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BY OUR
DIFFERENCE

I sTäNDIg 
UTvECklINg 
- genom engagerade medarbetare

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.

Ett urval av referensprojekt:

•	 Göteborg Landvetter Airport 
Brandskyddsprojektering under hela byggprocessen 
vid om- och tillbyggnad av säkerhetskontroll och 
avgångshall för utrikesresenärer på göteborg 
landvetter airport.

•	 Lantmännen Aspen AB 
Riskhantering  och brandskydd på lantmännen 
Aspen AB:s anläggning för produktion av 
alkylatbensin. Exempel på uppdrag är framtagande 
Insatsplan, klassningsplan, Riskbedömning för 
Farlig verksamhet enligt lsO samt översyn av 
utrymningsstrategin på anläggningen.

•	 Södra Cell och Södra Timber 
Brandskyddsprojektering av nytt sågverk och ny 
pelletsfabrik.

 
Läs mer på  
www.wspgroup.se/brand

Kristina Lidell
Brandingenjör och Civ.ing. i riskhantering. 
Började på WSP i Göteborg i april.

På WSP har jag fått utnyttja min utbildning 
till fullo då deras breda tjänsteutbud gör att 
man får möjligheten att lösa många olika och 
utmanande problemställningar. Jag har fått 
utföra allt från brandskyddsprojektering av 
Br0-byggnader till att lämna skrivbordet, 
ta på stövlarna och delta vid en 
brandorsaksutredning.

Kontakta Jan Ottosson för mer information
WsP Brand & Risk 
Arenavägen 7
121 88 stockholm-globen
Tel: 010-722 50 00 
jan.ottosson@wspgroup.se
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Tidningen Bilagan ges ut av en ideell förening för brand- 

ingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola och har till 
syfte att sprida information och kunskap om ämnen som rör 
brandingenjörers arbetsområden.
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Det här läsåret är det dags för min klass, 
Bi12, att se till att Bilagan fortsätter att  
komma ut till alla er läsare. Det har inneburit 
en hel del slit, varför jag nu med stolthet sitter 
och skriver denna text efter att precis ha 
färdigställt vårat första nummer av tidningen.

Jag skulle vilja passa på att tacka alla de 
räddningstjänster som i somras ställde upp 
för vår klass och gav oss praktikplatser runt 
om i landet. Tack för att ni gör vår utbildning 
bättre!

I det här numret av Bilagan har vi lite blan-
dat innehåll, bland annat så har Anna varit 
på brandstationen i Lund under en prova 
på dag för allmänheten som ett led i deras 
jämställdhetsprojekt. Johannes skriver om 
cellplaster i brandsammanhang och Martin 
berättar lite om systematiskt 
brandskyddsarbete.

Självklart har vi också  
mycket mer, ta en titt i inne-
hållsföreteckningen på nästa 
sida. Trevlig läsning!

Fabian Ardin 
Chefredaktör 

bilagan@listserver.lu.se 



TACK
För att vi fick ha praktik hos er sommaren 2013

RÄDDNINGSTJÄNSTER

Södra Älvsborg Karlstad Skellefteå Räddningstjänsten Syd

Gislaved-Gnosjö Stor-Stockholm

Luleå

Jönköping

Nerikes brandkår Helsingborg Räddningstjänsten Väst

Kristianstad Stor-Göteborg Värends Räddningstjänst

Östra Blekinge Gotland Hässleholm

Brandkåren Attunda

Eskilstuna

Trelleborg

SödertörnHöglandets Räddningstjänst

UppsalaJämtlandÖstra Skaraborg Halmstad

Kittlande utsikter – väx med oss!
Projekt Gothia Towers.
Vi var delaktiga för att vi kan 
brandskydd och riskhantering.

På riktigt.

www.bengtdahlgren.se
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Brandman avliden då brandbil 
voltade
Brandbil voltade under utryckning 
i Mellerud, Dalsland, den 30  
september i år. Brandbilen, som 
var på utryckning mot en brand 
i ladugård, voltade av okänd an- 
ledning och landade upp och ned 
på en åker bredvid vägen. I sam-
band med olyckan klämdes en 
av brandmännen fast och avled.  
Ytterligare tre skadades, varav två 
allvarligt men utan livshotande 
skador. 

