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Julen närmar sig med stormsteg och med den
också allt som hör julen till. Mörkret har lagt sig
och i samband med lussekattsbak och glöggmys
ger vi ut vår första Bilaga. Det är numera vi i Bi11
som kommer att producera tidningen detta läsår.
Något som uppmärksammas mycket under
hösten, främst oktober, är bröstcancerfondens
kampanj Rosa Bandet. Vi kommer ta vid där
bröstcancerfonden slutade men istället uppmärksamma Cancerrisken för de som jobbar inom
räddningstjänsten. Detta är ett ämne som har
diskuterats mycket under året och med tanke på
vårt framtida yrke som brandingengörer är detta
mycket angeläget även för oss. Frågan är varför
detta har blivit så omtalat just nu och vad är det
igentligen som är så farligt. Bläddra fram till mittuppslaget så hittar du intressant läsning kring
detta skriven av Oliver och Olga.
Något som det också pratats mycket om, inte
minst i sommar är detta eviga regnande. Översvämningar har löst av varandra och bidragit till
enorm skadegörelse. Är de senaste somrarnas
häftiga regnoväder en tillfällighet eller är det
något vi kan vänta oss även i framtiden och där-

Tidningen Bilagan ges ut av den ideella föreningen för LTH:s brandingenjörer som har till
syfte att sprida information och kunskap om
ämnen som rör brandingenjörers arbetsområden.
Bilagan är helt fristående från Lunds Tekniska
Högskola och Lunds Universitet.
Artiklar och annonser skickas till nedanstående adress. Bilagan förhåller sig rätten
att redigera och refusera insänt bidrag. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln

för måste anpassa oss efter? Detta kan du läsa mer
om i Albins artikel.
De flesta av artiklarna i detta nummer kommer
att handla just om de ämnen som är aktuella just
nu eller som har varit aktuella under året. Johan
fördjupar sig i vår tveklöst vanligaste dödsorsak
i Sverige. Josefine utrycker sina tankar och funderingar kring en fråga hon brinner för i sin artikel och hoppas kunna väcka tankar och öppna
för diskussion.
Frida har skrivit om olika sätt att hantera säkerhet
vid en större anläggning.
Så till sist vill vi också tacka alla tappra Räddningstjänster som har tagit hand om oss praktikanter från Bi11 i sommar. Det betyder otroligt
mycket för oss vilket Jonatan uppmärksammar i
sin artikel.
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Där stora
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Sällan utsätts våra produkter för krafter de
är gjorda att stå emot. Men när det väl sker,
är de ovärderliga. Då sätts kvalitén på det
ultimata provet.
Det är för dessa ögonblick vi testat, testar
och kommer att testa MCT Brattbergs
genomföringar. Från alla världens hörn
har vi certifikat som påvisar systemets
pålitlighet. Lägg därtill systemets flexibilitet
och enkelhet så förstår du varför vi fortfarande efter 50 år håller tätpositionen på
marknaden.
The original is still the No 1 transit.
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Bengt Dahlgren
Brand & Risk
Vi stöttar våra kunder med kunskap kring
brandskydd och riskhantering. Vi hittar de bästa
lösningarna på de problem och utmaningar som
våra beställare möter.
Till stor hjälp för oss är de många andra ingenjörerna i företagets övriga verksamhetsområden,
som tillsammans med oss tar fram praktiska
lösningar på faktiska problem.
Vi söker ständigt efter skarpa och kreativa ingenjörer till våra verksamheter.
Läs mer om våra lediga tjänster på
www.bengtdahlgren.se/karriar

Över trehundra kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB
till en av de största teknikkonsulterna i Sverige. Med engagemang,
nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi
tekniska helhetslösningar för hela byggprocessen.

Orsaken till vår framgång är enkel – våra medarbetare
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Brandman och tjej

”Jaså, du har gått brandmannautbildning? Var det inte svårt? Ja jag menar eftersom du är tjej?”
Den här frågan fick jag väldigt ofta under mina tre veckor ute
i Revinge i somras. Jag reagerade inte så mycket i början, jag
ser väl rätt så klen ut. Men många har väldigt starka åsikter
om kvinnliga brandmän, vilket jag också förstod efter några
veckor. Vissa var nyfikna, ställde frågor och verkade tycka
att utbildningen jag gick verkade häftig och intressant. Många
ville däremot bara förmedla sin åsikt om att de minsann inte
kände sig säkra med att det fanns kvinnor som brandmän. Hur
skulle en liten klen tjej klara av att bära ut dem om de låg avsvimmade i en rökfylld byggnad? Jag ville försvara alla tjejer
som har det här som dröm. Samtidigt visste jag väldigt lite om
hur det är att vara brandman, eftersom jag bara gick en liten
frivillig snabbkurs på tre veckor (en sommarkurs av LTH till
brandingenjörer som går första året). Så hur är det egentligen?
Jag började med att fråga lite vänner och folk på skolan om vad de
tyckte om tjejer, eller kvinnor
som brandmän. Vad var deras
första spontana tanke?
“Ja men tänk om jag svimmar av,
aldrig att en tjej som du klarat av
att lyfta ut mig!”
”Varför ska tjejer ta sig in på
sådana yrken? De kan väl hålla
sig till sånt de är bra på?”
”Jo, det kan ju vara bra med
tjejer på vissa saker inom yrket,
men…”
”De kommer väl dessutom in med
lägre betyg och lägre intagningskrav på antagningstesten? Det är
ju orättvist att killar som vill och
kan inte kommer in för att en tjej
som är sämre ska ta hans plats?”
Många kände nog på sig att det inte var direkt okej att säga att
man inte tycker tjejer ska kunna vara brandmän, så de la fram
det som om de tyckte att det var en bra idé men det kom ett
litet men på slutet. Jag undrar fortfarande om jag fått in andra
svar om jag låtit en manlig klasskamrat ställa frågorna. En
vanlig uppfattning var att tjejer har lägre krav på sina antagningstest. Det är något som jag har frågat flera brandchefer
om och så är det inte. Eftersom många i min klass har varit ute
på praktik på brandstationer i sommar har jag dessutom frågat ut dem, och fått samma svar. Män och kvinnor har samma
krav på antagningstesten. Därmed är största myten krossad!
Något som jag tycker är intressant är dock att man bara har
det här antagningstestet en gång, sen är det upp till räddningstjänsten där du arbetar att bestämma om vilka tester du
måste klara för att få fortsätta arbeta. Detta kan innebära till
exempel ett rullbandstest en gång om året.
Om en manlig brandman blir lite lat, kanske blir sambo och
sätter i sig lite för mycket ost och kex, hur många gånger får
han då höra
“Orkar du bära ut mig ur en byggnad nu?”
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Jag kontaktade Sandra Bergman som jobbar som brandman
och hon berättade för mig att det hör till vanligheterna att få
höra kommentarer om att man har valt ett mansdominerande
yrke. Sandra berättade även att man i början kände att man
var tvungen att bevisa mer än killarna. Att man ville göra mer
för att visa att man förtjänade att vara där. Hon berättar också
om att många inte säger rakt ut att de tycker att det inte borde
finnas kvinnor inom yrket, men underförstått så förstår man.
Jag känner igen det från när jag frågade folk om deras åsikter.
Historiskt sett har kvinnor inte jobbat som brandmän särskilt
länge. Det är kanske en generationsfråga. Med risk för att dra
alla över en kam, men förr hade man en annan syn på kvinnor, som förhoppningsvis förändrats till det bättre. En teori
som får stöd av Sandra. Hon säger att hon märker skillnad

“Varför ska
tjejer ta sig in
på sådana
yrken?
De kan väl
hålla sig till
sånt de är bra
på?!”
på äldre och yngre personers reaktioner. Självklart finns det
positiva reaktioner också! Sandra berättar om att hon upplever
situationen som att det blir bättre, att vi kommer närmare ett
mer jämställt samhälle, och oftast positiva kommentarer och
reaktioner. De negativa får man försöka svara tillbaka på. Hon
avslutar med att säga att hon trivs väldigt bra och inte skulle
vilja syssla med något annat. Jag frågade en lärare ute på Revinge (MSB) vad man ska göra när personer säger att tjejer inte
orkar göra det här jobbet. Då sa han att brandmän ska hjälpa
varandra, och tillsammans orkar man.
Jag är ingen brandman, men jag är tjej, och nu vet jag lite mer
om hur jag kan försöka hjälpa till att öppna sinnena hos personer som har förutfattade meningar. För även om vi kommit
långt med jämställdheten så finns det faktiskt en bit kvar.

Josefin Haglund
Brandingengörsstudent

Lärdomar från praktiken
Den

här artikeln kommer att handla om den
praktik som vi brandingenjörer har möjligheten
att göra efter ett års studietid, vilka lärdomar
man kan dra av den och vilken inverkan den har
på utbildningen och studenterna.
Under de sju veckor som vi brandingenjörer får möjlighet att
praktisera hos någon räddningstjänst i Sverige så lär man sig
otroligt mycket. Tiden som man spenderar på stationen går
överraskande snabbt och innan man hunnit bli varm i kläderna så är det dags att påbörja studierna igen. Man hinner dock
med att uppleva enormt mycket under praktiken, allt från nivå
ett till nivå tre larm, bränder, trafikolyckor och sjukvårdslarm.
Jag skulle kunna gå in i detalj på vad som var bra respektive
dåligt med varje insats som jag var med på under sommaren
men jag känner att jag inte har tillräckligt med kunskap för att
göra det. Istället kommer jag att försöka skriva mer övergripande om vad jag upplevde som de viktigaste observationerna
och företeelserna under praktiken.

