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Ett läsår går fort och vi har kommit fram till vårt
sista nummer av bilagan. Jag lämnar över till Fabian Ardin och nästkommande klass, Bi12, och
önskar er all Lycka till!
Vissa av artiklarna i detta nummer speglar det
som vi allra flesta längtar efter just nu. Det kan
väl knappast bara vara jag som, nu när det börjar
närma sig sommar, längtar lite extra till sol, bad,
vita stränder och semester. Sommaren är något
utöver det vanliga då man kan spendera flera dagar på stranden eller ute på vattnet utan att ha
något som helst att behöva bry sig om.
Samma sak gäller dock inte för den svenska
sjöräddningen, just sommaren är en av deras
mest hektiska tider på året. Hur är sjöräddningen uppbyggd och hur fungerar verksamheten?
Detta har Olgat kollat närmare på i sin artikel.
Dock är ju den Svenska sommaren inte alltid
som vi drömmer om att den ska vara. Med den
regnstatistik Sverige har haft de senaste åren
finns det mycket kvar att önska. Så varför inte
ta och plugga ett år utomlands istället?! Ta en
löprunda längs stranden på kvällarna och jobba

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

med spännande projekt på dagarna. I Fridas artikel kan du läsa två intervjuer om detta.
Johan spinner vidare på sin artikel från förra
numret där han skrev om jordbävningen i Haiti
2010. Nu går han in djupare kring vad det finns
för åtgärder för att förhindra naturkatastofer.
Även Anna följer till viss del detta spår då hon
har analyserat Sveriges krishantering. Just Sveriges krishantering sattes hårt på prov då tsunamin i
Thailand inträffade 2004.
Dessutom skriver josefin om skärsläckarens funktion och utveckling, Daniel om farligt gods och
Jonathan om hur det är att jobba som olycksutredare och hur man kan utbilda sig inom detta. Carl
reder även ut allt kring de nya byggreglerna.
Vi som har arbetat med Bilagan det här läsåret
tackar nu för oss och önskar er alla en riktigt härlig sommar!
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SJÖRÄDDNINGEN
Våren börjar ta sitt fäste och i takt med att det blir varmare och soltimmarna ökar
börjar båtlivet sakta vakna till liv. Fler och fler sjösätter sina fritidsbåtar och antalet till sjöss ökar. Så också statistiken över sjöräddningens insatser. Statistisk från
förra året visar på att antalet insatser till sjöss ökar under vårmånaderna för att nå
sin topp i juli. Under 2012 gjordes hela 192 insatser i juli månad av sjöräddningen.
Eftersom Sverige är ett land med stora kustområden och många sjöar ställs det krav
på räddningen till sjöss. Inte bara Sveriges vatten ska bevakas utan även internationellt vatten enligt överenskommelser med grannländerna. För att klara av detta
krävs en stor organisation.
Sveriges sjöräddning - ett stort sammarbete

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar Sjöfartsverket för sjöräddningen i Sverige.
Till sin hjälp har de även Svenska Sjöräddningssällskapet SSRS, kustbevakningen, polisen, den
kommunala räddningstjänsten, försvarsmakten samt Norrlandsflyg AB som står för den svenska
räddningshelikopterberedskapen. Kontakten mellan alla de inblandade och utlarmningen styrs
från Sjöfartsverkets gemensamma sjö- och flygräddningscentral JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) i Göteborg. Hit kommer larm som antingen blivit vidarekopplade från SOS eller
larm direkt vid vhf-radio, en radio som används inom sjöfarten för bland annat kommunikation
och nödanrop. På centralen arbetar räddningsledare för att avgöra om det är fara för liv eller inte
genom intervju. Enligt lag blir det endast sjöräddning om det är fara för liv, om inte får fallet lösas
på egen hand. Om räddningsledaren anser att det är fara för liv börjar en inventering av resurser
och processen att larma ut dessa till olyckan. Sjöfartsverket har avtal med sjöräddningssällskapet
så att dess frivilliga sjöräddare även larmas vid en eventuell olycka. Allt för att så snabbt som
möjligt med bästa kompetens nå de nödställda.
Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är fara för liv eller inte. Om till exempel personer
anmäls som försvunna måste räddningsledaren ta omständigheterna i beaktande för att besluta
om det ska bli sjöräddning. Faktorer som spelar in kan vara väderlek, vilken typ av båt, personens
vana att vara på sjön samt vilken tid på året och dygnet det är.
Under 2012 hade sjöräddningen som mål att inom svenskt vatten undsätta de nödställda inom
60 minuter i 90 procent av fallen om den nödställdes position var känd. Målet uppfylldes i hela
94 procent av fallen. På internationellt vatten ligger istället målsättningen på att inom 90 minuter
undsätta den nödställda i 90 procent av fallen.

Statistik

Under 2012 uppgick antalet saknade/omkomna inom sjöräddningens område till 28 stycken.
Detta inkluderar fall över bord, strandnära drunkningar, dykolyckor, hopp från broar samt olyckor i samband med fritidsfiske. Av de omkomna/saknade var det fem kvinnor och ett barn. Det
totala antalet sjöräddningsinsatser under 2012 uppgick till 825 fall. De flesta av dessa insatser
involverar fritidsbåtar som står för hela 565 av insatserna. Av det totala antalet insatser gällde
endast 11 stycken brand.

Sjöräddningssällskapet – En stor del av sjöräddningen

Hela sjuttio procent av sjöräddningen står Sjöräddningssällskapet för som idag består av ca 1800
frivilliga sjöräddare och 170 startklara båtar, redo att rycka ut när olyckan är framme. Varje år
lämnar Sjöräddningssällskapet kajen 7000 gånger för att komma närmare målet om noll omkomna till sjöss. Alla gånger handlar det dock inte om att hjälpa personer i nöd utan Sjöräddningssällskapet kan även hjälpa till vid tekniska problem med båtar och andra tänkbara problem till sjöss.
Eftersom sjöräddningssällskapet bygger på frivilliga krävs det att människor med ett stort intresse för sjön och viljan att hjälpa andra människor engagerar sig. Kraven som ställs är egentligen inget mer än att du är över 18 år, kan simma 200 meter och har god kondition samt att du

1

Foto: Nicklas Liljegren, Sjöfartsverke

fartsverket

Foto: Sven Nilsson, sjöfartsverket

Foto: Jan Brügge, Sjöfartsverket

bor nära någon av landets 67 räddningsstationer så att du kan
infinna dig inom 15 minuter. Som blivande sjöräddare får du
genomgå en certifierande utbildning som innehåller viktiga moment som brandövningar, sjukvård, radio-och båtkunskap samt
personlig säkerhet och överlevnad.
För att närma sig målet om noll omkomna till sjöss ägnar sig
Sjöräddningssällskapet också mycket åt att arbeta i förebyggande
syfte genom framförallt folkbildning. Ett steg i detta är deras engagemang i ”Barnens Livräddningsskola” som har för avsikt att
öka kännedomen om risker och hur dessa kan undvikas. SSRS
syns också i projekt för en bättre miljö och forskning om framtida
metoder för sjöräddning.

SSRS värnar om miljön

Sedan 2007 påbörjades en satsning för att kunna rädda miljön vid
olyckor som resulterar i utsläpp av giftiga ämnen. Målet är att göra
en snabb första insats innan större saneringsresurser kommer till
platsen. För att klara av detta har 26 miljöräddningssläp placerats
ut runt om i Sverige på Sjöräddningssällskapets stationer. Släpen
är utrustade med högsjölans samt absorberingsläns. Högsjölänsen
används till att ringa in utsläppet så att det inte sprids över en stor
yta. Sedan kan en saneringsbåt komma och plocka upp det farliga utsläppet och förhoppningsvis har konsekvenserna av olyckan
minskats på grund av att utsläppet inte kunnat sprida sig under en
lång tid. Om utsläppet skulle vara av mindre karaktär som från
en fritidsbåt klarar alla av Sjöräddningssällskapets räddningsstationer detta eftersom de är utrustade med 20-40 meter absorberingslans.

FIRST – ett forskningprojekt om massräddning

Många av insatserna för Sveriges sjöräddning handlar om fritidsbåtar. Men vilken beredskap finns om ett stort kryssningsfartyg
med fler hundra personer måste evakueras till sjöss? Det har
Sjöräddningssällskapet arbetat med i projektet First Independent
Responder Safe Transfer, ett projekt tillsammans med Chalmers
och Stena Line som går ut på att kunna föra ett stort antal personer i säkerhet vid en färjeolycka. Idag ska ett fartyg i nöd kunna
evakueras på 30 minuter samtidigt som ett fartyg som kommer till
katastrofplatsen är skyldig att hjälpa till, men det saknas regelverk
för mellanledet menar Sjöräddningssällskapet på. De syftar på
metoderna och verktygen som verkligen ska rädda de nödställda
efter att de evakuerats. FIRST bygger på att fartyg utrustas med
en lyftkran som kan lyfta upp räddningsbåtarna från det utsatta
fartyget till säkerheten på det egna fartyget. Tanken är att fartyg
i reguljärtrafik ska utrustas med detta FIRST-system eftersom de
förmodligen kommer vara först på plats vid en olycka. Förutom
lyftkranen bygger även idén på att en liten snabb räddningsbåt kan
sjösättas utan fara för att assistera vid lyftet. Projektet har testats
och utvecklats under flera år och i nuläget har tester gjorts där
räddningsflottar med 39 personer på vardera går att lyfta i svåra
väderförhållanden på så kort tid som 7 minuter per flotte. Detta
kan jämföras med tiden det skulle ta för personerna att vinschas
upp av helikoptrar, som är en metod som kan användas i dagsläget.
Vare sig det är ett stort kryssningsfartyg eller en liten fritidsbåt är
det viktigt att känna till åtgärderna vid en eventuell olycka. Nu
när segelbåten åter sjösätts för vårens premiärtur är det lägligt att
inte bara kolla över båten, utan även dess säkerhetsutrustning och
tänka över ert eget sjövett. Ta det lugnt på sjön i sommar och framförallt, tala alltid om för någon annan vart du ska när du ger dig
ut på sjön.
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Olga Nilsson
Brandingenjörsstudent
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP kan tunnlar
SP har en omfattande erfarenhet av brand- och riskproblem i tunnlar. Vi erbjuder bl a:
• Mobil utrustning för att kunna simulera dynamiska
fordonsbränder i tunnlar för att studera branddetektion
och ventilation
• Framtagande av dimensionerande bränder
• Temperaturberäkningar
• Analyser av termiska egenskaper
• Utbildning av tunnelprojektörer, brand- och riskingenjörer
• Sprinklerprojektering
• Ventilationsprojektering
• Möjlighet att utföra modellskaleförsök för att studera
rökgasspridning
• Fullskaliga sprinklerförsök
• Fullskaliga provningar av tunnelelement med eller utan
beklädnadssystem
• Hållfasthetsanalyser
• Skadeutredningar
För mer information kontakta:
Haukur Ingason
E-post: haukur.ingason@sp.se | Tel: 010-516 51 97
www.sp.se

