBB:s väg in i framtiden. S. 7
I FOKUS: Utmaning att ompröva sin syn på räddningsledarskapet. S. 8

ARTIKEL: »Säkra olycksplatsen« högsta prioritet vid trafikolyckor. S. 16

I FOKUS: Samhällsskydd och beredskap år 2019. S. 11
ARTIKEL: Rätt utrustning, vid rätt tillfälle och i rätt situation. S. 14
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Format

Uppslag

Helsida

Halvsida, stående

Halvsida, liggande

Kvartssida, stående

Kvartssida, liggande

Omslagssida 2

Omslagssida 3

Omslagssida 4

Nr

1

2

3

4

Annonsyta (BxH)

430x280 + 5 mm

215x280 + 5 mm

105x280 + 5 mm

215x138 + 5 mm

90x112 mm

185x55 mm

215x280 + 5 mm

215x280 + 5 mm 

215x260 + 5 mm

Utgivningsdag

17 mars

27 maj

24 september

16 december

Pris

16 500 kr

11 000 kr

7 500 kr

7 500 kr

5 500 kr

5 500 kr

13 000 kr

14 000 kr

13 000 kr

Materialdag

7 mars

13 maj

10 september

2 december

Sista dag för bokning

28 februari

29 april

27 augusti

18 november