Kommunikationsbrist?

Inom utryckningsverksamheten är det extremt viktigt att SOS
omgående förmedlar korrekt information till utryckningsenheterna för att insatsen ska bli så lyckad som möjligt. Samtidigt är det en central angelägenhet att få fram informationen
till rätt personer i rätt tid. Här upplevde jag att det var ett visst
kommunikationsglapp mellan uppringare, SOS och räddningstjänsten. Oberoende av var glappet uppstod så upplevde
jag att man behöver arbeta med kommunikationen mellan
informatör och aktör för att få en så effektiv räddningsinsats
som möjligt. Därmed inte sagt att dagens förhållningssätt till
utalarmeringen är fel eller att rutinerna på räddningstjänsten
skulle behöva ändras. Jag har dock en känsla av att systemet
skulle behöva utvärderas.

olika insatserna, även inom polisen och ambulansen.
Samarbetsförmågan mellan de tre yrkesgrenarna; räddningstjänst, polis och ambulans; ställs på sin spets vid större insatser
som kräver medverkan från allas sida. Även här så blev jag positivt överraskad hur bra det funkade trots att alla inblandade har
så pass olika syn på vad som bör prioriteras under insatsen. Det
som gör det här samarbetet så pass effektivt är den ständiga kommunikation som förs mellan de olika befälen för räddningstjänst,
polis och ambulans.

Praktik - en nödvändighet

För oss som utbildar oss inom räddningstjänst-, polis- och ambulansverksamhet är det mycket viktigt att vi får praktisera under
utbildningen. Vi lär oss mycket teoretiska kunskaper i skolbänken
men det kan vara helt annorlunda hur man tillämpar dessa kunskaper i en verklig situation.
Vi som utbildar oss till brandingenjörer har ingen obligatorisk
praktik under de 3,5 åren som vi går i skolan. Vi har däremot
möjligheten att praktisera på en räddningstjänst efter att vi har
avslutat vårt första skolår. Tyvärr så har antalet praktikplatser
minskat de senaste åren, detta ser jag som mycket oroväckande.
Vi studenter behöver den här räddningstjänstpraktiken för att få
en bättre överblick och uppfattning om vad det är vi studerar.
Även om inte alla av oss brandingenjörer kommer att jobba på
någon räddningstjänst när vi är färdigutbildade så tycker jag att
det är viktigt att man har något verkligt att relatera till. Exempel
på detta kan vara när man gör utrymningssimuleringar eller om
man är brandkonsult vid en byggprocess.
Efter att vi har studerat de 3,5 åren som krävs för att bli brandingenjör så finns det möjlighet att fortsätta utbilda sig inom området. Man kan antingen utbilda sig till civilingenjör inom Riskhantering på LTH eller så kan man utbilda sig till räddningsledare
på MSB i Revinge (även kallad RUB). För att få någon som helst
intention på vilken inriktning man vill välja så är det återigen viktigt att man får chansen göra den här räddningstjänstpraktiken.
Därför hoppas jag, för framtida brandingenjörsstudenters skull,
att den negativa trenden med avtagande praktikplatser vänder
inom närmaste framtid. I slutändan tror jag det gagnar alla involverade, allt från landets räddningstjänster till gemene svensk,
att så många studenter som möjligt erbjuds praktikplatser.
Slutligen så vill jag tacka alla på räddningstjänsten i Ängelholm
för den lärorika och spännande sommar som jag spenderade hos
er, ingen nämnd ingen glömd. Det har varit ett privilegium att få
praktisera hos er och jag hoppas att fler brandingenjörsstudenter
får möjligheten till det i framtiden.

Förberedelse och samarbete

Det är väldigt viktigt med förberedelse och ständig övning av
rutiner när man jobbar inom räddningstjänsten, detta var ingen nyhet för mig. Jag blev dock positiv överraskad av hur väl
dessa rutiner applicerades i verkligheten. Vid skarpa larm så
visade brandmän och insatsledare prov på enorm handlingskraft i pressade situationer samtidigt som man hade lugnet att
ta de rätta besluten. Min känsla är att detta är en nödvändighet inom all utryckningsverksamhet för att kunna hantera de
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Jonathan Rosenqvist
Brandingenjörstudent
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LEDNINGSSTÖD VID TRAFIKOLYCKOR
Moderna fordon blir mer och mer komplicerade med allt fler säkerhetssystem. Räddningspersonal behöver ständigt vara uppdaterade på de lösningar och system som stoppas
in i våra fordon .

Idag lever räddningspersonalen på rutin och erfarenhet
och med ett högt säkerhetstänkande så löses de flesta
situationer på ett bra sätt. Men idag rullar det fordon på
våra vägar med tekniska lösningar som inte alla har så
bra kännedom om. Bland annat finns det en mängd fordonstyper med alternativa drivmedel. Men också alla nya
typer av krockkuddar eller motsvarande som placeras på
alla möjliga ställen i ett fordon idag.
Det har under en längre tid funnits hjälpmedel för räddningspersonalen. I början av 90-talet släppte Holmatro
sin första bok, ”the Rescuer´s Guide to Vehicle Safety Systems” vilken gav räddningspersonalen information om
fordonens säkerhetssystem, hur man hanterar alternativa
drivmedel, hur man hanterar faror på olycksplatsen samt
taktiska tips för användandet av hydraulverktygen. Den
boken gavs ut i nya upplagor under flera år.
Sedan kom Moditechs ”Crash Recovery System”. Vilket är
en databas med sprängskisser på alla fordon som finns
registrerade i landet. I början var det bara en PC- baserad programvara men finns numera även till Mac och som
app till både Ipad och Iphone.
Båda dessa produkter innehåller en mängd teknisk information om fordon och hur man ska hantera faror. Att
kunna ha detta program som en app till en smartphone
eller en surfplatta har ökat tillgängligheten till informationen.
Det finns även ett antal appar till både Android såväl som
till Apple produkter. Vissa kostar pengar medan andra är
gratis. Nedan följer några exempel på vad som finns tillgängligt på marknaden.

Detta är också det program som visar mest information
och bilder på fordonets uppbyggnad och risker. Det finns
också beskrivet hur man ska neutralisera riskerna och det
tar bara några sekunder för sökningen att leta reda på rätt
fordon.

Programmet är också dyrast av de appar som presenteras.

iCRS Lite EU 2011

Grundversionen av iCRS är tillgänglig för iPhone, iPod
touch och iPad och snart även för Android. Även om
original CRS (Crash recovery System) är utförligare med
mer information och möjlighet att söka fordon på dess
registreringnummer så visar ”lite” versionen bra bilder på
fordonens risker och svårigheter. Man kan söka på biltillverkare och sedan på modell.

CRS – Crash recovery system.

Detta är en programvara som finns för såväl PC som iPad,
iPhone och Android och säljs av ett Holländskt företag
vid namn ModiTech Rescue Solutions. Programmet har
långsamt byggts upp till att idag omfatta nästan alla personbilar, lastbilar och som även börjat få in bussar i systemet. Tidigare fanns programmet endast för pc, vilket
gjorde att hårdvaran var tvungen att vara bärbar om man
ville ha ut den på olycksplats vilket innebar dyra lösningar. Då programmet numera finns som app. t.ex. till iPad
så blir hårdvaran billigare och lättare än tidigare.

Med ett enkelt skydd så kan hårdvaran även vara vattentålig. Informationen som presenteras är på svenska
och det går att söka efter fordon via registreringsnumret.
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Extrication zone och Extrication

zone pro
EZ finns tillgänglig för såväl Apple
som till Android. Grundversionen av
denna app är väldigt billig men det
finns en dyrare version som har mer
information. Den är på liknande sätt
uppbyggd som iCRS lite versionen
med sprängskisser och diagram som

visar olika faror och var de är placerade. En speciell egenskap med denna app är att den går att ställa in till mörkeranvändning. Dvs. den ändrar färger så att den är mjukare
för ögat att titta på under mörker.

QRG

Denna app är gjord av National Alternative Training Consortsium vid universitetet i West Virginia. Den är gratis
och finns tillgänglig för Apple och Android. Den fokuserar
bara på fordon med alternativa drivmedel. Precis som tidigare appar så är den uppbyggnd med sökning på fordon,
modell och fordonet presenteras på en sprängskiss i färg.
Det som tillkommer i denna app är även mer information
om hur man ska ta hand om fordonets risker.

Dessa är de vanligaste appar som finns tillgängliga för
räddningspersonal och smartphones och surfplattor gör
att vi snabbt och enkelt har tillgång till en mängd bra information.
När kan vi tänkas behöva denna information vid en
trafikolycka? De flesta räddningstjänster klarar sig bra
med sin grundkunskap och jobbar med en metodik som
upptäcker risker och anpassar sig efter det. Men det fina
med att få informationen direkt på ett enkelt sätt kan ju
vara att minska tiden på olycksplats. Till exempel så kan
informationen om var batteriet finns göra att vi lägger
mindre tid på att leta och hittar det direkt. Vi får också
reda på antalet batterier och vi behöver inte fundera på
om fordonet verkligen är strömlöst eller om det sitter back
up batterier någonstans.
Dessa hjälpmedel kan också visa var man hittar gascylindrarna till en eventuell krockgardin. Detta gör att man vet
var vi ska sätta saxen någonstans på ett säkert sätt, om vi
behöver klippa i fordonet.
Men en mycket stor fördel torde vara att ha information
om fordon med alternativa drivmedel: naturgas, väte,
DME, Lithium-ion batterier osv. Företagen sprutar ut nya
lösningar och system på marknaden som rullar på våra
vägar idag. Att försöka hänga med och lära sig alla dessa
fordon är ganska svårt. Att ha Informationen lättillgänglig
med sig ut på olycksplats är ett bra stöd för att lösa dessa
situationer.