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

Olycksutredning

Fot

Varje vecka dör cirka 50 personer i Sverige till följd
av olyckor, under samma vecka läggs ett par tusental
personer in på sjukhus efter att ha skadats allvarligt.
Förutom dessa så måste även 30000 personer uppsöka läkarvård till följd av olyckor. Allt detta sker
under samma vecka!
Under en normal vecka rycker räddningstjänsten ut på ungefär 500 bränder, 240 trafikolyckor, 10 drunkningstillbud
och nästan 40 utsläpp av farligt ämne. Kostnaderna för samhället på grund av dessa olyckor uppskattas av MSB till 40 miljarder kronor år 2008.

Olycksutredare är ett samlingsnamn för olika typer av utredare med varierande arbetsuppgifter. Olycksutredare utreder
alltså inte enbart bränder utan även trafikolyckor, byggarbetsplatsolyckor, industriolyckor mm. För att arbeta som olycksutredare behöver du heller inte arbeta inom räddningstjänsten. Olycksutredare finns även representerade inom polisen,
i försäkringsbranschen, inom industrin och en hel del andra
myndigheter och privata företag.
Hur gör man då för att utbilda sig till olycksutredare? Detta
kan du läsa mer om i slutet av den här artikeln.

Kända utredningar

Det finns många intressanta utredningar att ta del av, vissa
är mer kända än andra, t.ex. diskoteksbranden i Göteborg
år 1998 då 63 personer omkom eller Estoniakatastrofen år
1994 då 852 personer omkom. Dessa två olyckor har utretts
grundligt och flera miljoner kronor har lagts på att hitta vad
som kan ha förorsakat dem.
Estonia - Efter många års utredning kom man fram till att det
var bogvisiret som lossnat och lett till förlisningen av Estonia,
varför detta hände har utretts ytterligare.
Diskoteksbranden - Enbart polisutredningen av diskoteksbranden kostade 30 miljoner kronor och det tog 1,5 år innan man kunde kartlägga vad som egentligen hade hänt. Det
visade sig att branden i festlokalen var anlagd och fyra personer åtalades för att anlagt branden. Anledningen till magnituden av branden anses vara en snabb brandspridning och en
överbefolkad festlokal. Det befann sig 375 personer i en lokal
som endast var godkänd för 150.

Brand i parkeringsgarage

Jag har tagit del av olycksutredningen ”Brand i parkeringsgarage Betzensgatan, Majorna Göteborgs kommun”. Olycksutredningen som gjordes av Räddningstjänsten Storgöteborg
fokuserar framförallt på säkerheten för räddningstjänstens
personal vid branden. I den här branden omkom ingen person, det är dock viktigt att påpeka att folk inte måste omkomma för att en olycksutredning ska genomföras.
Branden på Betzensgatan var en mycket omfattande och
komplicerad brand. Den startade på kvällen den 8 mars 2011
och släckinsatsen pågick ända till sen morgon dagen därpå.
Som mest var det 38 brandmän och befäl involverade i insatsen, det upprättades även en stab. Det blev omfattande skador på både bilar och byggnad, totalt var det cirka 140 bilar
som berördes varav 25 stycken fick skrotas. Stora mängder
miljögifter släpptes ut och efter sanering så var kostnaderna
uppe i mångmiljonklassen.

Foto: Studio Lévy and Sons, wikimedia commons

Utredningen fastställde att det fanns en del brister både i utförandet av insatsen och brist på material i släckbilarna. Man
tar också upp problematiken med att parkeringsgarage inte
ingår i tillsynsverksamheten. I det här fallet ledde det till en
högre brandbelastning p.g.a. att en del parkeringsplatser även
användes som förråd. Olycksutredningen skickades ut till
beställarna av utredningen men även till MSB i hopp om att
man från myndighetens håll kommer att belysa riskerna med
garagebränder och de erfarenheter man kunde dra av branden
i sin branschtidning Tjugofyra7.
Utredningen angående mordbrand undersöktes av polisen,
man fann dock inga bevis som visade på att branden skulle
vara anlagd i det här fallet. Troligtvis startade branden efter en
kortslutning i en batteriladdare.

Utbildning inom olycksutredning

Det finns tre kurser att välja mellan om man är intresserad av
att utreda olyckor och bränder: Olycksutredning grundkurs,
Kvalificerad olycksutredningsmetodik eller Brandplats-undersökning. Dessa kurser tillhandhålls i ett samarbete mellan
Karlstad universitet, MSB och Nationellt Nätverk för Olycksutredning (NFO).
Kurserna är framförallt riktade till personer som avser att arbeta med olycksutredning. För grundkursen finns inga speciella krav för att bli antagen, till den kvalificerade kursen
krävs grundläggande kunskap. För räddningstjänst-personal
krävs det att man har gått kursen Tillsyn B eller Brandingenjörs-programmet för att bli antagen till kursen Brandplats-undersökning. Utbildningstiden på kurserna varierar mellan 3-8
veckor. Utbildningsort varierar också beroende på kursval.
Kurser inom utredning av olyckor och brandplatser:
➢ Olycksutredning grundkurs, 5 hp
Kursen är lämplig för alla som avser att arbeta med olycksutredning, oavsett inom vilken bransch man arbetar eller
vilken typ av olyckor eller tillbud man arbetar med.
➢ Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7,5 hp
Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar
av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet,
offentlig eller privat verksamhet.
➢ Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddn-

ingstjänst

Kursen vänder sig till personal inom kommunal räddningstjänst och polisanställda. För polisen är kursen en
delkurs i kriminalteknisk grundutbildning som Statens
kriminaltekniska laboratorium (SKL) genomför på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Totalt finns 30 platser varav 10
platser är för personal inom kommunal räddningstjänst.
För mer info:
www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Olycksutredningsmetodik/

Jonathan Rosenqvist
Brandingenjörsstudent
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Nya byggregler ställer nya krav på
tillämpning
Sedan den första januari 2013 ska alla nya bygglov uppfylla
kraven enligt Boverkets nya byggregler, BBR 19.
En av nyheterna i byggreglerna är införandet av en ny byggnadsklass Br0, som innebär högsta skyddsbehovet. Den nya
byggnadsklassen omfattar byggnader som av olika skäl innebär stora risker vid händelse av brand. Dit hör byggnader
på över sexton våningar, stora sjukhus, fängelser och större
samlingslokaler. Det som är utmärkande för Br0 är att endast
analytisk dimensionering är tillämpbar, medan det för de tre
andra byggnadsklasserna Br1, Br2 och Br3 finns allmänna råd
och förenklade dimensioneringsmetoder.

“Plan- och bygglagstiftning
ställer stora krav på tillämparna och i de nya byggreglerna är den enskildes ansvar
tydligare.”

Det kan alltså konstateras att för Br0-byggnader saknas förenklad dimensionering trots att det är den förenklade dimensioneringen som utgör grunden för säkerhetsnivån.

- I projekt med Br0-byggnader som WSP Brand & Risk varit involverad i har en jämförelse med skyddsnivån Boverket
kräver för andra byggnadsklasser gjorts, men det har även
sneglats på vilka krav andra länder ställer i sina regelverk.
Internationell statistik av brandscenarion och brittisk standard för felsannolikheter i system är också något vi vägt in.
Något som varit svårt i arbetet är bedömningen av den totala
risknivån då det för Br0-byggnader finns fler risker att väga
in, som t.ex. samhällsrisker, något som inte beaktas i BBR 19,
säger Björn Yndemark.

Enligt Boverket ska analytisk dimensionering verifieras enligt
de ramar som sätts upp i det allmänna rådet BBRAD 1. Verifieringen ska ske genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys
eller kvantitativ riskanalys. Med anledning av de begränsade
riktlinjerna för dimensionering av Br0-byggnader har ett behov av ytterligare vägledning identifierats av Föreningen för
brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV).
BIV är en avdelning (Swedish Chapter) inom den internationella sammanslutningen SFPE, och en ideell förening som
verkar för bra brandskydd och fungerar som ett nätverk för
alla personer som har intresse för brandrelaterade frågor.
Frågan om hur man kan stödja tillämpning vid brandteknisk
dimensionering av Br0-byggnader är något som en tillämpningsgrupp inom BIV bestående av aktiva inom konsultbranschen, räddningstjänsten och universitetet har utrett under
drygt ett halvår. Deras arbete avser att ge vägledning, men
syftar även till att skapa en samsyn inom branschen. Arbetet
”BIV:s stöd för tillämpning vid brandteknisk dimensionering
av Br0‐byggnader” kommer presenteras under BIV-konferensen om praktisk tillämpning av BBR 19 den 30-31 maj i
Stockholm. Fredrik Nystedt, brandkonsult på Wuz risk consultancy AB, har haft huvudansvaret för tillämpningsgruppen.