Våldsamma bränder på Aus-
traliens östkust
Under slutet av oktober härjade 
mängder av bränder i området 
runt Sydney. Bränderna var så om-
fattande att släckningsförsök inte 
var ett alternativ. Räddningstjänst 
försöker istället styra bränderna 
åt rätt håll genom att skapa brand- 
gator. Terrängbränder är relativt 
vanliga i Australien. Dock inte i 
denna utsträckning och så tidigt 
som i år. Meteorologer tror att 
2013 kan bli ett rekordvarmt år i 
Australien. Medeltemperaturen i 
september var den varmaste sedan 
mätningarna började. Misstänkt pyroman i Ockelbo

I Ockelbo, Gästrikland, har det un-
der september och oktober skett 
ett flertal anlagda bränder. Man 
misstänker att det är en pyroman 
som härjar i området. Allt från  
villor och fritidshus till kalhyggen 
har brunnit ned. 

”Anlagd brand” avslutat
”Anlagd brand” var ett forsknings- 
projekt som påbörjades 2008 och 
som nu har avslutats. Projektet 
hade bränder på skolor som fokus 
och innehöll elva olika delprojekt. 
Forskningsprojektet visar att delar-
na människa, miljö och teknik 
är starkt sammankopplade. ”An-
lagd brand” har tagit hänsyn till 
både tekniska delar och beteende-
vetenskap. Detta har ansetts vara 
till stor fördel då kunniga inom 
båda områdena kan interagera. 

Brand- och riskingenjörs- 
utbildning håller hög kvalitet
Universitetskanslersämbetet,
UKÄ, är ett organ som ut- 
värderar alla universitets- och 
högskoleutbildningar. Nyligen 
kom resultatet för ingenjörs- 
utbildningar och masterut- 
bildningar i teknik. Utbildningarna 
kan få omdömet ”bristande 
kvalitet”, ”hög kvalitet” eller ”mycket 
hög kvalitet”. Både brandingenjörs- 
programmet och civilingenjörs- 
programmet i riskhantering har 
fått omdömet ”hög kvalitet”. Ut-
värderingen har baserats på  
examensarbeten, självutvärdering 
och intervjuer med studenter och 
lärare. Fullständig utvärdering kan 
hittas på http://kvalitet.hsv.se/re-
sultatsok.

Notiser

Martin Forssberg 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

martinforssberg@hotmail.com

Kalmar konstmuseum.

Dalocs brand- och 

brandgastäthets-

klassade dörrar 

skyddar mot hetta, 

lågor samt giftig 

brandgas. De upp-

fyller alla lagar och 

regler samtidigt 

som de räddar liv, 

oavsett om de är 

tillverkade av trä 

eller stål. 

Tryggt, eller hur?

Säkra dörrar

www.daloc.se   0506-190 00

Scanna QR-koden med din mo-
biltelefon för att komma till resul-
tatsök för utvärderingar av  
utbildningar

http://kvalitet.hsv.se/resultat-sok



Batteridrivna elfordon 

- en brandrisk?

Debatten om brandsäkerheten i 
både batterier och i batteridrivna 
fordon har länge varit het. Dator- 
tillverkaren Dell återkallade år 
2006 mer än fyra miljoner batterier 
från deras bärbara datorer på  
grund av brandrisk. Boeings nya 
flygplan Dreamliner har haft om-
fattande problem med sina bat-
terier med flera bränder och flyg- 
förbud som följd.
 
Inga större erfarenheter i Sverige
I Sverige finns ännu inga större 
erfarenheter av inträffade väg- 
olyckor med el- och elhybridfodon 
eftersom fordonen fortfarande är 
relativt ovanliga, men på grund 
av regeringens målsättning om en  
fossilfri fordonsflotta till år 2030  
kan vi troligen räkna med att an-
talet eldrivna fordon kommer att 
öka markant med fler olyckor med 
dessa involverade som följd.