Göran

Valentin är lärare på MSB:s
skola i Revinge. Där är han ansvarig
för losstagningsundervisningen. Göran
är också deltidsbrandman vid räddningstjänsten Kristianstad avd. Tollarp.
Göran var med och startade TERCSweden (Transportation Emergency Rescue Comittee) som
anordnar svenska mästerskapen i losstagning, där han
är ordförande idag. Han har utbildat utländsk räddningstjänst i losstagning bla i Armenien och på FDIC i

Burlöv Center
I dagens samhälle utgör köpcentrum en naturlig
mötesplats för många människor. Här samlas folk för
att strosa runt i butiker, fynda en riktigt snygg höstjacka, koppla av med en god fika på ett café, arbeta eller köpa toapapper. Oavsett vilken anledning som gör
att man befinner sig på ett köpcenter har man samma
mål om olyckan skulle vara framme. Man vill därifrån
snabbt.
Som representant för Bilagan har jag besökt Burlöv
Center, ett av Sveriges största köpcenter som ligger
mellan Lund och Malmö. Hur fungerar säkerhetsarbetet för att förebygga bränder och andra olyckor
så att besökarna kan få sin upplevelse fri från störningsmoment?
Jag satte mig ner med driftledaren för Burlöv Center,
Pär Eriksson, och han guidade mig genom deras säkerhetsarbete.

Förebyggande säkerhetsarbete

För att ha koll på lokalerna har han hjälp av en kollega från driftsenheten samt väktarna som dagligen patrullerar på centrat och hjälper
till att rapportera om något behöver åtgärdas.
Den viktigaste delen av brandskyddet och skydd mot andra typer
av olyckor är det förebyggande arbetet. Pär ger först en överblick
över hur centrat är uppbyggt. På bottenplanet finns alla butiker
och restauranger och på andra våningen finns kontorslokaler där
bland annat centrumchefen och driftledaren sitter. Centrat har
en begränsad brandcellsindelning och de utrymmen som är egna
brandceller är soprummet, hissen ner från kontorslokalerna, samt
brandlarmscentralen. Däremot har de butiker som man inte anser
kan utrymmas via befintliga entréer, utrymning via gångar som i sin
tur är brandceller. På så vis uppfyller man kraven i BBR om två av
varandra oberoende utrymningsvägar. Dörrarna till dessa gångar är
väl uppmärkta med upplysta utrymningsskyltar och utrustade med
panikbeslag, så att de lätt går att öppna vid utrymning. Mitt i centrat
har två butiker samt butiksgatan möjlighet att utrymma via en kulvert som går under centrat, även denna en brandcell. Brandcellerna
är utförda i brandklass EI30.
Nu när hösten kommer med sitt mörka intåg behöver man inte oroa
sig för att centrat ska bli helt kolsvart om det av någon anledning
skulle bli strömavbrott. Det finns nämligen nödgenerator som ak-
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tiveras och fortsätter hålla skyltar och utrymningsvägar upplysta.
Skulle även denna slås ut finns rejäla batterier som kan förse centrats
säkerhetssystem med el i ungefär 12 timmar. Efter ombyggnaden
2005/2006 är alla ytorna försedda med sprinklers. Placeringen är
en sprinkler per 100m2 i öppna utrymmen och mycket tätare inne
i butikerna. Det finns inga brandposter anslutna direkt till centrat,
men däremot finns det en stor cistern med släckvatten som anses
vara tillräcklig. Om vattnet från denna och från släckbilarna ändå
inte räcker finns brandposter i närliggande bostadsområde som kan
utnyttjas. För att hålla vattenledningarna med tryck drivs de av tre
av varandra oberoende pumpar.
Ytterligare en säkerhetsåtgärd är en automatisk släcksignal till lamporna som skickas ut kl. 23 och sedan en gång varje timme under
natten. Kanon om någon glömmer släcka lampan när man går för
dagen.

Regelbundna kontroller

I takt med att större olyckor har inträffat på sociala mötesplatser har
kraven och kontrollerna på dessa byggnader ökat. Det krävs bättre
tillsyn, noggrannare ritningar och noggrannare dokumentation. Det
är centrats tekniska förvaltare som har ansvar att sprida information
om förändringar måste göras för att anpassa centrat till nya regler
och lagar. Som driftansvarig är det Pärs uppgift att se till att centrat
fungerar i den dagliga driften.
Butikerna sköter själva kontroller av att de upplysta utrymningsskyltarna fungerar. Pär och hans kollegor provkör sprinklerpumparna
varje vecka eftersom det är ett myndighetskrav. Varje månad kontrolleras brandlarmet och branddetektorer. Först förvarnas SOS om
att kontroll ska genomföras, och efter provning rings SOS upp för
att få information om att larmen har nått fram som det var tänkt.
Det skickas signaler till detektorerna så att man kan få reda på hur
smutsiga de är och om de behöver bytas. Ju smutsigare de är, desto
större är risken att de larmar falskt.
Varje månad dokumenteras dessutom vad som har hänt, vad man
har testat och om något har åtgärdats. Högtalarna testas varje kvarttal. Varje år besiktigar räddningstjänsten sprinkler och brandlarm
och då går de dessutom igenom dokumentationen som gjorts varje
månad, så det gäller för Pär att ha ordning på allt. Räddningstjänsten
inspekterar också centrat vid olika tillfällen under året, bland annat när julpyntet är på plats. Under adventstid informerar de också
besökarna om vikten av brandskydd i hemmet och att de bör vara
försiktiga med tända ljus. Detta gäller förstås även personalen på
centrat. För något år sedan skedde en incident när en av butikerna

hade levande ljus i personalrummet vilket utlöste brandlarmet. Där- välja att bara stänga en särskild zon. Vid brand stoppas all ventilaför är det numera inte tillåtet med tända ljus för personalen, hur tion utom frånluftsventilationen i den utsatta zonen. Det finns dock
mysigt det än är.
två zoner utan tillräcklig frånluftsventilation vid brand, men där har
man installerat utvändiga brandgasfläktar som suger ut luften istälLarmsystemets funktion
För att kunna ha överblick över hela centrat har Pär ett fantastiskt let.
datasystem till sin hjälp. En finurlig detalj är en besöksräknare. Den
gör det möjligt att ha koll på hur många människor som befinner sig
på centrat. Under en dag ligger det totala besöksantalet på runt 8000
besökare och just när jag kollade på skärmen var det 318 personer
på centrat. Siffran varierar såklart väldigt beroende på klockslag och
datum. Datorsystemet är från 1990 men har utvecklats successivt under tiden det har varit i bruk. Med hjälp av det kan Pär bland annat
kontrollera hur ventilationen fungerar och vad varje butik har för
temperatur. Systemet larmar så fort någon detektor märker förändringar. Detektorerna är optiska och reagerar alltså på väldigt små
partiklar så som brandgaser eller damm från byggarbeten. Datorsystemet gör det möjligt att till exempel stänga av en detektor under ett
viss tidsintervall om man vet att det ska pågå ett arbete som framkallar mycket damm.
När en detektor ger förvarning om brandlarm så kommer larmet
upp på skärmen samt skickas som sms till Pärs mobil. Det ger
honom tid att ta reda på om avvikelsen beror på något arbete som
man vet pågår på plats eller om det behöver kollas upp närmare. Om
en detektor larmar för brand så går det ut till sökare som han, hans
kollega och väktarna har. Där fås information som anger butik, sektion och vilken detektor som utlöst. Detta larm ska kvitteras och om
det inte görs inom 50 sekunder går det direkt till räddningstjänsten.
Kvitteras larmet får de ytterligare fem minuter att kontrollera vad
som har hänt och återställa om det var falsklarm, annars går också
larmet vidare. I de fall där räddningstjänsten tillkallas för kontroll så
är det dem som avgör om centrat ska utrymmas. Om däremot två
detektorer utlöser samtidigt går det direkt till räddningstjänsten. Det
går också ut som skarpt larm på centrat, vilket innebär att ett förinspelat meddelande på både svenska och engelska spelas upp. Butikerna vid utgångarna har fått tilldelade uppgifter som ska utföras vid
utrymning. Deras personal ska ta på sig synliga reflexvästar och stå
vid entréerna för att hindra folk att ta sig in samt informera om vad
som hänt. Räddningstjänsten stänger av brandlarmet när det är dags.
Om larmet kommer efter stängningstid går det som direktlarm till
räddningstjänsten.
Vid skarpt larm ska entrédörrarna automatiskt öppnas helt för så effektiv utrymning som möjligt. Centrat är uppdelat i tio zoner och
varje zon har ett självständigt sprinklersystem vilket gör att man kan

Tillgänglighet för räddningsinsats

Burlöv Center har en insatstid som understiger 10 minuter och det
är körbara vägar fram till alla entréer. Driftkillarna eller vakterna
möter upp räddningstjänsten vid brandlarmscentralen där ritningar
och information om centrat finns. Där finns också en nyckel som ger
tillgång till nästan alla butiker. Det finns ett par butiker som har ett
annat avtal. Detektorerna i datorsystemet är numrerade på samma
sätt på ritningarna som räddningstjänsten får tillgång till så de lätt
kan hitta vart de ska ta sig.