Viktigt med likriktad bransch

- Likriktad bransch är något att sträva efter, då skillnad mellan olika konsulters arbeten och tolkningar kommer att kunna
vara stora. Särskilt kravnivån på höga byggnaders bärverk kan
komma att variera, förklarar Björn Yndemark brandingenjör på WSP brand & risk. Björn har varit med i arbetet inom
tillämpningsgruppen.
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En annan tillämpningsgrupp inom BIV har också arbetat fram
ett stöd för tillämpning vid analytisk dimensionering. De har
arbetat mot syftet att vägleda såväl projektörer som granskare
i arbetet med att utföra CFD-beräkningar för att uppnå ett acceptabelt och korrekt resultat vid tillämpningen av BBRAD
1. Vägledningen syftar till att påvisa såväl tekniska vägval vid
beskrivande av beräkningsdomänen och branden, som att
beskriva en rimlig lägstanivå på kvalitetssäkring och arbetsmetodik. Resultatet av gruppens arbete kommer också presenteras under BIV:s konferens av Daniel Rosberg, brandingenjör
WSP Brand & Risk, som haft huvudansvaret för tillämpningsgruppen.

Höga krav på kompetens

Michael Strömgren, SP Brandteknik, är vice ordförande i BIV
och har varit drivande bakom satsningen på stöd för tillämpning.
- Plan- och bygglagstiftning ställer stora krav på tillämparna
och i de nya byggreglerna är den enskildes ansvar tydligare.
Projektörer måste använda modeller på rätt sätt, och göra
svåra bedömningar i komplexa frågor. Det finns därför ett
stort behov av stöd till branschen för att säkerställa en god säkerhetsnivå och en sund konkurrenssituation. Det ställer också
höga krav på kompetensen.

För att främja en hög nivå på brandskydds-projektering i samhället har BIV infört ett system med en objektiv auktorisering
av brandskyddsprojektörer. En auktoriserad brandskyddsprojektör har omfattande teoretisk utbildning inom områdena
brand, brandskydd, utrymning, riskanalys och riskhantering.
Dessutom har projektören minst 3 års yrkeserfarenhet och lever upp till höga krav på regelbunden fortbildning inom sitt
arbetsområde. Vidare ska arbetet ske i enlighet med de etiska
regler som föreningen antagit. Idag är 13 stycken från olika
företag auktoriserade.
Michael konstaterar att arbetet har varit lyckat.
- Med BIV som katalysator tillvaratar vi branschens kunskap,
och tar ett nästa steg. Vi ska vara stolta över det stora engagemanget inom vårt lilla skrå. Genom arbetet tar vi nästa steg i
utvecklingen med fokus på de komplexa frågeställningar som
brandingenjörer möter.

Faktaruta:

BIV-konferensen om praktisk tillämpning av BBR 19, kommer hållas den 30-31 maj i Radisson Blu Arlandia Hotell.
Konferensen kommer att öppnas med ett föredrag av Dr. Vyto
Babrauskas
”What should the fire safety engineering profession be doing that
it is not doing now, or not doing well?”
Sedan kommer representanter från Boverket och MSB tillsammans med yrkesverksamma inom konsultbransch, universitet
och räddningstjänst hålla föredrag med tema praktisk tillämpning av BBR 19.

Carl Pettersson

Brandingenjörs- och Civilingenjör i
Riskhanteringsstudent, LTH
gbr08cpe@student.lu.se

Specialister på brandskyddsprojektering och
riskanalyser.
Beﬁntlig logotyp positiv

www.brandkonsulten.se

LIVET SOM INGENJÖR PÅ
ANDRA SIDAN
Snart ett år har gått sedan Ove lämnade kyliga Sverige
för en betydligt varmare tillvaro. I denna intervju delar han med sig av sina erfarenheter som brandingenjör i det soliga Australien.
			Namn: Ove Hagelstedt
			Ålder: 30
			Började på LTH: 2009
			Aktuell med: Brandingenjörss-

			
tudent som fått traineetjänst på
			
Holmes Fire i Sidney, Australien.
			
Holmes Fire är ett konsult
			
företag som specialiserat sig på
			prestationsbaserade konstruktio			
nslösningar som rör brand och
			säkerhet.

Nu har du bott och levt i Sydney i nästa ett år. Hur känns
livet i kontrast till att vara student i Lund?

Kontrasten mot studentlivet i Lund är enorm! Till att börja
med bor jag cirka 50 meter från stranden med en balkong som
vetter mot havet där jag äter frukost i soluppgången varje morgon innan jag tar färjan till jobbet. Det är betydligt fler soldagar
än hemma och jag har gått i shorts och flip-flop hela året. Att
leva och bo i ett annat land är dessutom en stor kontrast i sig.
Jag har lärt mig mycket om mig själv, kultur, människosyn och
så vidare. Det kommer jag att ha nytta av under resten av mitt
liv och jag kan varmt rekommendera andra studenter att ta den
här möjligheten! Sen att det känns som att man är på semester
varje helg är ju knappast dåligt det heller.

Hur bor du i dagsläget?

Jag bor i Manly, som är en förort till Sidney, tillsammans
med min flickvän Ida. Manly ligger ute vid havet ungefär en
halvtimmes färjeresa från city. Det är en etta med etage på 10: e
våningen med balkong och utsikt över havet. Visst betalar vi en
hel del för den men vi är inte här för att spara pengar!

Vad är det bästa med att bo i Sydney?

Tveklöst klimatet och närheten till havet. Det är inte för varmt,
inte för kallt och nästan alltid sol! Sydney i sig är på sätt och vis
“bara” en stad precis som Stockholm, Berlin eller Köpenhamn.
Folk har bråttom och det är trångt på tågen även här. Jag har
själv inte spenderat så mycket tid inne i city (annat än på jobbet
naturligtvis), förmodligen för att jag inte ser någon anledning
att lämna Manly!

Var det någonsin någon tvekan om att lämna Lund med
tanke på att du ganska nyligen blivit vald som ordförande
för BIIF (Brandingenjörers intresseförening)?

Det var det definitivt! Egentligen tycker jag att det är viktigt att
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slutföra sina uppdrag och det var dessutom något jag tyckte var
väldigt roligt. Lägg där till att jag trivdes i Lund, ville inte jobba
som konsult och hade i princip bara exjobbet kvar. Skulle jag då
verkligen pausa livet i Sverige ett år? Som tur var fattade jag rätt
beslut, det här kommer jag aldrig ångra och jag får dessutom
arbetslivserfarenhet under tiden!

Vad innebär en vanlig arbetsdag?

Jag jobbar precis som alla andra brandingenjörer på kontoret,
med den enda skillnaden att jag inte får skicka ut egna rapporter, det finns alltid en ”co-author”.
En vanlig arbetsdag börjar med att klockan ringer 05:15 (nackdelen med att bo utanför stan), en löptur på stranden eller en
timme på gymmet, frukost och sedan en halvtimme på färjan.
Jag kommer till kontoret mellan 8:30 - 9:15 och startar upp datorn, kollar av mailen, öppnar listan med pågående projekt och
bestämmer mig för vad som är viktigast för stunden och sätter
igång med skrivandet.
Rapporterna vi skriver är oftast redan halvfärdiga från början,
det är mycket som är mallar och standard. Å andra sidan är
varje projekt unikt, med en unik byggnad, unika problem och
därmed en unik rapport. Vissa analyser är tråkiga, lätta och inte
alls givande, medan andra kan vara riktigt kluriga och kräver
räknande, CFD eller något annat lämpligt hjälpmedel. Ibland
är det bara fantasin som sätter gränser.
Under dagen dyker det oftast upp nya små projekt som det är
mer eller mindre bråttom med, så man kan aldrig riktigt veta.
Ett par gånger i veckan lämnar jag kontoret för möten eller
platsbesök. Jag träffar kunder, arkitekter, certifierare, räddningstjänsten med flera. Oftast är jag ganska passiv eftersom jag
fortfarande i första hand är där för att se och lära, men ibland
får jag förklara något i mina analyser vilket kan vara ganska
kul!
Jag brukar gå från kontoret vid 17-tiden och då tar jag färjan
hem, handlar, äter och går och lägger mig tidigt. Dagarna och
veckorna går fruktansvärt fort!

Vad är det mest spännande/roliga du har fått vara med om?

Det roligaste har tveklöst varit ett projekt där jag från scratch
och på egen hand har dimensionerat brandgasventilationen
med hjälp av FDS i ett stort universitetsbibliotek som ska byggas. Det är ett utmanande projekt som jag jobbat med dagligen
i cirka 5 månader! Byggnaden har låga takhöjder, ett smalt atrium och allting är en och samma brandcell. Ingen konventionell
lösning fungerar och mycket tid har gått till att prova olika
idéer i FDS, vilket har varit väldigt givande! Att jag dessutom
till slut hittat en lösning som fungerar känns fantastiskt roligt
och jag ser fram emot att komma tillbaka och besöka “mitt”
bibliotek om ett par år.

Har det ställts några krav på dig vad det gäller förkunskap
inom brandsäkerhet och riskhantering?

Nix, hade jag inte velat räkna eller simulera något hade jag för-

modligen inte behövt det heller. Som student på Holmes Fire i Sydney har
man stora möjligheter att styra vad man vill jobba med och eftersom de
tagit emot studenter i flera år sa vet de vad de får, så att säga. Som jag
förstått det har de varit mer än nöjda med oss allihop än så länge.

Hur man ser på brandsäkerhet skiljer sig åt från land till land och kan
ibland påverkas av allt från kultur till klimat. Kan du nämna något
utmärkande för Australien?
Svårt att säga eftersom jag inte jobbat i Sverige än, men jag har noterat att
det är fruktansvärt mycket falsklarm här i Australien så något måste de ju
göra fel! Under mina första tre månader utrymde vi till exempel kontoret
två gånger, mataffären en gång och lägenheten tre gånger.