Principiellt kan man skilja på fyra 
typer av elfordon. Rena elfordon 
har enbart en elmotor och laddas 
via elnätet, hybridfordon har både 
en elmotor och en förbrännings- 

motor som laddar bilens batterier, 
laddhybridfordon har också både 
en elmotor och en förbränning-
smotor, men denna typ kan även 
laddas via elnätet. Den fjärde och 
sista typen är fordon med en el- 
motor som drivs av en bränslecell.

Gemensamt för alla typerna utom 
för den bränslecellsdrivna är att 
någon typ av batteripaket finns i 
fordonet. Olika batterityper har 
använts men i nuläget är det så 
kallade litiumjonbatteriet på fram-
marsch på grund av sin höga  
energitäthet och laddnings- 
prestanda. Denna typ av batteri 
är mycket vanlig i konsument- 
elektronik som mobiltelefoner och 
bärbara datorer. Både i Teslas bil  
och i Boeings Dreamliner används  
denna typ av batteri.

I ett elfordon kan spänningen vara 
så hög som 600 volt och sär-
skild försiktighet måste iakttas av 
hänsyn till detta vid räddnings- 
insater med elfordon inblandade. 
Det tyska företaget DEKRA har 
gjort brandtester på fordon med 

litiumjonbatterier och kommit 
fram till att bränder i elfordon har 
en lägre flam- och rökgasutveck-
ling jämfört med konventionella 
bensin- och dieselfordon. Där- 
emot krävdes mer vatten och tid 
för att släcka bränderna och det 
behövdes fortsatt kylning efter att 
branden släckts för att förhindra 
återantändning. Jämförelse måste 
alltså göras mot det bensin och  
dieselfordon som idag är i bruk, 
både bensin och diesel är ju trots 
allt brandfarligt och åtskilliga 
bränder inträffar med dessa typer 
av fordon på de svenska vägarna 
varje år.
 
Brandrisk under laddning?
En stor brandrisk med elfordon 
kan misstänkas finnas då for-
donen laddas. En överhettning 
i någon av batteriets celler kan 
leda till en så kallad ”thermal  
runaway” vilket innebär att kemis-
ka reationer initieras av värme, vil-
ka i sin tur generar ännu mer värme.  
Så låga temperaturer som 80-120 
grader Celcius är riskfyllda och kan 
orsaka bristning, gasutsläpp, brand 

och explosion.  Överhettningen 
kan till exempel orsakas av en kort-
slutning i någon av batteriets celler 
eller en felaktig laddare som forsät-
ter att ge ström trots att batteriet är 
fulladat.

Flera olyckor med elfordon under 
laddning har inträffat i Sverige.  
I juni förstördes en av postens lager- 
lokaler i Visby efter en brand som 
startat i en elbil och i oktober blev 
tre bilar totalförstörda och 45 rök- 
och sotskadade i ett parkerings- 
hus i Helsingborg efter att en elbil  
börjat brinna under laddning. En 
elbil under laddning på kryssnings- 
fartyget Pearl of Scandinavia bör-
jade brinna strax utanför Sverig-
es kust år 2010. Ingen av de 600  
passagerarna eller någon i be- 
sättningen skadades men olyckan 
krävde en omfattande räddnings- 
insats med stora skador som följd. 

I framtiden lär vi se fler och fler 
batteridrivna fordon och därmed 
såklart fler olyckor med sådana  
involverade, det är viktigt att  
forskning bedrivs och att braschen 

hänger med och skaffar sig kom- 
petens både för att förebygga och 
för att kunna hantera dessa typer 
av olyckor. 

Vill man veta mer så har Martin 
Johansson vid Luleå Tekniska Uni-
versitet år 2010 gjort ett examens- 
arbete kallat ”Säkerhetsaspekter 
vid laddning av elfordon innehåll- 
ande litium-jonackumulatorer”.
 
Det finns också en föreläsning av 
Göran Valentin tillgänglig på You-
Tube från Skadeplast 2013 som 
handlar om fordon med alternativa 
drivmedel och riktar sig mot Rädd-
ningstjänsten. 
En sökning 
på YouTube 
efter ”Fordon 
med alternati-
va drivmedel 
inblandade i 
trafikolyckor?” 
tar fram den 
som resultat.