Placerat mellan Lund och Malmö
Invigdes 1971

Burlöv tar hand om dig

Väktarna spelaroch
en viktig
för det dagliga säkerhetsarbetet.
70 butiker
7rollrestauranger
och De är
utbildade i första hjälpen och även i att använda den hjärtstartare

som finns på centrat. Genom att de dagligen patrullerar i lokalerna
har de en bra kontakt med butikspersonalen och de kan även rapportera till Pär om det är något som behöver åtgärdas.
Varje butik har en pärm med information om säkerhetsarbetet på
Burlöv Center. Där finns checklistor för hur man ska gå till väga vid
brand, rån, hot med mera. Den innehåller också kontaktuppgifter till
berörda personer vid de olika situationerna. Där står även väldigt tydligt om det systematiska brandskyddsarbetet som pågår på centrat,
om till exempel skyldigheter att rapportera om ändringar i butiken
som kan påverka brandskyddet.
Det finns också information till hantverkare som kommer för att
utföra tillfälliga arbeten på centrat. Med andra ord, händer något
finns en guide att följa i varje butik som är väldigt läsarvänlig. Butikscheferna har ansvaret för att personalen är uppdaterad på centrats
rutiner.
Med denna artikel i bakhuvudet kan du lugnt shoppa vidare och lita
på att om något nu mot all förmodan skulle avbryta din vistelse, så
har Pär och hans team koll på läget.

Coop forum i samma byggnad

Årsomsättning år 2011: 1,3 miljarder
Besökare år : 4,8 miljoner
Ägare: Grosvenor

Förvaltare: Jones Lang LaSalle

Burlöv center

Frida Olin
Brandingengörsstu-

Årsomsättning år 2011: 1,3 miljarder

Placerat mellan Lund och Malmö Besökare år : 4,8 miljoner
Invigdes 1971

Ägare: Grosvenor

70 butiker och 7 restauranger och Förvaltare: Jones Lang LaSalle
Coop forum i samma byggnad
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HÄLSORISKER INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN,
EN ANGELÄGEN FRÅGESTÄLLNING

Om man frågar de utbytesstudenter som finns på Lunds universitet varför de valt att ta sig till just Sverige, svarar många att Sverige är ett land
där staten värnar om människors välmående. Detta är något jag själv
och de flesta svenskar håller med om. Ur många aspekter är Sverige ett
land som prioriterar individens välmående. Bland annat finns myndigheten arbetsmiljöverket som arbetar för att varje arbetsplats skall vara
så säker och hälsosam som möjligt. Arbetsmiljöverket har bidragit till
att Sverige idag är världsledande inom många områden när det kommer till säkerhet och välmående inom yrkeslivet.

VÄRLDSLEDANDE?

Inte minst inom den svenska räddningstjänsten är skydd av individens säkerhet och hälsa
av största prioritet. Som grundregel ska en räddningsinsats endast genomföras då personalens säkerhet kan garanteras. I moment där brandmän är extra utsatta, exempelvis
en rökdykning, ser man till att den egna säkerheten går först. En rökdykning ska endast
genomföras av en komplett 2+1 styrka: två rökdykare och en rökdykareledare. En arbetsledare ska även övervaka hela insatsen och se till att den sker riskfritt. Detta är inga
rekommendationer utan bestämmelser som är stadgade i juridiskt bindande föreskrifter.
Föreskrifterna finns till för att värna om varje brandmans säkerhet och se till så att denna
kan utföra sitt jobb med så minimerade risker som möjligt. I bland annat USA saknas
liknande bestämmelser och brandmän utsätts för situationer som inom den svenska
räddningstjänsten skulle ses som helt oacceptabla. Exempelvis förekommer det att brandmän skickas in i brinnande hus utan tillgång till vatten för att skydda sig själva. Detta
förhållningsätt till den egna säkerheten leder till att man tragiskt nog har ett relativt högt
antal omkomna inom den amerikanska brandkåren.
I Sverige är dödsfallen inom räddningstjänsten ytterst få. På 20 år (1983-2002) omkom 12
brandmän under arbetstid, visar statistik ifrån Arbetsmiljöverket. Betyder detta alltså att
vi i Sverige är världsledande på att skydda våra brandmän i tjänst? Tittar man blint på den
här statistiken är det svårt att svara nej på frågan. Inom räddningstjänsten ser man till att
alla kommer tillbaka till stationen oskadda. Det finns dock en fara som arbetsmiljöverket
har förbisett som då fortfarande är ett hot. Man har inte tagit hänsyn till alla de livsfarliga
ämnen och partiklar som brandmän ständigt kommer i kontakt med under arbetet.

UTOMLANDS VEDERTAGEN ARBETSSJUKDOM

Att brandgaser innehåller giftiga ämnen och toxiner är absolut ingen ny vetskap. Rutiner
och agerande för att förhindra direktkontakt med farlig brandgas är något som man arbetat länge med. Dock är det först i dagsläget som man i Sverige har börjat uppmärksamma hur dessa giftiga ämnen kan påverka hälsan på lång sikt. Vad är det egentligen
som finns i brandgaserna som är farligt och hur hanteras det av kroppen? Hur duktiga
är vi inom räddningstjänsten på att förhindra dessa ämnen från att följa med tillbaka till
stationen? De här frågeställningarna börjar nu få allt mer uppmärksamhet.
Intressant nog så har man just i USA redan kommit mycket längre. Professor Virgina
Weaver, John Hopkins School of Public Health i Baltimore, får anses som en fanbärare
inom området. Virginia har i flertalet avhandlingar lyckats bevisa sambandet mellan de
giftiga ämnena som brandmän utsätts för i arbetet och uppkomsten av cancer. Hon har
tillsammans med brandmannen och advokaten Alex Forrest lyckats få hela nationen att
uppmärksamma denna arbetsmiljörisk. Detta med sådan genomslagskraft att idag så är
många typer av cancer klassade som en arbetssjukdom i USA. Senare har man även i
Kanada och Australien vidtagit denna juridiska åtgärd.
Cancer, som är ett samlingsnamn för tumörer och okontrollerad celltillväxt, är fortfarande en sjukdom som det råder mycket ovisshet om. Cancern bryter ner frisk vävnad
och kan drabba olika delar av kroppen. Varför cancer uppstår är en fråga som är omöjlig
att svara på, det finns många olika faktorer som påverkar risken för att drabbas. Man har
kunnat fastslå att giftiga partiklar som tas upp genom luftvägar och huden tveklöst är den
största bidragandefaktorn. Forskningen som försöker kartlägga vilka dessa ämnen är och
hur de påverkar kroppen har pågått länge över hela världen. Det som Virginia Weaver har
lyckats visa med sin forskning är hur mycket av dessa gifter som faktiskt finns i de brandgaser som räddningstjänsten kommer i kontakt med.
Foto: Caroline Carlheim
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UTSÄTTS FÖR STÄNDIG FARA

Ett vanligt larm som kommer in till räddningstjänsten är personbilsbränder. Då en bil brinner finns det en mängd olika
material som kommer att pyrolyseras och bidra till de brandgaser som bildas. I moderna bilar finns det väldigt mycket
kablage och komponenter bestående av olika typer av plast.
Plaster kan innehålla ett flertal olika ämnen som klassas som
cancerogena. Vi finner däribland kloroform, styren och bensen. Andra komponenter kan innehålla nickel och formaldehyd. Nickel finns som plätering på metall men även i bilbatterier. Formaldehyd används främst som lösningsmedel men kan
också finnas i plast. Den sot (förbrända kolväten) som bildas
är likaså cancerogen. Till råge på allt kommer dessa ämnen
i själva förbränningen reagera med varandra, vilket leder till
att tusentals nya ämnen bildas där hälsoeffekterna är okända.
Listan kan alltså göras lång och exemplet med bilbranden
är endast ett av många tänkbara scenarion. I andra typer av
bränder kan brandgasen vara ännu farligare. Klart är dock att
alla typer av brandgas kommer innehålla cancerframkallande
ämnen.
En insiktsgivande jämförelse kan göras genom att betrakta
cigarettrök som innehåller 45 cancerogena ämnen. Om vi
bortser från hur många ämnen som brandgasen innehåller
kommer fortfarande härden garanterat att vara mycket större
och röken kommer att vara avsevärt tjockare. Det är inte svårt
att förstå att en brandman ständigt utsätter sig för enorma hälsorisker i sitt arbete.
Ett annat mycket viktig faktum att ha i åtanke är att även om
man som brandman vanligtvis inte kommer i direktkontakt
med brandgaser varje dag så kommer man antagligen göra
det med dess restprodukter. I dagsläget har man bra rutiner
för att skydda sig själv på olycksplatsen. Andningsmasker och
tjocka kläder skyddar huden och luftvägarna från toxiner och
gifter. Men är det endast på själva olyckplatsen man kommer
i kontakt med dessa ämnen? All utrustning och klädsel som
använts kommer att ha samlat upp giftiga ämnen som sedan
följer med tillbaka till stationen.
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Flaskpaket är det första som byts ut efter en räddningsinsats
och rutinen brukar se ut som följande: Flaskorna läggs på en
arbetsyta, kopplas bort ifrån masken och denna monteras
isär för att rengöras. Ett nytt flaskpaket och en ny ren mask
monteras ihop på samma arbetsyta som det förbrukade.
Risken är nu att partiklar kan finnas på insidan av den nya
andningsapparaten. Det är även svårt att avgöra om allt går
att göra rent ifrån toxiner och gifter. Maskintvättade kläder
kan ha partiklar kvar på sig, likaså tvättade händer som kan
komma i kontakt med ögon och slemhinnor. Faroområdena
är många och inte alltid kända.