Vad av dina kunskaper från LTH känner du att du har fått mest användning för?

Rent konkret så skulle jag säga rapportskrivande, grupparbete, strålningsberäkningar och CFD- simuleringar. Men framförallt så har jag nog haft
mest nytta av vanan att söka information och sätta sig in i något på kort
tid. Det kan verka lite luddigt kanske, men jag tror att det viktigaste vi lär
oss i Lund är just det, det luddiga. Vi blir allmänt bra på mycket utan att
egentligen veta hur det gick till.

Foto: DAVID ILIFF, wikimedia commons

Vilka erfarenheter kommer du ta med dig hem?

Jag tror att ett års arbetslivserfarenhet som konsult är värt oerhört mycket
oavsett var den görs. Utbildning är utbildning, arbete är arbete och var
man än hamnar senare i arbetslivet så är jag övertygad om att man kommer att ha stor nytta av att förstå hur en konsult arbetar. Att jag fått min erfarenhet i just Australien känns bara som en extra bonus, skillnaderna mot
en svensk konsult är förmodligen inte speciellt stora. Dessutom är det rätt
bra om man inte vet om man vill bli konsult eller inte, här får man prova
på hur det är under ett år, utan att det ser konstigt ut på CV: t, tvärtom! Vill
man komma hit efter studierna får man nog vara beredd på att spendera
betydligt mer tid än ett år.

Efter att ha provat att jobba inom brandsäkerhetssektorn, har du fått
upp motivationen att fortsätta studera?

Min studiemotivation har varit hög genom hela utbildningen, så det har
aldrig varit något problem. Det känns jättekul att komma hem igen och
slutföra studierna!

Vad tycker du om den Australienska dialekten?

Jag gillar den skarpt! Det ligger liksom lite mitt emellan den fisförnäma
engelskan och den överlägsna och “coola” amerikanskan. Den är rund,
vacker och lätt att förstå!

Har du hittat en favorit öl ibland de alla inhemska?

Haha, nja även om det serveras öl på jobbet varje fredag så måste jag säga
att jag druckit grymt lite öl sen jag kom hit! Jag har inte ens reflekterat över
att det skulle vara någon skillnad än.

Har du lärt dig surfa?

Ja, det får man väl säga! Däremot får jag erkänna att utvecklingen inte
har gått så spikrakt uppåt som jag kanske hade hoppats… Det är betydligt svårare än det ser ut! Å andra sidan har jag inga ambitioner att bli
världsmästare heller.

Är BBQ kulturen en stor riskfaktor när det kommer till brandsäkerhet?
Det är ingenting jag direkt stött på i jobbet, men att förvara ett par gasolflaskor under diskbänken är väl kanske inget jag skulle göra om jag säger
så.

Foto: Enoch Lau, wikimedia commons

Foto: Simon_sees, wikimedia commons

“Bara beslutet var en resa i sig, nu väntar
äventyret!”
Varje år får flera studenter möjlighet att testa att jobba
utomlands. På föregående sida hittar ni en intervju
med Ove som för tillfället befinner sig i Australien. Till
sommaren är det dags för ännu en brandingenjörsstudent som äntligen tog chansen! Passa på att läsa om
hans funderingar och om hur det går till, kanske kan
det hjälpa dig att samla mod inför din ansökning.

lösas på något vänster. Det verkar dock skymta lite ljus på den
fronten! I Nya Zeeland så har jag spanat runt en hel del. Även om
det är en riktig storstad så bor de flesta i villor. Många ungdomar
flyttar då ihop 4-5 personer i en villa och bor tillsammans. Jag
försöker smussla mig in i en sådan villa! Jag tänker att det är ett
riktigt kul sätt att träffa andra människor och lära känna riktiga
Nya Zeeländare och förhoppningsvis få ett gäng vänner! Men
marknaden för uthyrning av rum i sådana villor verkar vara
enorm, så det blir nog inga problem.

Namn: Joakim Olander
Ålder: 23 år
Började på LTH: 2009
Aktuell med: Brandingenjörsstudent som fått traineetjänst på

Har du någon hjälp med kontakt i Nya Zeeland som kan
hjälpa dig med praktiska saker och hjälper skolan till med
något?

Holmes Fire i Auckland, Nya Zeeland.

När hörde du talas om jobbmöjligheten utomlands?

Jag fick först nys om möjligheterna genom något strömail som
jag såg i tvåan. Då var det snack om att jobba i Australien åt
ARUP (de har tagit emot studenter föregående år) och det fångade ju mitt intresse rätt rejält. Jag började i princip studera på
högskola för att kunna jobba utomlands när jag var klar. Men
tiden gick och jag sökte inte. Sen i trean fick jag höra om ansökningen till just Holmes Fire i Nya Zeeland via mail, men sökte
inte då heller. Som tur är verkar ju tredje gången gillt gälla. Den
mesta informationen som jobben utomlands har jag fått via mail
från de företagen som söker studenter som har vidarebefordrats
av Robert Jönsson.

Hur gick ansökningen till?

Det hela började med att man skulle skriva ihop ett CV och plocka fram LADOK-utdrag och skicka in till Holmes Fire. Jag tog
mig friheten att skriva ihop lite saker om mig själv och skickade
in det också. Sen gick jag och tuggade naglar ett tag tills meddelandet kom att de ville ha en intervju över Skype. Sagt och gjort,
jag fick sitta och prata någon gång efter midnatt med en väldigt
trevlig kille som jobbar på deras Sydneykontor. Det var inte så
mycket intervju, det kändes mer som att de ville känna lite på en
och få en uppfattning om vilken typ av människa man var, så det
blev en hel del skönt snack bara. Efter Skype-intervjun sa de att
de skulle återkomma med deras beslut och någon vecka senare
damp det ner ett mail med ett grattis.

Vad behöver du ordna för papper?

De två stora är pass och visum. Passet är ju passet och visumet
var rätt straight forward. Jag kunde söka ett väldigt enkelt visum
som tillåter mig att jobba i ett år (så länge det inte är ett “permanent” jobb). Det är samma som de som åker dit ner och klipper får och annat söker. Det gick att söka online och jag fick det
bekräftat dagen efter. Jag är lite ledsen bara att jag inte kommer
få en rolig visumstämpel i passet nu, eftersom det sparas online.

Vad vet du om dina arbetsuppgifter?

När bestämde du att du skulle söka?

Det korta svaret blir väl kvällen innan ansökningstiden tog slut.
Jag velade en hel del innan jag verkligen bestämde mig. Det är ju
en rätt stor grej. Men efter lite påtryckningar från nära och kära
att jag vore dum i huvudet om jag inte sökte så fick jag till slut
tummen ur. Det tog ju mig bara några år.

Ja du, väldigt lite! Det verkar som om jag kommer slussas in i
ett alldeles vanligt brandingenjörsjobb. Så som det lät på min
chef så kommer jag att ha inlärningsperiod på några månader
där jag i princip kommer gå igenom allt som man ska göra på
jobbet. Det kommer liksom att trappas upp från att ta emot och
bedöma om vi skall utföra jobb, till att faktiskt utföra jobben, till
att sedan undersöka så att jobben utfördes bra. Ska jag vara ärlig
så är jag fortfarande lite osäker på hur det hela kommer gå till,
men det blir nog bra! Jag kommer även alltid att ha en “mentor”
med mig. Då jag kommer vara anställd som trainee så kan jag
inte vara ensam ansvarig för något utan allt jag gör kommer att
kontrolleras av en medarbetare.

Hur gör du med boende i Lund och på Nya Zeeland?

Var det många som sökte?

Jag kämpar för glatta livet för att försöka hålla kvar min lägenhet
i Lund. Jag har två kära sambos som gärna vill ha någonstans att
bo när jag åker. Då lägenheten står skriven på mig så måste det
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Själva grejen ligger ju utanför skolan, så de hjälper inte till per
automatik. Dock ska det tilläggas att skolan har varit sjukt hjälpsamma så fort man bett om hjälp! Till exempel med att skriva
intyg och annat som kan behövas för visumsökning och så vidare. Annars så har jag snackat lite med min blivande chef som
tipsade om allt från bra dykställen till vart man kan hitta boende.
Jag har även snackat en del med de som har varit nere, eller är
där nere nu, om lite tips och tricks. Det mesta fixar jag själv dock,
mycket är ju rätt straight forward och mycket av det praktiska
kommer nog att lösas först på plats. Tyckte det var lite roligt
dock, för varenda kotte verkar ha någon koppling dit ner. Många
har varit väldigt hjälpsamma med vänner/ bekanta/farssystersonsmansbarnbarn som har lite tips.

Vi var en liten drös. Jag vill inte säga exakta antal och så dock.

Foto: Phillip Capper, wikimedia commons

Måste man ha toppbetyg för att ha en chans?

Med tanke på att jag kom med, så nix, verkligen inte. Skämt
åsido, jag tror att jag snittar 3-4 samt att jag hade 2 kurser efter
mig när jag sökte. Jag fick känslan av att de mest gick på hur
man var som person och om man skulle passa in på deras kontor. Så jag skulle säga att alla definitivt har en chans!

Vad har du fått för reaktioner från andra sökande, övriga
studenter och familjen?

Alla har varit jätteglada genom hela proceduren. Vi som sökte
snackade lite och bet naglar tillsammans och jag har inte sett
en enda sur min vilket är väldigt trevligt. Morsan hade redan
lagt undan semesterveckor innan det hela ens var spikat. Men
japp, överlag så är de jag har pratat med glada och tycker det
verkar riktigt roligt. Som jag nämnde förut var det lite kul för
en rätt stor mängd människor kände någon som kände någon
som kunde tipsa om saker och ting där nere, så folk har varit
jättehjälpsamma!