I början av oktober stördök biltillverkaren Teslas aktie efter att ett videoklipp uppladdats av en användare 
på websiten YouTube. Videoklippet är inspelat utanför Seattle i USA och visar en brinnande Tesla Model 
S, en bil som marknadsförts av tillverkaren som Amerikas säkraste bil. Enligt tillverkarens egen utsaga så 
startade branden efter att fordonet i hög hastighet kört på ett föremål vilket punkterade bilens underrede 
och slog i batteriet varefter branden startade.

Fabian Ardin 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

fabianardin@gmail.com 
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Foto: Tennen-Gas, Wikimedia Commons

Batteripaketet av litiumjontyp och dess placering hos en Nissan Leaf.
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Scanna QR-koden med din mo-
biltelefon för att komma till Martin 
Johanssons examens- 
arbete.

Scanna QR-koden med din mo-
biltelefon för att komma till Martin 
Göran Valentins föreläsning.

http://epubl.luth.se/1402-
1552/2010/029

http://www.youtube.com/
watch?v=YiTDKOfnxlk



Räddningstjänsten Perstorp 
- En  räddningstjänst med närhet till kemindustrin

Mittemellan städerna Helsingborg och Hässleholm finner vi tätorten och kommunen  
Perstorp. Med sina cirka 7000 invånare är Perstorp Skånes minsta kommun sett till invånar- 
antalet. I Perstorp finns dock en av södra Sveriges största industriparker och industrierna i 
denna park har tillsammans med räddningstjänsten ett väl fungerande samarbete.

MSBs kemenheter i Sverige
Under många år har räddnings- 
tjänsten Perstorp jobbat med kem-
relaterade frågor och visat att de 
vill utveckla denna typ av rädd-
ningstjänstarbete. De har visat 
framfötterna och med god kom- 
petens, ambition och vilja så har 
en av Sveriges sex kemenheter som 
MSB (Myndigheten för Samhälls- 
skydd och Beredskap) tillhanda- 
håller hamnat här. Kemenheternas 
uppgift är att förse de lokala  
räddningstjänsterna med kompe-
tent personal och bra utrustning 
vid olyckor där farligt ämne före- 
kommer. Enheterna är för- 
sedda med avancerad utrustning 
som bland annat kan pumpa och  

samla upp kemikalier, täta läckage 
och indikera gaser och vätskor. 
Enheterna är förberedda så att 
transport med flyg är möjlig om 
det skulle behövas och på grund 
av deras gynnsamma geografiska 
placering så kan dessa vara  
handlingsdugliga inom 2-3 timmar 
i nästan hela Sverige. 

Det ställs höga krav på utrustningen 
i kemenheterna, de måste bland 
annat vara utrustade så att arbete 
i explosionsfarlig miljö kan ut-
föras. Enheterna står under ständig 
metodutveckling, detta för att det 
skall finnas en jämn kompetens- 
nivå på enheterna runt om i landet.  

Industribrandkår och rädd-
ningstjänst blev till ett
Förr fanns det både industribrand-
kår och kommunal räddnings- 
tjänst i Perstorp. På den tiden var 
det industribrandkåren som tog 
hand om arbetet som behövde ut-
föras i industriparken. För några 
år sedan slogs dessa ihop och allt 
drivs numera i kommunal regi. 
Räddningstjänsten har dock fort-
farande avtal med industrierna 
som innebär att de ska sköta det 
jobb som industribrandkåren  
tidigare skötte.

Räddningstjänsten i Perstorp 
finns idag i direkt anslutning till  
industrierna och de har beredskap 
24 timmar om dygnet. På industri-
erna behandlas många ämnen som 
var för sig kan ställa till med stora  
problem. Några av de många farliga 
ämnen som förekommer är eten 
och acetaldehyd som båda två är 
extremt brandfarliga, fenol och 
formalin som är giftiga och oxygen 
som är oxiderande.