EN BRÄNNANDE DEBATT

Cancerrisken hos brandmän belystes nu senast på SKYDDmässan som ägde rum den 18-21 september i Stockholm.
SKYDD, som är nordens största mässa rörande säkerhet,
brand och räddningstjänst, gästades av just Virginia Weaver
och Alex Forrest som höll en föreläsning om cancerpåverkan
inom räddningstjänsten. Även Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond, IBCF, invigdes under mässan. IBCF
syftar till att samla in pengar åt forskning och utvecklande av
åtgärder som kan användas inom räddningstjänsten för att
minska exponeringen av hälsofarliga ämnen på arbetsplatsen. Stiftelsen presenterade under mässan en rosa brandbil
som kommer rulla på Stockholms gator för att belysa ämnet
ännu mer. Detta PR-knep användes även tidigare i USA och
Australien då man försökte driva igenom lagstiftning kring
arbetsmiljöns påverkan på räddningstjänsten hälsa.
Cancerdiskussionen är alltså numer en ytterst aktuell fråga
även här i Sverige. Genom medial uppmärksamhet och initiativ såsom Brandmännens Cancerfond kommer frågan om
arbetsmiljön inte att kunna förbises. Kanske leder även denna
debatt till en tankeställare hos de individer som är verksamma
inom den svenska räddningstjänsten; hur den egna arbetsplatsen kan göras säkrare och mer hälsosam. Förhoppningsvis
kommer myndigheterna i Sverige att gå i de fotspår som redan
trampats upp av USA, Kanada och Australien. Staten har en
skyldighet att värna om våra brandmäns hälsa och säkerhet,
på samma sätt som dessa värnar om vår.

Oliver Walsh
Brandingengörsstudent

Vill du arbeta som brandingenjör
i Norge?
Firesafe Consulting är en egen del inom Firesafe AS, med huvudfokus på
brandteknisk rådgivning, såväl tekniska som organisatoriska, samt framtagning
av brandtekniska ritningar. Vi söker fler medarbetare som vill vara med på våra
spännande projekt, och kan erbjuda:
/ Ett stimulerande och utmanande arbete
/ Professionella kollegor och en bra arbetsmiljö

/ En god karriär
/ Goda förutsättningar

Kontakta oss för mer info: Jonas.Davidsson@firesafe.no
Vi har behov för fler duktiga medarbetare – bli en i laget!
LÄs mer om oss på firesafe.no
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Högpresterande LED-arbetsljus
för alla tillfällen.

WL125-f
WL155-f

Nohabgatan 12C, Trollhättan. Tel 0520-49 44 40
www.standby.eu

Ekologisk och fuktsäker isolering

Hur många isoleringar har
brandklass A1 ?
FOAMGLAS ® Nordic AB
Hällebergsvägen 7, 443 60 Stenkullen
Telefon 0302-378 56
www.foamglas.se

CANCER

Allt började för sex år sedan när det kom ut en rapport med så

dade i räddningsarbetet under katastrofen med World Trade
Center. Sju år efter katastrofen har brandmännens hälsa kartlagts och även denna gång är ett av resultaten en förhöjd cancerrisk. Den blandning av partiklar som brandmännen utsattes för
under räddningsarbetet var i största grad pulveriserat cement,
glasfiber, asbest, bly och olika kolväten. Flertalet av dessa ämnen
är inte något ovanligt för brandmännen under en räddningsinsats utan något de kommer i kontakt med i sin vardag. Nio år efter katastrofen stod det även klart att många av brandmännen led
av nedsatt lungkapacitet och det återfanns ämnen som magnesium, aluminium och asbest i lungvävnaden. Låter detta som stora
konsekvenser? Tänk då på att nio år är en kort tid i detta sammanhanget. Många sjukdomar tar längre tid än så innan de visar sig.

Studien talade klarspråk, risken för att drabbas av cancer är ett
problem för yrket. Flera omfattande studier har gjorts sedan dess
och alla resultat pekar på samma resultat. I en av dessa studier
ingick över 10 000 brandmän som alla på något vis varit inblan-

Under konferens Kem 2012 höll överläkaren Bodil Persson ett
föredrag om arbetsmiljön för brandmän där hon pratade om
hur lång tid det kan dröja från det att man utsätts, under en
kort exponeringstid av ett farligt ämne, tills dess att en sjukdom
utvecklar sig. Som exempel tog hon asbest där det kan dröja så
mycket som 30-40 år innan sjukdomen mesoteliom(tumörer i
lung- och hjärtsäcken) utvecklar sig som följd. Asbest har varit
förbjudet i Sverige sedan åttiotalet men det är ingen orimlighet
att det kommer nya ämnen där det tar lika lång tid innan sjukdomarna visar sig. Ett exempel på material som är ett orosmoln
är nanopartiklar vilka är på framfart i många delar av samhället.
Att tiden är en viktig faktor i cancerdiskussionen kan ytterligare bevisas av studier som vittnar om att en 30 år lång exponering av ämnen som brandmän utsätts för ökar risken för andra
cancerformer. Ett exempel på detta är njurcancer där risken
blir hela 6 gånger så hög jämfört med andra yrkesgrupper. Inte

Tack vare den mediala uppmärksamheten och PR-kampanjerna om brandmännens risk att drabbas av cancer
börjar nu alla bli medvetna om vilka ytterligare risker
brandmän utsätts för i sitt arbete. Från föregående artikel kan vi vara säkra på att cancerrisken hos brandmän är ett faktum och att diskussionen om brandmännens hälsa är i full gång. Men brandrök och hälsofarliga
ämnen är inget nytt fenomen, likaså inte debatten om
det heller. Så varför har debatten om brandmännens
risk att drabbas av cancer slagit igenom stort först nu?
pass uppseendeväckande statistik att det inte längre gick att bortse
från i vilken grad brandmän är utsatta för risk att drabbas av cancer. Rapporten byggde på 32 internationella undersökningar som
genomförts och resultaten var överens. Cancerrisken hos brandmän var, jämfört med andra yrkesgrupper, ett faktum. Risken
att drabbas av cancerformer som testikelcancer, prostatacancer,
multipelt myelom(benmärgscancer) och cancer i lymfkörtlarna
är så stor enligt studien och de klassar dessa cancerformer som
att det finns en trolig risk för brandmännen att drabbas. En
brandman löper dubbelt så stor risk att drabbas av testikelcancer
jämfört med andra yrkesgrupper och risken att drabbas för multipelt myelom och cancer i lymfkörtlarna är 1,5 gånger så stor.
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En enda stor fråga om tid?

nog med det, efter 40 år är riskerna ännu större enligt studien.
I takt med att studierna som visar på att brandmän utvecklar
cancer till följd av vad de exponeras för i arbetet har även anmälningar gällande cancer som arbetsskada kommit in till
försäkringskassan. Än så länge har inget fall gått igenom i Sverige. I Australien har många av de cancerformer med högst risk
börjat klassas som arbetsskada. I klassificeringen ingår de fyra
cancerformer som mest diskuterats; cancer i prostata, testikel,
lymfkörtlar samt multipelt myelom. Utöver dessa ingår en hel
rad andra. En av de som är aktiva i debatten gällande cancer
som arbetsskada för brandmän är Anders Cederberg. På frågan
hur pass nära det är att cancer ska gå igenom som arbetsskada
i Sverige svarar han att forskningen är entydig så allt är bara en
tidsfråga. Han tror att det kan handla om ett, två eller tre år innan det blir klassat som arbetsskada även i Sverige.
En annan bidragande orsak till debatten om cancer hos brandmän är att dieselavgaser har ändrat farlighetsklass. Världshälsoorganisationen, WHO, har höjt klassificeringen på dieselavgaser från gruppen innehållande ämnen som”troligt är
cancerogena” till gruppen ”ämnen som definitivt framkallar cancer”. Sedan förra sammanställningen 1988 har fler studier kommit som visar på att dieselavgaser i arbetsmiljön ger en ökad risk
för lungcancer. Det har även börjat komma upp misstankar om
att avgaserna även kan orsaka cancer i urinblåsan. Med sin nya
klassificeringen ligger dieselavgaser i samma grupp som asbest
och arsenik, det vill säga ämnen som är cancerframkallande hos
människan. På grund av detta uppmanar WHO till en minskad
exponering av dieselavgaser i arbetet. Brandmännen tillhör en