Hur är planen för framtiden?

Ja du, bra fråga! När jag kommer tillbaka kommer jag bara ha
exjobb och en kurs kvar som jag tänkt läsa samtidigt. Så jag
hoppas att klara av de två och plocka ut min examen och sen
förhoppningsvis hitta någonstans att jobba, gärna utomlands
som sagt. Kanske någonstans med lite öken, eller regnskog,
eller kanske båda? Vem vet, jag kanske blir kvar där nere. Så
som jag känner nu är RUB inget för mig. Jag tror jag börjar
känna att jag vill vara klar med skolan. Kanske är det något
jag vill göra när jag blir lite äldre, den finns ju kvar!
Jag får å Bilagans vägnar önska Joakim ett stort lycka till och
jag hoppas även att du som läsare fått inspiration att äntligen
göra det där du drömt om så länge!

Frida Olin
Brandingenjörsstudent

Äntligen! En handbok om
utförandekontroll av brandskydd!
Boken vänder sig till dig som medverkar i processen
att säkerställa att byggarbeten utförs enligt gällande
projektering och bygglagstiftning. Fokus ligger på utförandekontroller av brandskyddet i byggskedet. Vad bör
kontrolleras, hur genomförs kontroller och viktiga tips
vad du bör tänka på. Handboken är ett verktyg som
underlättar vid planerande och genomförande av
utförandekontroller och ger samtidigt ett stöd vid
upprättande av kontrollplan samt vid byggnadsnämndens tillsyn.

Beställ den redan idag på
www.bengtdahlgren.se/handbok

Pris: 595:exkl moms och porto
(160 sidor)

I- genom
ständIg
utveckling
engagerade medarbetare
WsP – United by our difference
Wsp är idag ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag med 15 000 medarbetare på över 300
kontor i 35 länder. i sverige har vi omkring 2500 medarbetare.

Idag sitter Malin på vårt kontor i Malmö och arbetar mycket mot
kommuner samt vården inom regionen.

Malin tindber

g

Malin tindberg påbörjade sin arbetsverksamma karriär som
brandingenjör på WsPs kontor i London 2008. där blev hon
snabbt involverad i dimensioneringen av det byggnadstekniska
brandskyddet för ett antal stora projekt i både storbritannien
och Mellanöstern, men även andra delar av världen. Att
projektera brandskyddet för komplexa byggnader i olika delar
av världen ställer såklart krav på kännedom om olika nationella
regelverk, men även på en förmåga att kunna tänka utanför
ramarna för att skapa flexibilitet samt maximera intäkter och
säkerhetsnivåer med innovativa och värdetekniska lösningar.

Förutom flertalet skyskrapor har Malin haft förmånen att delta i
projekteringen av det gigantiska museet i saadiyat Island Cultural
district i Abu dhabi, där tolv av världens topparkitektbolag
tävlade om att få rita designen, och Foster + Partners vann med
deras ikoniska design. Zayed national Museum är en mycket
komplex byggnad med dess enorma ytor och stora personantal,
och som projekterats för att uppnå kravnivån i nFPA (national
Fire Protection Association) samt IBC (International Building
Code) regelverk såväl som Abu dhabi Civil defence och Brittiska
museets krav.

UnItEd
BY OUR
dIFFEREnCE

WsP Brand & Risk finns på ett tiotal orter i sverige och
ett urval av referensprojekt:
kombinerar närhet och personlig service med det stora
• european spallation source ess – lund
företagets resurser och internationella erfarenhet. Vi arbetar
Framtagande av övergripande brand- och säkerhetsstrategi
tillsammans med övriga affärsområden inom WsP för
samt rådgivare till övriga projektdeltagare avseende
integrerade och kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärde
brandfrågor. Brandtekniska analyser och riskbedömningar för
för våra kunder. Vi strävar efter att vara förstahandsvalet för
specifika byggnadsdelar och processer.
både kunder och medarbetare.
• varvsstaden - Malmö
Brandteknisk rådgivning avseende olika användningsalternativ
som brandskydds- och riskhanteringskonsult hanterar vi allt från
av monteringshall, maskinhall och gjuteri i Varvsstaden i Västra
de enkla till de mest komplexa uppdragen. Vi är stolta över vårt
Hamnen i Malmö. Uppdraget avser även en inventering och
arbete, men vi slår oss inte till ro, utan befinner oss i ständig
bedömning av befintliga byggnadsdelars brandtekniska klass.
utveckling tack vare våra engagerade medarbetare.
för Mer inforMation kontakta:
jan ottosson
WsP Brand & Risk, Arenavägen 7, 121 88 stockholm-globen
tel: 010-722 62 43 epost: jan.ottosson@wspgroup.se

• Badhuset - Ystad
Brandteknisk projektering av Ystads nya familj- och
äventyrsbad.
läs mer på www.wspgroup.se/brand

SVERIGES
krishantering

Att leva i Sverige har troligen aldrig varit så tryggt
och välordnat som det är idag. Utvecklingen inom infrastruktur har gjort att goda kommunikations- och
transportmöjligheter samt tillgång till el och vatten
numera är saker vi tar för givet.
Sjukvårdens framsteg har lett till att sjukdomar som för hundra år sedan ansågs livshotande idag kan anses närmast bagatellartade. Men i takt med att samhället gått framåt har även
sårbarheten ökat. Dagens beroende av el för att underhålla
viktiga samhällsfunktioner innebär att en extrem väderlek
som för hundra år sedan endast hade haft lokal påverkan idag
kan ha förödande konsekvenser för en stor grupp människor
och flera viktiga samhällsaktörer. Vårt mer omfattande resande gör istället att smittsamma sjukdomar sprids snabbare.
Detta mer komplexa moderna samhället med gränsöverskridande beroendeförhållanden och fler riskkällor ställer krav på
en ständigt utvecklande krisberedskap och krishantering.
En kris kan beskrivas som en oförutsedd händelse där många
människor och stora delar av samhället drabbas. Något som
avviker från det normala och hotar grundläggande funktioner. En annan benämning för kriser är ”extraordinära händelser”. Exempel på sådana händelser under senare år är elavbrotten efter stormen Gudrun år 2005, flodvågen i Sydostasien år
2004 samt översvämningarna i Arvika år 2000. Gemensamt
för dessa är att de varit oväntade, omfattande och ställt höga
krav på en samverkan mellan flertalet aktörer för att hanteras. I vanliga fall tar kommunal räddningstjänst, polis och
sjukvård hand om det som kallas ”normala vardagsolyckor”,
händelser som handskas utan större problem med hjälp av
invanda rutiner och erfarenheter. Men när komplexiteten på
olyckan ökar blir ansvarsfördelningen otydligare vilket leder
till ett behov av riktlinjer och en fungerande samverkan.

Styrande principer

Inom krishantering finns det tre styrande grundprinciper.
Den främsta av dessa är ansvarsprincipen, vilken säger att
den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar vid en kris. De övriga två är
närhetsprincipen samt likhetsprincipen vilka säger att en kris
ska, så långt som möjligt, hanteras där den inträffar och av de
närmast berörda samt att organisationen som hanterar
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krisen ska försöka efterlikna ordinarie organisationen. Precis
som principerna förespråkar gäller ett så lokalt handhavande
som möjligt och ansvaret för krishantering i Sverige har lagts
på varje enskild kommun.
Lagen om extraordinära händelser (2006:544) säger att varje
kommun ska analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i fredstid och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet värderas och sammanställs sedan i en
risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska utifrån dessa ta
fram en krisberedskapsplan som beskriver hur verksamheten
organiseras och leds under en kris. Då det är individuellt för
varje kommun att bedöma vad behovet är kan krisberedskapsplanerna skilja sig från varandra. I kommunen finns sedan
en krisledningsnämnd som aktiveras vid en extraordinär händelse och är det ledande politiska organet gällande beslut som
rör krishanteringen.

“En kris kan beskrivas som en
oförutsedd händelse där många människor och stora delar
av samhället drabbas.”
Bredare hantering

Ibland räcker inte de lokala resurserna till, eller så är krisen
så omfattande att den berör flera kommuner samtidigt. Då
förväntas kommunerna inom en region eller ett landsting
kunna samverka med varandra. Ett sammanhållande ansvar för denna samverkan har länsstyrelsen vars uppgift är att
stödja de primärt ansvariga för krishanteringen (kommuner,
myndigheter, företag med flera) utan att för den delen ta över
deras ansvar. Länsstyrelserna ska även de sammanställa riskoch sårbarhetsanalyser som underlag för hur krishanteringen
ska genomföras på regional nivå.
Vidare kan det föras upp till nationell nivå och hanteras centralt där regeringen i första hand har hand om strategiska
frågor och samordningen av operativa åtgärder ligger på de
centrala myndigheterna. De flesta kriser som uppstår i Sverige kan dock hanteras på lokal och regional nivå där den nationella nivån finns för att eventuellt bistå dessa. Istället för en

gemensam organisation som har ansvar för hela landet kan
krishanteringen i Sverige liknas vara som ringar på vattnet där
det börjar begränsat för att sedan sprida sig mer och mer.

Utvecklandet av krisberedskap

Att utvecklas är att lära av sina misstag och det gäller även
krisberedskap. Att dra lärdomar från situationer som visat på
brister och ett behov av en fungerande samordnare mellan alla
dessa aktörer som ska samverka. En sådan situation var tsunamin år 2004 där den svenska krishanteringen utsattes för ett
prov den inte riktigt klarade av. Med över 20 000 medborgare
i området var Sverige det land som näst värdlandet hade flest
skadade som följd av katastrofen. De thailändska sjukhusen

“Att utvecklas är att lära av
sina misstag och det gäller
även krisberedskap”
hade en tillströmning av skadade som var långt över deras
förmåga och den hårda belastningen höll i sig flera dagar efter
katastrofen. Behovet av sjukvårdsresurser utifrån och hjälp
med evakuering av skadade var mycket stort. Dock uppfattades inte detta behov av svenska myndigheter förrän det var för
sent. Sjukvårdsresurser som fanns tillgängliga i tidigt skede
sändes inte trots att det fanns goda transportresurser för det
och själva evakueringen av svenskar var oorganiserad. Sverige
fick mycket kritik för en sen och otillräcklig respons gällande
stödinsatser och stöd till evakuerandet.
En grundläggande brist sades vara att regeringskansliet
saknade en organisation för att hantera allvarliga kriser. Insamlandet och bearbetningen av information fungerade inte
och det fanns inga tydliga regler för vem som hade ansvaret i
en situation som denna. Det saknades en nationell samordning och ledning av landets resurser. I kölvattnet av detta inrättade regeringskansliet år 2008 ett kansli för krishantering.
Vid kriser ansvarar kansliet bland annat att larma resten av
regeringskansliet och ta fram en samlad lägesbild som stöd för
de centrala myndigheterna att agera utifrån.
År 2009 bildades även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vilken har ett mycket brett ansvars- och arbetsfält. MSB:s uppgift är att stödja samhällets förmåga att hantera
kriser både gällande att förebygga, hantera och att lära av en
kris. Den stödjer samordningen av berörda myndigheters åtgärder och deltar även själv i hanteringen av olyckor och kriser
där situationen är för långdragen eller regionens resurser inte
räcker till. Den ingår även som hjälp i Stödstyrkan, en styrka
som arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet och finns
för att snabbt kunna bistå personer med hemvist i Sverige när
de drabbas av en allvarlig händelse utomlands.

ing då myndighetens samtliga beredskapsorganisationer rapporterar från sina verksamheter. De förstärkningsresurserna
som erbjuds består främst av utrustning inom oljeskydd,
skogsbrand, farliga ämnen, översvämning och det Svenska nationella ambulansflyget men även personal. Då just personal
lätt blir en bristvara vid större kriser arbetar MSB med att rekrytera personal och utveckla frivilliga förstärkningsresurser
under krisarbeten. Frivilliga utgör en viktig del av Sveriges
beredskap.

Vikten av samverkan

En kris innebär att samhället ställs inför en ovan situation. Det
finns ett ansvar på de inblandade att de ska samverka före,
under och efter en kris men med dagens komplexa samhälle
finns inga tydliga riktlinjer eller mallar på hur en samverkan
ska gå till. Det som finns är stöd för att identifiera samverkansbehov och stöd för att utveckla krishanteringsmetoderna.
Ansvarsprincipen ligger till grund och innebär att det är den
närmast berörda som bär ansvaret under en kris men det
ansvaret kan innebära att vara proaktiv och snabbt kontakta
andra samhällsaktörer innan det gått för långt i en krissituation. Då det är svårt att veta hur en kris kommer utvecklas
eller påverka övriga samhället är det av vikt att försöka förstå
skadeverkan i en större samhällsomfattning och kontinuerligt
jobba med förberedelser på alla nivåer i samhället.
Arbetet med krisberedskap och krishantering är en ständig
fråga för diskussion och utveckling. Både statliga och privata
aktörer är drivande i utvecklingen för ett bättre och moderniserat krishanterande. Ett av de senaste tillskotten, för att
underlätta vid inträffandet av en kris, är SOS alarm:s uppgift
att förbättra och anpassa kriskommunikationen till modern
teknik. Detta genom att utveckla Viktigt Meddelande till
Allmänheten till att även kunna nå folk via mobil och fast telefoni samt införandet av ett nytt nationellt informationsnummer, 113 13.
Det nya numret som infördes 11 mars i år är ytterligare en
tjänst för att bistå och stödja ansvariga aktörer samt ett sätt
att ge allmänheten korrekt och samordnad information vid
olyckor och kriser. Det har funnits ett stort behov av att få information under större händelser vilket lett till att nödnumret
112 överbelastats och försvårat möjligheterna till akut hjälp.
Med detta införande kommer förhoppningsvis arbetet under
kommande kriser underlättats ytterligare och ge utrymme till
att uppmärksamma nya saker att förbättra inom den svenska
krishanteringen.

Anna Henriksson
Brandingenjörsstudent

För att hålla beredskapen uppe görs kontinuerliga omvärldsbevakningar och omvärldsanalyser. MSB har en beredskapsorganisation beredd att bland annat snabbt kunna leverera
förstärkningsresurser, snabbt kunna rekrytera personal till
insatser och kunna fungera som kommunikationsstöd och
sprida information. Varje morgon har MSB en stabsorienter-

Foto: Caroline Carlheim
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MÖJLIGHETEN ATT FÖRUTSPÅ
EN NATURKATASTROF

Foto: Marco Dormino, wikimedia commons
Under perioden 2001-2010 omkom i genomsnitt
ca 107 000 människor per år på grund av naturkatastrofer. Trots att förståelsen för dessa naturliga
men dödliga fenomen har ökat och att varningssystem och förebyggande åtgärder har utvecklats i rask
takt är dödssiffran fortsatt hög.
Den största anledningen till detta är att vi blir fler och fler
på jorden. Ett mer tätbefolkat samhälle leder självfallet till att
fler människor påverkas om en naturkatastrof inträffar. Ett av
de största problemen som forskare och ingenjörer ställs inför när de kämpar för att minska konsekvenserna av naturkatastrofer och rädda liv är alltså paradoxalt nog att det börjar
bli för mycket människor på många utsatta platser i världen.

Till stor del ett socioekonomiskt problem

Då klyftan mellan rika och fattiga hela tiden ökar bildas i
många u-länder slumkvarter där det bor oerhört mycket folk
på en liten yta. Lägg därtill att byggnaderna i dessa slumområden ligger långt under en ”normal” byggnadsstandard. En
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naturkatastrof som drabbar ett sådant område har förödande
konsekvenser. I de flesta fall är det alltså de redan svaga
och utsatta i samhället som drabbas allra hårdast av dessa
katastrofer.
Den 22:a maj 1960 inträffade historiens kraftigaste uppmätta
jordbävning i Chile med magnituden 9,5 på Richterskalan.
Jordbävningen förde även med sig en kraftig tsunamivåg men
trots detta omkom ”endast” ca 1600 personer. Då Chile ligger
i ett seismiskt aktivt område fanns redan då ett, för tiden, väl
utformat regelverk för hur byggnader skulle konstrueras för
att stå emot jordbävningar och andra naturkatastrofer.
Som jämförelse uppmätte jordbävningen som skakade Haitis
huvudstad Port-Au-Prince i början av 2010 måttliga (jämfört
med Chile-skalvet) 7,0 på Richterskalan. Trots detta omkom
över 200 000 människor. På de 50 år som skiljer dessa jordbävningar har folkmängden på jorden mer än fördubblats enligt FN och faktum är att fler och fler lever i fattigdom. Som
nämndes ovan har Chile ett utvecklat regelverk för hur byggnader ska konstrueras och framför allt ekonomi för att, i de

flesta fall, följa dessa regler och riktlinjer. I Haitis huvudstad
Port-Au-Prince bodde däremot över 80 % av invånarna i tätbefolkade slumkvarter med dåligt byggda hus som snabbt gav
vika för jordbävningen 2010.
Av allt att döma ser denna utveckling ut att fortsätta. Jordens
folkmängd fortsätter att öka och i många länder kontrollerar
ett fåtal procent av befolkningen majoriteten av landets
resurser. Detta tillsammans med en stadigt ökande urbanisering leder till fler och större slumkvarter och alltså fler utsatta människor.

Teknisk utveckling förbättrar förutsägelser

Människan har i alla tider försökt förutspå och kontrollera vädrets makter genom allt ifrån offergåvor till missilattacker mot molnen. Under slutskedet av andra världskriget
bad Churchill den ledande engelska meteorologen om råd
när det gällde vilken dag man skulle starta en motoffensiv
mot tyskarna. Meteorologen lovade en klar dag i den annars mulna väderleken och de allierade styrkorna beslöt sig
för att landsätta sina trupper längs Normandies kust. Denna
dag var den 6:e juni 1944 vilken sedan kom att kallas Dagen
D. Senare, under Vietnamkriget, använde USA en teknik där
man genom att sprida kolsyreis i molnen kan framkalla regn.
Detta gjordes för att översvämma viktiga transportsträckor
för vietnameserna (en metod som senare blev förbjuden att
användas i militära syften).
I modern tid har satelliter och andra tekniska innovationer
gjort det möjligt att med relativt god säkerhet kunna förutspå
rent väderdrivna naturkatastrofer som exempelvis orkaner
och snöstormar. Med hjälp av satellitbilder kan man följa
oväder och räkna ut en trolig kurs för dem, för att på så sätt
varna allmänheten i god tid innan, vilket räddar många liv
även om materiella skador ofta blir omfattande. Meteorologi
är dock ingen exakt vetenskap, i vissa fall kan till exempel
en orkan snabbt och utan förvarning öka markant i styrka.
Detta är en del av förklaringen till att över 1800 människor
miste livet i USA i slutet av augusti 2005 då orkanen Katrina
snabbt ökade i styrka innan den drog in över Louisiana. De
skyddande vallarna höll inte för orkanen vilket ledde till omfattande översvämningar.