grupp som utsätts mycket för avgaser, både under räddningsarbete, på stationen och under övningar. Så hur pass stort problem är dieselavgaserna i förhållande till brandröken egentligen?
När vi frågar Anders Cederberg anser han att dieselavgaserna
är ett stort problem eftersom avgasventilationen inte är hundra
procent i nuläget. Detta i kombination med att dieselavgaserna
nu har klassats som farligare är bara ett tydligt tecken på problemets storlek.
Förutom all statistik, undersökningar och klassificeringar
är det inte konstigt att debatten har växt fram. Den är starkt
kopplad till samhällets övriga utveckling. I våra hem har andelen plaster och kemikalier ökat vilket ger en giftigare brandrök. Anders Cederberg menar på att för 25 år sedan inträffade
en övertändning vid rumsbrand efter ca 12 minuter. Idag tar
samma övertändning ca 3 minuter vilket ger en mycket mer
energirik och giftig brandrök. Detta bevisar att i takt med att
våra hem, bilar och industrier blir mer moderna försämras arbetsförhållanden vid en eventuell brand. I samhället idag jobbar man för en så säker arbetsmiljö som möjligt för alla arbetsplatser. Därför är det inte konstigt att brandmännens situation
uppmärksammas då deras situation gällande vad de utsätts för i
arbetet försämrats på senare tid. Låt därför oss hoppas att debatten fortsätter och ger resultat för även våra brandmän har rätt
till en bra arbetsmiljö.
Olga Nilsson
Brandingengörsstudent
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Översvämningar, ett snabbt stigande samhällsproblem
Sommaren 2012 drabbades vi igen av ett kraftigt regnoväder
över Småland med allvarliga översvämningar som följd. Orsaken den här gången var ett skyfall som ledde till kraftigt
förhöjda vattenmängder. Lokalt föll regn motsvarande två
månaders nederbörd under ett dygn. De drabbade vattendragen har en långsam avrinning och kunde inte hantera de
stora vattenmassorna. Översvämningen var ett faktum.
Emån hade som mest ett vattenflöde på 120 m3/s, ett flöde som
är tio gånger större än normalt. Vattennivån i Silverån var som
högst drygt två meter över det normala. Räddningstjänst, hemvärn och frivilliga byggde vallar och minskade skadornas omfattning, men många i området drabbades likväl allvarligt. Det
är inte första gången området drabbas, för så sent som 2003
var det allvarliga översvämningar längs vattendragen, men åtgärder har uteblivit. Dagvattensystemet i de drabbade orterna
var inte dimensionerat för att hantera vattenmängderna och
som följd trängde avloppsvatten upp i bostäder, med allvarliga
skador som följd. De totala kostnaderna för översvämningen
kommer sannolikt att hamna i storleksordningen på några
hundra miljoner kronor. Något vi skulle kunnat undvika om
åtgärder vidtagits.

Riskområden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade förra året rapporten ”Identifiering av områden med
betydande översvämningsrisk”, i vilken 18 riskområden som
pekades ut som i framtiden kan drabbas av betydande översvämningar. I rapporten togs det upp att det inför framtiden
finns en risk med förändrat nederbördsmönster och stigande
havsnivåer på grund av klimatförändringar. Orsaker till översvämningarna kan dels vara att sjöar och vattendrag svämmar
över efter perioder med riklig nederbörd eller snösmältning.
Översvämningar kan också uppstå när mark eller dagvattensystemet inte kan hantera vattenmängderna efter kraftiga skyfall. Faran med fler översvämningar i framtiden är att det kan
slå hårt mot vår energiförsörjning och grundvattnet, eller för
den delen leda till att vi förlorar ett oersättligt kulturarv och
miljön. Samhällsviktiga funktioner som infrastrukturer och
sjukhus måste skyddas, för annars kan samhället riskera att
lamslås. Människors bostäder riskerar att drabbas av allvarliga
ekonomiska skador som följd eller personliga ägodelar som går
förlorade. I Sverige är det få översvämningar som resulterar i
att personer avlider, men skadorna kan bli mycket omfattande
och kostnaderna stora. Helt i onödan.

Åtgärder för framtiden

Med åtgärder skulle vi kunna undvika allvarliga översvämningar i framtiden. En lösning är att bygga kraftiga och beständiga
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vallar med tillhörande pumpstationer. Invallning är en möjlighet för att skydda människor, infrastruktur och bebyggelse.
Ett exempel där detta genomförs är i Kristianstad som sedan
några år tillbaka genomför ett omfattande arbete med nybyggnation och upprustning av vallarna runt staden, och pumpstationerna för att skydda mot framtida översvämningar. Kostnaden för invallningen beräknas landa på 300 miljoner kronor
och stå färdigt år 2015. Kristianstad befinner sig i en, för Sverige unik situation, och delar av staden är belägna under havsnivån, och måste därmed skyddas av vallar. En anledning till
projektet är den omfattande räddningsinsatsen som skedde år
2002, när stadens vallar var nära på att brista och stora delar av
staden riskerade att översvämmas.
Byggnation av vallar är kostsamt och inte nödvändigtvis det
enda alternativet för orter som ligger i farozonen. En lösning kan vara att återskapa våtmarker som får agera buffert
och fördröja översvämningar, de tar upp vatten vid stora vattenflöden som därefter släpps tillbaka när flödet och trycket
minskar. Våtmarker och flodslätter är en del i naturens sätt
att hantera översvämningar, men med ökad exploatering och
markanvändning har marktyperna minskat och dagens problem uppstått.
Det är en nödvändighet att i framtiden ta hänsyn till risken för
översvämningar när man projekterar för nybyggnation och när
man bygger i områden med en förhöjd risk. Exempelvis vid
byggnation i kust- och strandnära områden, längs sjöar och
vattendrag samt områden som tidigare varit sank- eller våtmark. Det är viktigt att planera in åtgärder och tekniska lösningar i ett tidigt stadie för att minska framtida problem. Det
blir trots allt betydligt billigare att dimensionera och planlägga
för åtgärder i ett tidigt skede, än att i efterhand försöka åtgärda
ett problem som kunnat undvikas. Det gäller också att dimensionera dagvattensystem och reningsverk så att de kan hantera
flödestoppar som kan uppstå vid kraftiga skyfall och översvämningar. I dagsläget är dagvattensystemen i många städer
hopplöst föråldrade och i stort behov av upprustning, vilket är
ett utmärkt tillfälle att dimensionera systemen för framtiden.
Med händelser som översvämningarna i Småland blir vi påminda om klimatförändringar och hotet det utgör. I framtiden
kommer översvämningar bli ett större problem, vilket är något
vi måste ta hänsyn till. Det är nödvändigt att ge större anslag
till räddningstjänsten för att rusta och förbereda sig för kommande scenarion. Vi måste bli bättre på att bygga för framtiden
och förbereda oss på de förändringar som är i antågande!

Albin Simonsson
Brandingengörsstudent

Foto: Caroline Carlheim

Okvalificerade arbetsuppgifter som behöver tas tag i?
Tveka inte att kontakta studenterna som författat denna tidning för att på så vis
hjälpa vår klass att komma iväg på en studieresa till USA.

Åtal mot Skanska-cheferna läggs ner
Fem år och 140 miljoner kronor i renoveringskostnader senare startade åtalet mot de som bar ansvaret till
storbranden på Potatisåkern i Malmö.
Till en början var det tre Skanska-chefer och en chef vid Sotarna i Malmö som stod åtalade. Men efter fem
dagars rättegång så ändrade åklagarens huvudvittne, en av Simabs skorstensfejare, sin historia vilket ledde
till att åtalet inte höll längre. Det visade sig at han inte var säker på vilket av husen på Potatisåkern han
hade besiktigat.
Åklagaren valde efter det här att lägga ner åtalet mot de tre Skanska-cheferna, även åtalet mot chefen vid
Sotarna i Malmö har lagts ned. Som det ser ut just nu så är det ingen som bär ansvaret för branden.

Lagerbranden i Halmstad
Den brand, som startade på kvällen fredagen den 22 sep i en lagerlokal i oceanhamnen, kunde efter 53,5
timmar anses vara under kontroll. I lokalen förvarades bla gödningsmedel, kaliumsorbat, natriumbensoat och natriumnitrat och detta var anledningen till den kraftiga försening av släckningsarbetet.
Under söndagen inleddes släckningsarbetet med vattenkanoner och strax efter klockan 3 på morgonen
till måndagen bedömde räddningstjänsten att branden var under kontroll.
Lokalen blev totalförstörd av branden.

Utredningen av olycka mellan tåg och grävlastare
Statens Haverikommision släppte i September utredningen då en spårgående grävlastare kolliderade med
ett tåg på Kimstads driftsplats. I olyckan skadades totalt 18 personer varav 1 person senare avled på sjukhus.
Rapporten ger stark kritik till Trafikverket på flera punkter. En av dessa är att Trafikstopp på intilliggande
spår saknades. De brister som har upptäckts kring olyckan kan i grunden kopplas till otillräckligt projektunderlag.
Efter att olyckan inträffat har Trafikverket infört en ny version av ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid
aktiviteter på spårområdet”. Dock är kraven på trafikstopp på intilliggande spår med tunga arbetsredkap
som riskerar att hamna inom säkerhetszonen fortfarande oförändrade.
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En ovanlig stämning
Det är ägarna till en golfbana i Mjölby som kräver skadestånd efter hänvisning till miljöbalken. Problemet
uppstod juli 2007 efter att det kommit enorma mängder regn. Räddningstjänsten valde att leda bort
vattnet från ett område med 18 villor och istället leda ner det på golfbanan. Detta ledde till att de 2 dammar (22 hektar), som fanns få golfbanan svämmade över och fyllde hela golfbanan med vatten.
Tidigare fanns det gäddor i dessa dammar, efter översvämningen fanns det enbart karpar. Att återinföra
gäddor är inget alternativ då dessa skulle blivit karpmat och Länsstyrelsen sa nej till att försöka få bort
karparna via gift eller utfiskning. Man har kommit fram till att ända sättet att lösa detta är att tömma
dammarna och detta skulle kosta 4 miljoner kronor.
Detta är anledningen till att kommunen har blivit stämda av golfbanan.