farozoner väldigt tätbefolkade vilket skulle göra det omöjligt att
evakuera alla i tid.
Jordbävningar (eller jordskalv) är, som nämndes ovan, ofta orsaken till tsunamivågor men har också potential att skapa stor
förödelse på egen hand. Det är även den naturkatastrof som är
svårast att förutsäga. Jordbävningar uppstår oftast genom rörelser
i jordskorpan. Dessa rörelser kan frigöra oerhörda mängder energi
som sprider sig i form av seismiska vågor och orsakar själva skakningarna. Man har länge vetat att jordbävningar är vanligast förekommande vid gränserna mellan de tektoniska plattorna där delar
av jordskorpan gnids mot varandra, stöter ihop och glider ifrån
varandra kontinuerligt. Den mest drabbade regionen är den så
kallade eldringen som sträcker sig runt Stilla havet. Detta område
står för drygt 75 % av alla jordbävningar som registreras. I vissa
fall kan större skalv föregås av mindre förskalv som kan inträffa
timmar eller ibland dagar i förväg. Ofta inträffar dessa fenomen
dock utan förvarning vilket gör dem extra farliga. Det enda forskningen har resulterat i är möjligheten att ge en fingervisning om
ungefär när en större jordbävning kan tänkas inträffa. Detta görs
med hjälp av seismisk historik från det aktuella området. Man undersöker de förkastningar (deformationer) som uppstår då de tektoniska plattorna kolliderar, glider isär eller skaver mot varandra.
Utifrån dessa undersökningar kan man se hur ofta det historiskt
sett har inträffat betydande jordbävningar i området och därigenom dra slutsatser om framtida skalv. Förutsägelser av den här
typen är dock osäkra då det är svårt att säkerställa någon form
av regelbundenhet. Som nämndes tidigare kan denna forskning
endast användas som fingervisning men resultaten ger i många fall
skäl till oro.
Ett av de områden som forskarna oroar sig över är den 1000 kilometer långa förkastningen Cascadia som löper utanför Nordamerikas västkust. Senaste gången en betydande jordbävning
inträffade längs just denna förkastning har konstaterats vara drygt
300 år sedan. Detta har forskare kommit fram till genom att undersöka de sandavlagringar som en tsunami tros ha fört med sig
längs kuststräckan. Ny forskning visar att det har inträffat ungefär
40 större jordbävningar längs denna förkastning de senaste 10 000
åren vilket i genomsnitt skulle innebära ett större skalv vart 250:e
år.

Möjligheterna att tidigt upptäcka en tsunami, som oftast
uppstår i samband med en jordbävning till havs, har förbättrats betydligt de senaste åren. Efter tsunamikatastrofen 2004
samarbetade ett flertal länder för att förbättra varningssystemen. Dessa system baseras på ett tryckmätningsinstrument
som fästs på havsbotten, en tsunameter. En förbipasserande
tsunami ger nämligen upphov till tryckförändringar på havsbotten som detta instrument känner av. Den skickar då en
signal till en boj på havsytan som i sin tur skickar informationen till en satellit. Därifrån distribueras denna information
till olika varningscentrum runt om i världen. Vid tidpunkten
för den ödesdigra tsunamin i Sydostasien 2004 fanns endast
sex tsunametrar utplacerade och alla dessa var i Stilla havet.
Efter år av arbete med ett utökat tsunamiförsvar finns idag
53 st utplacerade runt om i världen och fler är på gång vilket
innebär att möjligheterna att varna och evakuera människor i
farozoner har förbättrats. Det ska dock påpekas att på många
platser i världen är inte detta varningssystem tillräckligt. Då
en tsunami kan röra sig framåt med en hastighet av flera hundra kilometer per timme har människor i farozoner i värsta
fall bara några minuter på sig att fly. I många fall är dessa
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Foto: wikimedia commons

Ett annat orosområde är Sundaförkastningen som sträcker
sig 6000 kilometer från Burma till Australien. Det var denna
förkastning som gav upphov till den omfattande tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004. Forskning visar dock
att ett kraftigt skalv är överhängande i en annan del av denna massiva förkastning. Jordbävningen 2004 inträffade vid
förkastningens norra ände och satte igång en tsunami som
framförallt drabbade provinsen Aceh i norra delen av ön Sumatra (i Indonesien). Den del av förkastningen som oroar
forskarna mest i dagsläget är belägen i höjd med centrala
Sumatra. Här har man funnit seismisk historik som visar att
större skalv har inträffat parvis med ca 200 år mellan paren.
Däremot skiljer det inte mer än 30 år mellan det första och
andra skalvet i paret. Senast detta inträffade var 1797 respektive 1833, alltså runt 200 år sedan. Forskarna menar att
det första skalvet i paret inträffade i september 2007 då en
jordbävning med magnituden 8,4 registrerades i området.
Detta skalv vållade ingen större skada men det skulle innebära att ytterliggare ett skalv i samma storleksordning kommer skaka området inom 25 år. Problemet är att ingen kan
säga om det händer imorgon eller om 25 år. Vidare vet man
inte heller om det kommer få begränsade konsekvenser som
2007 eller innebära en omfattande katastrof likt den 2004.

Vikten av fortsatt arbete

Tack vare fortgående forskning och ingenjörsarbete ökar
vår förståelse för naturens krafter och möjligheterna att
förmildra dess konsekvenser. Däremot kommer vi sannolikt aldrig kunna förhindra att naturkatastrofer inträffar,
vi bidrar snarare till en framtid med fler av dessa händelser genom utsläpp och annan naturpåverkan som rubbar
jordens naturliga rytm. De senaste decennierna har man
kunnat se en stadig ökning av registrerade naturkatastrofer.
Än sålänge har detta inte inneburit en ökad genomsnittlig
dödssiffra då förebyggande åtgärder och förbättrad beredskap har utvecklats i samma takt. En framtid med ökande
antal naturkatastrofer tillsammans med ökat antal utsatta
människor ställer dock hårda krav på ett fortsatt omfattande
arbete om vi ska kunna förhindra den negativa utveckling vi
onekligen riskerar att gå till mötes.
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Johan Askman
Brandingenjörsstudent
Foto: Master Sgt. Jeremy Lock, wikimedia commons
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Lisol GUIDELINE™
Individuellt adresserade LED‐armaturer med funktion
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Vårt styrsystem ger helt nya möjligheter till att använda
20
LED‐armaturer för att ge vägledning vid utrymning.
Anslutna armaturer kan adresseras och ges individuella
driftinstruktioner. Med RGB‐teknik där varje färg kan
ställas i 128 steg kan nyanser och intensitet fritt väljas.

Kontakta oss för mer information!
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Där stora
värden står
på spel
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.

MCT Brattberg AB, SE-371 92 Karlskrona Sweden
Tel: 0455 37 52 00 Fax: 0455 37 52 90
Längd
Website: www.mctbrattberg.se
E-mail: info@mctbrattberg.se
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Den svenska harmoniseringen av standarden för termisk brandgasventilation,5.SS-EN 12101-2.
Eftersom vi var med och tog fram den, vågar vi påstå att vi kan standarden på våra tio fingrar.
6b.
Hör av dig om du vill veta mer på 08-458 94 20.
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FARLIGT GODS
ett nödvändigt ont

Transporter av farligt gods är något som inte existerar i ett utopiskt samhälle. Tyvärr ser inte dagens
Sverige ut så, och man måste istället försöka lösa
problemen på bästa möjliga sätt. Såväl preventivt
som operativt sker förbättringar, men arbetet måste
ändå fortskrida för att möta Trafikverkets nollvision.
Varje år transporteras cirka 11,5 miljoner ton farligt gods på
Sveriges vägar. Nästan 80 % av den totala mängden transporteras med lastbilar, resterande del med tåg. Farligt gods
definieras enligt lagen som:
•Explosiva ämnen och föremål
•Gaser
•Brandfarliga vätskor
•Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta
okänsliggjorda explosivämnen, självantändande ämnen och
ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
•Oxiderande ämnen och organiska peroxider
•Giftiga och smittförande ämnen
•Radioaktiva ämnen
•Frätande ämnen
•Övriga ämnen som kan medföra fara för liv, hälsa, miljö,
egendom eller påverka transportmedlets säkra framförande
66 % av det farliga godset består av brandfarliga vätskor. 15 %
av kondenserade, eller under tryck lösta gaser, och resterande
del består till huvuddel av oxiderande eller frätande ämnen.
Om man ser historiskt är allvarliga olyckor med farligt gods
mycket ovanliga i Sverige. Ingen har avlidit till följd av transport med farligt gods i Sverige de senaste 25 åren, men tillbuden är ändå relativt frekvent förekommande. Trafikverket
har, precis som för trafikolyckor, en uttalad nollvision. Men
då följderna av en allvarlig olycka kan bli katastrofala, läggs
stora resurser på det preventiva arbetet som till exempel
säkrare behållare eller utbildning av chaufförerna.
Transporten av farligt gods på järnvägar står, som tidigare
nämnts, för cirka en femtedel av den totala mängden. Dessa
transporter sker med speciella vagnar, mellan 100 och 150
stycken, som årligen kontrolleras av transsportstyrelsen. Vid
ungefär var tionde kontroll uppmärksammas någon form av
brist. Vanligast är något fel i godsdeklarationen eller i märkningen av godset.
Statistiskt sett har den totala mängden farligt gods på Sveriges vägar nästan halverats mellan åren 2001 – 2011. Men då
användningen och efterfrågan inte minskat i samma takt, kan
eventuellt problemen förflyttats till någon annan nation, då
flera Svenska industrier under början av 2000-talet flyttat sin
verksamhet utomlands och därmed även det farliga godset.
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Foto: NotrucksNolife, wikimedia commons

Tittar man istället på transportarbetet, ton per kilometer, har
den under samma period bara minskat med en fjärdedel.
Detta kan bero på att industrierna som använder det farliga
godset flyttat sin verksamhet rent geografiskt, eller så transporteras allt större del av godset med lastbilar med mindre
lastvikt.
En anledning till att den totala mängden minskat, är att vid
transport av mindre mängder farligt gods räcker det med att
märka godset med ”begränsad mängd”, och då faller den transporten bort från statistiken. Just ”begränsad mängd” anser jag
att man borde utreda. Det är helt lagligt att, till exempel ha
bensin i en liters flaskor paketerade i 30 kg:s lådor och sedan
transportera dessa på en lastenhet med mindre totalvikt än åtta
ton och slippa märka det som farligt gods. Det transporteras då
alltså åtta ton bensin utan att det märks som farligt gods. Istället bör man givetvis titta på den totala mängd gods som varje
lastenhet består av.

Det preventiva arbetet måste hela tiden ligga steget före olyckan, och det operativa arbetet måste optimeras om en olycka
ändå skulle ske. Alla möten och alla svar jag fått från personer
med insikt i båda dessa delar gör att min tro på Sveriges framtida hantering av farligt gods går mot en ännu ljusare framtid.

Daniel Blixt
Brandingenjörsstudent

En annan infallsvinkel är att titta på hur och var transporten
sker istället för total mängd eller transportarbete. En tankbilsolycka som sker i mindre tätbefolkade områden kan visserligen få stora miljökonsekvenser, men risken för att någon människa ska förolyckas minskar.
Just denna frågeställning har utretts, och länsstyrelsen i varje
region ska ha tydliga direktiv på vilka vägar ett farligt gods ska
transporteras. Att väga större sannolikhet för olycka mot att
konsekvenserna av olyckan minskar är ett svårt men viktigt
beslut som ska tas.

Minimera skadorna – Maximera
brandbekämpningen
Produkter från de bästa Europeiska producenterna och vår långa
erfarenhet ger marknadens bästa förutsättningar till att hitta en
optimal lösning. Vi skräddarsyr lösningar i samarbete med Er.
•
•
•
•
•
•
•

Rök – och brandgardiner
Brandjalusier
Brandluckor
Branddörrar
Invallningsluckor
Brandskyddsväv för elektriska kablar
Brandskyddsfärg för stål och trä

Vi är Sveriges ledande leverantör av rök- och
brandgardiner samt brandluckor, såväl vertikala
som horisontella.
Våra rök-och brandgardiner är certifierade av
SWEDCERT upp till EI120.

Hapuflam Väven - Produkten som är speciellt lämplig för brandskydd av kablar och hela
installationer av kabelstegar i känsliga miljöer med extra höga krav på kabelskydd.

Previs Brandskydd AB, Uggledalsvägen 47, 427 40 Billdal, Tel: 031-014742, Mail: previs@previs.se, Web: www.previs.se
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Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen här, igen.
Allt väl i Lund?
På Brandskyddsföreningen har vi valt tre områden
som vi fokuserar särskilt på. De är Färre bostadsbränder,
Bättre brandskydd hos företag och organisationer och Färre
anlagda bränder.
På Brandskyddsföreningen tycker vi att brandskyddet
måste utvecklas så att det inte innebär en katastrof om
man tappar en cigarrett eller glömmer att stänga av
spisen. Man ska inte behöva dö av ett enkelt misstag.
Det måste finnas förlåtande system även för den som
sitter i rullstol eller har blivit lite glömsk. Om bostaden
är farlig för den som bor där, måste den anpassas.
Man ska kunna känna sig trygg hemma!
När man lägger sig för att sova på hotell eller på sjuk
hus måste man också kunna känna sig trygg. Man måste
kunna lita på att deras egenkontrollsarbete fungerar.
Det måste finnas kunskap och insikt om vad man
behöver göra och att man behöver göra det. Likaså
inom industrin och andra verksamheter.
Man kan ta hjälp men det är den som äger och driver
en verksamhet som har det största ansvaret.

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

Eller vad tycker du? Hör gärna
av dig om du vill diskutera
någon av de här frågorna eller
någonting annat som rör
brandskydd.Vi vill gärna veta
vad du tycker. Du hittar mer
information om oss och våra
kontaktuppgifter på
www.brandskyddsforeningen.se.
Hälsningar Anders
Foto: Lars Wallin

Ekologisk och fuktsäker isolering

Visste du att mer än varannan skolbrand
är anlagd? Hur skulle du reagera om
någon gick in på en av era toaletter på
LTH och började elda i papperskor
gen på lunchrasten? I många skolor
är det tyvärr vardag och det är inte
alltid någon reagerar. Det är ett
problem med en tydlig riskaspekt
men det handlar också om pengar
och arbetsmiljö.Vi tycker inte
elever och lärare ska behöva ha
det så!

NYA TIDER - NYA METODER
Brandmän utsätts för risker varje gång de går in i en
brinnande byggnad. Både internationellt och i Sverige arbetas det aktivt med att minska riskerna för
brandmännen, och detta är en av anledningarna till
att skärsläckaren utvecklades.

uppmärksammade även alla de förbättringar inom brandbekämpning skärsläckaren möjliggjort.

Skärsläckaren började ta form på 1990-talet då Luleå räddningstjänst ville förbättra möjligheten till håltagning i tak på
brinnande byggnader. Genom vidare försök visade det sig att
den inte bara tog hål i taket, utan att branden försvagades
och i vissa experiment till och med
slocknade helt. Dessa upptäckter togs till vara på i den fortsatta
utvecklingen.

Skärsläckaren är relativt ny på marknaden, hur tror du att
framtiden ser ut? Kommer den att bli vanligare?
- Antalet skärsläckare ökar kontinuerligt varför den blir mer
och mer vanlig. Den har funnits i ett drygt tiotal år och vi
kan se en kontinuerlig ökning av
antalet organisationer som introducerar skärsläckarkonceptet för att
få en effektivare, säkrare och mer
miljövänlig släckning.

Skärsläckaren arbetar under ett
högt tryck, på 200-300 bar, och ut
ur munstycket kommer små droppar i form av en vattendimma.
Vattnet blandas med ett skärmedel och lämnar munstycket med
en hastighet på ungefär 220 m/s.
Detta kan jämföras med en vanlig högtryckssprinkler som har en
hastighet på 2-20 m/s. Det är svårt att säga hur dropparna
som lämnar munstycket faktiskt ser ut men med beräkningar har man kommit fram till att de borde vara i storlekeksordningen 0,01 millimeter. Storleken på dropparna har stor
betydelse och kommer därmed säkerligen att vara något som
det läggs fokus på i vidare forskning. Det finns gjorda experiment där man ser en effektivare brandgaskylning med mindre droppar. Detta beror på att de små vattendropparna snabbare värms upp och förångas än de större. Torwald Snickars,
som arbetar med skärsläckare säger ”På senare tid kan man
konstatera att droppstorlek tillsammans med nya miljövänliga tillsatsmedel som X-fog har fått en betydligt större betydelse för släckinsatsens effektivitet. Det nya tillsatsmedlet
ökar släckeffektiviteten och skapar en endotermisk reaktion
som ökar släckförmågan, samt ger ett återantändningsskydd.
X-Fog innehåller inga PFOS (perfluoroktansulfonat) eller
flourtensider och är inte skadlig för miljön.”
Med skärsläckaren finns nu möjligheten att ta sig igenom
väggen från utsidan och därifrån kontrollera och kyla brandgaserna. Detta är något som tidigare inte varit möjligt och
som har ökat brandmännens arbetssäkerhet betydligt. I kombination med IR-teknik kan man dessutom se var i byggnader brandbekämpning med skärsläckare ska sättas in för att få
så bra resultat som möjligt.
Eftersom att brandbekämpning med skärsläckare är en relativt ny teknik satte man samman ett arbete där man skrev
ner tillvägagångssätt och resultat när man använt skärsläckaren inom olika insatser och övningar. Efter tio år skrevs en
rapport där man gick igenom dessa och kom fram till olika
förbättringar som fortfarande kan genomföras, och samtidigt
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Torwald Snickars, som nämndes tidigare, arbetar med att förbättra skärsläckaren och Bilagan har passat på att ställa några
frågor.

Märker du att det är svårt att få
in nyheter som skärsläckaren på
marknaden? Hur tror du man ska
tackla det i så fall?
- Genom ökad kunskap förstår
fler och fler fördelarna med att använda skärsläckare i samband med
Foto: Torwald Snickars
bränder. Under juni kommer en
rapport presenteras där man presenterar erfarenheter från
två års insatser där man har utvärderat ett hundratal insatser.
Är den så pass utvecklad nu att det blir svårt att komma fram
med revolutionerande förbättringar eller finns det fortfarande
spännande lösningar för framtiden?
- Skärsläckaren utvecklas kontinuerligt med olika förbättringar. Grundkonceptet med högt tryck hög hastighet och
små vattendroppar är ett koncept som fortfarande i de flesta
avseenden är klart överlägset konventionell utrustning samt
förhöjt lågtryck.
Ett problem vid brandbekämpning är de vattenskador som
uppkommer efteråt. Med skärsläckaren går det åt mindre vatten än vid traditionella insatsmetoder, vilket är en stor fördel
då detta resulterar i mindre skador på egendom.
De största fördelarna med skärsläckaren är bland annat att
den ger brandmännen en chans att kontrollera brandgaserna
utifrån, den möjliggör släckning vid svåråtkomliga bränder
och när man sammankopplar kunskaper inom ventilation,
IR-teknik och skärsläckaren kan man komma fram till flera
taktiska möjligheter för att snabbt få kontroll på bränder.
Omkring 500 skärsläckarsystem finns i ungefär 30 länder. Introduktionen har tagit tid, men även varierat från brandstation till brandstation. Vissa har 6-7 system och fått bra resultat, andra har ett system och uteblivna resultat. Med fortsatt
samarbete där tekniker kan finslipas och kunskap utbytas
kommer skärsläckaren säkert bli vanligare - inte minst med
tanke på att brandmännen ska få en så säker arbetsmiljö som
möjligt!

Josefin Haglund
Brandingenjörsstudent

Säker förvaring
av kemikalier och gaser

www.jiwa.se

Se filmerna som visar på utvecklingen av brand i brandfarliga vätskor: www.jiwa.se
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