Man åtalad för Tibrobränderna frias
Den 56-årige man, som tidigare häktats för två av de 20-tal bränder i Tibro i sommras, släpptes efter
förhandlingarna och har nu också friats. Detta har Skaraborgs tingsrätt beslutat eftersom det inte finns
tillräckligt med teknisk bevisning som binder mannen till bränderna. De skador dessa två bränder orsakat anses uppgå till över 450 000 kronor.

Folksam överklagar dom mot Umeå kommun
Tingsrätten i Umeå har beslutat att brandmännen i Umeå inte gjorde något fel då 3 huskroppar totalförsrördes på Geografigränd julaftonen 2008. Folksam anser dock att domen är felaktig och har därför
överklagat till hovrätten.
Branden startade med en torrkokning som resulterade i en mindre brand i fläktsystemet. Då brandmännen kontrollerat att branden inte spridit sig upp i imkanalen lämnade de efterbevakningen till den boende
och åkte sedan därifrån. Samma natt, åtta timmar efter att räddningstjänsten lämnat, totalförstördes 3
huskroppar pga att branden spridit sig via imkanalerna upp till vinden. Folksam anser att brandmännen slarvade då de inte kollade vinden innan de lämnade och stämmer därför kommunen på 5 miljoner
kronor.
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Simtec

an Advanced Software for CFD Fire Simulation
This short article presents an advanced CFD software for computer simulation of fires, ventilation, heat transfer and combustion, etc. Simtec
overview will first be described. After that, some general features of
Simtec will be outlined. This is followed by some further description
and explanation of the general features. Finally, a few Simtec application examples are shown to demonstrate Simtec power and capability.

Simtec Overview

Simtec (Simulation of Thermal Engineering Complex) is an advanced
CFD fire simulation software with state of art simulation technology. It
has been developed by the author for more than 20 years and is most
recently publically released by Simtec Soft. Backed by reliable technology
that has been verified and validated by both academic researchers and
industrial customers, Simtec is a tool of choice for CFD fire simulation.

Fig. 1 Simtec GUI
Simtec deploys advanced models to maximize simulation reliability
and the novel numerical techniques to reduce simulation time. The reliability provides you the confidence to predict that the simulated fire
safety system will perform, as designed, in the real world. The high
simulation efficiency enables you to do more in less time with fewer
resources. Among the Simtec technologies, some are recently developed and held from publication and thus not available in anywhere else.
Simtec also provides integrated GUI (Graphical User Interface)
to facilitate an easy use of Simtec. With this GUI, user can easily to access Simtec pre-processing, post-processing and simulation functions. Figure 1 shows an overview of Simtec GUI.

Simtec Features
Below are some Simtec general features:
•
•
•
•
•

Advanced models to enhance simulation reliability
Fast computation to reduce simulation time
Graphical user interface for convenience of use
Powerful pre-processor to reduce model setup time
Powerful post-processor to provide desired method to best present the
simulation result

Simtec advanced models - Simtec deploys advanced models to virtually
simulate the processes in the real world, thus enhance the simulation reli-
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ability. The advanced models cover the turbulence
modelling, turbulent combustion modelling, thermal
radiation modelling, convective heat transfer modelling, coupled 3D solid heat transfer modelling and
combustible solid pyrolysis modelling, etc. The reliable
technology has been very well verified and validated
by both academic researchers and industrial customers. In a series of validation tests, Simtec simulation
very successfully predicted the real fire process without knowing the real fire measurement data in priori. In an academic research, Simtec even predicted a
very unusual fire phenomenon. The prediction was
considered to be wrong by fire researchers and experts, but was later fully supported by fire experiment.
Simtec high computation efficiency
To reduce the simulation time without compromising the simulation reliability, Simtec deploys advanced numerical solution technology together with
fully automatic parallel computing function. This
allows a fast simulation and brings significant simulation flexibility. With advanced numerical technology, in the simulation, optimum resolution can be
achieved and at the same time the computation task
can be very much reduced. With the automatic parallel computing function, when using Simtec for parallel
computation, user only needs to specify the number
of processors to use. The parallelization will the accordingly automatically made by Simtec. The number of processors can be any practical number such as
1, 2, 5, 8, or 10, etc. User can choose to use different
number of processors when doing the parallel computation without making any change of input files.
Simtec customers commented Simtec simulation efficiency as
“that's is really impressive”
“It is amazing how fast Simtec is when running a scenario
with this big geometry. Impressive!”
Simtec integrated GUI for easy of use
For convenience of use, Simtec also provides its integrated GUI (Graphical User Interface). From the
GUI, you can easily perform all the needed functions which include pre-processing, computation, control of computation, simultaneous visualization of computation and post-processing, etc.
Simtec integrated pre-processing
To start a simulation, a case setup must be created
first. The setup normally includes general problem
description, geometry specification, boundary condition specification, initial condition specification and
meshing. With Simtec pre-processor, you can first easily create a new project and intuitively make change if
necessary for the general problem description.

For fire simulation, normally the time-consuming work is the geometry
specification. Simtec has a powerful geometry construction pre-processor. More importantly, to drastically reduce the time of creating geometry
model, Simtec provides a very powerful 3D geometry import facility. You
can create your geometry model using many Auto-CAD programs and
then easily import it to Simtec. In many cases, the 3D Auto-CAD geometry may already exist. You will then just need to import it directly. This ge-

Shown in Fig. 4 is Simtec simulation of high speed gas
leakage fire. Simtec advanced solution method makes
this type of simulation very easy and efficient.

ometry import brings much convenience, as noticed by Simtec customer:
‘I managed to import a large and complicated
building in one minute. That's impressive! And more important,
I think that the imported geometry looks really good.’
Once geometry model is constructed, Simtec has a very powerful geometry processing capacity. With this geometry processing, all the boundaries
will be automatically identified. However, if you do have particular type of
boundary conditions to be imposed, you can easily use Simtec boundary
condition pre-processor to specify your particular boundary conditions.
For meshing, Simtec provides automatic Meanwhile, Simtec also provides
pre-processor to let you modify any parts of mesh. Thanks to the deployed
advanced numerical solution technology, Simtec has essentially no limitation on mesh.
Simtec integrated post-processing
After Simulation, you can use Simtec very powerful post-processor to
generate chart plot data and visualize your results using slice scalar plot,
vector plot and 3D rendering, etc. For brevity, no detail description is
given here.

Fig. 4 Simtec simulation of high speed gas leakage fire
Simtec simultaneously compute the coupled 3D heat
transfer inside solid structure. Figure 5 presents Simtec
analysis of coupled three dimensional heat transfer inside solid structure exposed to fire. Shown in the figure is the temperature at solid structure outer surface,
temperature at 3 mm inside from outer surface and
temperature at a horizontal slice section(the structure
is internally empty).

Simtec Applications

Simtec has very wide application areas. It can be used in fire safety engineering, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), energy engineering, environmental engineering and chemical engineering, etc. The related industries include construction,
transport (tunnel & metro), chemical production, oil, mining, military, aeronautics and space, nuclear, and environment protection, etc.
Fire safety application is one of the main focus for Simtec. Simtec simulation provides information on flow of gases, transient variation and spatial distribution of pressure, temperature and concentrations of smoke
and different gases, variation of visibility for fire escape evaluation, heat
flux on structure, three dimensional temperature distribution inside construction structure exposed in fire (Simtec provides an integrated fully
coupled computation of three dimensional heat transfer inside the construction structure), fire growth, and fire extinguishment by sprinkler, etc.
Figure 2 shows Simtec analysis of tunnel fire. Simtec has great advantage
for simulation of tunnel fire. It can simulate the fire in a long tunnel (more
than 10 km) very efficiently, even on a simple desktop computer.

Fig. 2 Simtec analysis of tunnel fire

Fig. 3 Simtec simulation of fire extinguishment by sprinkler

Figure 3 shows Simtec simulation of fire extinguishment by sprinkler.
Thanks to the deployed unique combustion model, Simtec well captures
the fire extinguishment by sprinkler. An animation of the simulation can
be found at Simtec web site

Fig. 5 Simtec analysis of coupled three dimensional heat
transfer inside solid structure exposed to fire
In engineering fire safety design, Simtec has very successfully been used in different countries and regions
for a number of different projects, including shopping
mall and open kitchen, etc. In Sweden, Simtec was
used for fire safety design of a Swedish complex building. The geometry model was directly imported with
ease from 3D CAD geometry file. Simtec was also used
for fire safety design of a complex Swedish mine. As required by the clients, the detailed information of these
engineering application projects cannot be presented
here.

Ideon Science Park
Scheelevägen 15, Alfa 3
223 70 Lund, Sweden
Info@simtecsoft.com
http://www.simtecsoft.com

http://www.simtecsoft.com/WaterMistFlameInteraction.html. 		
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I STÄNDIG
UTVECKLING

- genom engagerade medarbetare

Anna-Maria Ejrup
Brandingenjör & Civilingenjör i
Riskhantering
Slussen i Stockholm.
Anna-Maria är teknikområdesansvarig
för brand och utrymning samt
brandskyddsprojektering av nya
bussterminalen. I detta komplexa
uppdrag har WSP ett helhetsåtagande,
där samordning med övriga delar och
teknikområden är extra viktigt.

Kontakta Jan Ottosson för mer information
WSP Brand & Risk
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: 08-688 60 00
jan.ottosson@wspgroup.se
WSP Brand & Risk finns på ett tiotal orter i Sverige och
kombinerar närhet och personlig service med det stora
företagets resurser och internationella erfarenhet. Vi
arbetar tillsammans med övriga affärsområden inom
WSP för integrerade och kostnadseffektiva lösningar
som skapar mervärde för våra kunder. Vi strävar
efter att vara förstahandsvalet för både kunder och
medarbetare.
Som brandskydds- och riskhanteringskonsult hanterar
vi allt från de enkla till de mest komplexa uppdragen.
Vi är stolta över vårt arbete, men vi slår oss inte till ro,
utan befinner oss i ständig utveckling tack vare våra
engagerade medarbetare.

UNITED
BY OUR
DIFFERENCE

Ett urval av referensprojekt:
• Mackmyra Svensk Whiskey AB.
Brandskyddsprojektering av destilleri, lager och
upplevelseby. Riskhantering i detaljplanprocess samt
riskbedömning av processrisker vid sprittillverkning
samt ATEX utredningar.
• Falun Hoppbackar (VM 2015).
Projektering av brandskyddet vid ombyggnation av
hoppbacke samt kontor och bostäder i VM-byn.
• Värtahamnen.
Säkerhetssamordnare för ombyggnationen
av Värtahamnen som är en del i
stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.
Läs mer på
www.wspgroup.se/brand

När hjärtat slutar slå
Bild: Wikimedia commons

Varje år publicerar Hjärt-Lungfonden en rapport om hälsoläget i Sverige. Trots att denna
rapport inte är någon särskilt munter läsning
bör det uppmärksammas att forskning inom
hjärt- och kärlsjukdomar har resulterat i att
över 150 000 liv har räddats de senaste 30 åren.
Utöver detta glädjeämne återstår betydligt
dystrare fakta som påminner om att läget är
långt ifrån bra. Nästan 40 % av alla som avlider varje år i Sverige gör det på grund av
hjärt- och kärlsjukdomar vilket ger en ohotad
förstaplacering på listan över de vanligaste
dödsorsakerna.

Hjärtfakta

Då denna artikel främst ska handla om plötsligt hjärtstopp
kan det vara bra att inleda med att reda ut den begreppsförvirring som förekommer. Det händer att plötsligt hjärtstopp förväxlas med hjärtinfarkt men detta är två skilda saker. Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som uppkommer
då en blodpropp bildas och hindrar blodet från att transportera syre till hjärtat som i likhet med andra muskler
behöver detta för att kunna arbeta. Orsakerna till plötsligt
hjärtstopp är ännu inte helt klarlagda. Normalt sett drar
hjärtat ihop sig ca 60 gånger per minut och pumpar då ut
blod till kroppen. Denna hjärtrytm styrs av den så kallade
sinusknutan i övre delen av hjärtat. Sinusknutan skickar ut
små elektriska signaler som leder till att hjärtmuskeln dras
ihop. Om dessa signaler skickas ut oregelbundet och snabbare än normalt blir följden att hjärtat börjar flimra och
förlorar då förmågan att pumpa blod. Händelseförloppet
från signalfel till medvetslöshet tar några sekunder. Det är
vanligt att plötsligt hjärtstopp förorsakas av just hjärtinfarkt och det finns även samband med arvsanlag. Med det
sagt kan dock vem som helst drabbas av hjärtstopp; det
finns många exempel på unga idrottare som kollapsat under pågående match eller tävling.
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”Det högg till i bröstet”
För fyra år sedan spelade Robin, då 23 år gammal, en
fotbollsmatch med ett kompisgäng i Malmös korpserie.
Han var mittfältare och en viktig spelare för laget med
sin snabbhet och styrka. I mitten av andra halvlek kände
Robin hur det utan förvarning högg till i bröstet och kort
därefter segnade han ner i gräset medvetslös. Han hade
drabbats av plötsligt hjärtstopp. En spelare i motståndarlaget som var anställd inom Räddningstjänsten Syd insåg
direkt att det var allvarligt och sprang bort till honom.
Tillsammans med en av Robins lagkamrater påbörjade de
hjärt- och lungräddning samtidigt som en annan spelare
ringde 112. Ambulansen var på plats efter drygt fem minuter och lyckades få igång Robins hjärta med en hjärtstartare. Väl på sjukhuset konstaterades det att signalsystemet i hans hjärta hade slutat fungera som det skulle av
okänd anledning. Han fick en pacemaker inopererad som
kan ersätta sinusknutans signalfunktion vid behov. Hade
det inte varit för det snabba ingripandet på fotbollsplanen
och ambulansens korta responstid hade Robin sannolikt
inte överlevt. Idag lever Robin ett normalt och aktivt liv.
Han väntar barn med sin sambo och tränar knattefotboll
på fritiden. Tyvärr är det inte många drabbade som är lika
lyckosamma.

Mörk statistik

Varje år drabbas runt 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp ute i samhället. Hjärt- och lungräddning inleds på
5000 av dem men endast 500 personer överlever. För att få
en bättre uppfattning av hur stort dödstal detta verkligen
är kan det, med hjälp av trafikverkets data, konstateras att
det årligen dör mer än dubbelt så många i plötsliga hjärtstopp än sammanlagda antalet döda i trafiken de senaste
tio åren (!). Största anledningen till den minst sagt dåliga
överlevnadschansen är att hjärnans funktioner är mycket
beroende av syre, något som upphör att levereras då hjärtat slutar pumpa blod. Kroppen börjar få permanenta
skador redan efter någon minut och som tumregel brukar
man säga att chansen att överleva minskar med 10 % varje
minut den drabbade inte får behandling. Uttrycket ”några

minuter kan vara skillnaden mellan liv och död” stämmer
alltså skrämmande väl. Eftersom hjärtats egen förmåga att
pumpa blod har upphört vid hjärtstopp är det absolut vitalt att påbörja hjärt- och lungräddning snabbt. Detta görs
för att pumpa runt blod manuellt tills ytterligare hjälp och
hjärtstartare anländer till platsen.
Utveckling och framsteg
Arbetet för att förbättra oddsen för drabbade fortgår hela
tiden, både i mindre och större skala. Hjärtstartare är
numera väldigt enkla att använda och kräver egentligen
ingen utbildning, en röst berättar var elektroderna ska
placeras och maskinen känner själv om och när man ska
ge en stöt. Det finns ett antal olika kostnadsfria appar till
mobilen som detaljerat visar hur HLR går till och även i
vissa fall var närmsta hjärtstartare finns, något som kan
vara helt avgörande. I maj 2010 startade i Stockholm ett
intressant projekt där man med hjälp av positioneringsteknik ska kunna larma HLR-utbildade privatpersoner
om någon i närheten drabbas av misstänkt hjärtstopp. Projektet leds av Södersjukhuset och Karolinska Institutet och
uppmuntrar personer bosatta inom Stockholms län med
utbildning inom HLR att gå in och anmäla sig som smslivräddare. Man registrerar sig då till en tjänst som genom
denna positioneringsteknik kan se var man befinner sig.
När SOS-alarm får in nödsamtal sker det per automatik en
geografisk lägesbestämning. Om hjärtstopp misstänks kan
sedan larmoperatören aktivera tjänsten som jämför larmsamtalets geografiska position med personer registrerade
till tjänsten. Om någon befinner sig i närheten skickas ett
larm till mobiltelefonen. Givetvis larmas samtidigt ambulans och räddningstjänst. Projektet drivs alltså på försök i
Stockholms län men förhoppningen är att man kommer
att påvisa drastiskt förkortad responstid och därefter kunna sprida förfarandet nationellt.

någon form av HLR-utbildning inom ämnet idrott och
hälsa. Största anledningen till bristen på utbildning är att
övningsdockorna som används är dyra; skolor har inte råd
att göra den investeringen. Det finns inte heller några statliga anslag som underlättar för skolorna. Föga förvånande
handlar det alltså mest om pengar. Det som däremot överraskar är regeringens ovilja att se seriöst på problemet och
investera för framtiden.

En oviss framtid

I januari publicerade DN ett manifest från 12 framstående
hjärtexperter i Sverige vilka menar att av de 4500 fall där
HLR påbörjas men misslyckas, dör 750 svenskar i onödan.
För att kunna rädda dessa 750 poängteras bland annat vikten av att alla får lära sig grundläggande HLR och även
att det sker en storskalig spridning av hjärtstartare på offentliga platser samt till räddningstjänst och polis. Detta
kommer självklart att vara kostsamt men kan som sagt
bidra till att hundratals liv räddas varje år. Det kan jämföras med hur mycket pengar som satsas på exempelvis
trafiksäkerhet i relation till antal dödsoffer i trafiken. Man
inser då att det finns mer än nog incitament för att även
satsa pengar på HLR-utbildning och hjärtstartare.

Johan Askman
Brandingengörsstudent

Problematik

Moderna och tekniska hjälpmedel i all ära men det som är
av störst betydelse är att så många som möjligt har kunskapen som behövs för att utföra hjärt- och lungräddning.
Med ökad kunskap följer även ökad handlingskraft. Så sent
som förra året fick första hjälpen och hjärt-lungräddning
plats i läroplanen för grundskolan från och med årskurs
sju. Tidigare stod det bara livräddande första hjälp vilket
kunde tolkas på många olika sätt. HLR bortprioriterades
ofta och så är fortfarande fallet, trots de nya riktlinjerna
i läroplanen. HLR-rådets utbildningsgrupp uppskattar
att endast omkring 20 % av Stockholms grundskolor ger