Förebyggande mot olyckor
Tack vare de resurser som ortens 
räddningstjänst besitter är de  
mycket väl förberedda ifall olyckan  
skulle vara framme. Med hjälp 
av breda kunskaper och mycket  
erfarenhet är man även en tillgång 
vid olyckor som inträffar i andra  
kommuner. De arbetar också  
mycket med att utbilda de an- 

ställda på industrierna för att de ska vara väl 
medvetna om de risker som finns.  Övningar 
genomförs också för enskilda fabriker och 
varje fabrik har sina egna insatsplaner och 
rutiner vid nödfall. Dessutom finns en  
speciell nödlägesorganisation som innebär 
att oberoende av vilken fabrik som råkar ut 
för en olycka hjälps alla åt.

Med sin gedigna kompetens får de också 
vara med i många sammanhang och  
utveckla industriparken. Det kan gälla 
såväl ombyggnader som nybyggnationer.  
Räddningstjänsten hjälper även industrierna 
med utredning av orsaker och händelse- 
förlopp efter en olycka. Detta för att för- 
hindra att en liknande olycka ska inträffa 
igen. Genom övningar, 
förebyggande arbete 
och utredningar ut- 
vecklas både räddnings- 
tjänsten och industrier-
na och därmed minskar 
risken för framtida 
olyckor.  

Julia Lennartsson 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

julia.lennartsson.598@student.lu.se
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Foto: Räddningstjänsterna Hässleholm och Perstorp
Kemdykare under en räddningsinsats i Perstorp den 24 september 2013. Lastbil läckte 
saltsyra.



Cellplaster 
- en brandfarlig trend

Cellplast är ett samlingsnamn på ett antal material som bland annat används i isolering. Cellplast 
har blivit vanligare och vanligare i nybyggen och tilläggsrenoveringar. Det är ett billigt och bra 
isoleringsmaterial, men cellplastens snabba brandförlopp och egenskaper gör den till en möjlig 
risk för både brand i konstruktionen och utgör en fara för räddningstjänstpersonal.

Cellplast har under de senaste åren 
använts mer och mer som isolering 
i vägar och tak. Många röster har 
höjts om brandfaran som den kan 
innebära. Cellplast har ett väldigt 
snabbt brandförlopp och smälter 
redan vid relativt låga tempera-
turer. Ett stort problem med detta 
är att flera cellplaster smälter och 
förlorar sin fasta struktur och rin-
ner ut, och därmed sprids branden 
vidare. Brinnande, rinnande och 
droppande isolering i väggar och 
tak bidrar inte bara till ett ökat 
brandförlopp utan kan även ut-
göra en fara för räddningstjänst- 
personal vid en insats. 

Cellplast har haft inverkan på 
brandförloppet i flera stora 
bränder. 
2005 utbröt en brand i Berlin där 

branden spreds till fasaden genom 
ett fönster i en brinnande lägen-
het. Fasaden bestod av puts di-
rekt på cellplastisolering. Branden 
fick fäste i fasaden och spred sig 
snabbt i cellplasten under putsen. 
När räddningstjänsten anlände 
försvårades släckningsarbetet då 
elden härjade under putsen. 

I november 2010 i Dijon i Frankrike 
tar det fyr i fasaden till ett lägen- 
hetskomplex efter att en soptunna 
vid vägen har satts i brand. Sju per-
soner omkommer. 

I mars 2012 brann ett student-
boende i Trollhättan. Cellplast 
var använt som isolering inuti  
konstruktionen. När ett elfel 
antände isoleringen spred sig elden 
snabbt. 

I september 2013 började det 
brinna i oskyddad cellplast på ett  
bygge på Karlstads centralsjukhus. 
Branden blir mycket kraftig och 
det blir stor rökutveckling. Flera  
hundra patienter får utrymmas in-
nan branden kan släckas.
  
Bristande rutiner och slitage 
bidragande riskfaktorer
Det har skett flera stora olyckor i 
Sverige och i utlandet där cellplast 
bidragit till ett accelererat brand-
förlopp och ökade skador. I flera 
av fallen beror bränderna på dålig 
hantering och bristfällig kunskap 
om isoleringsmaterialet. I Frank-
rike uppstod branden på grund 
av att putsen utanpå isoleringen 
var så sliten att branden kunde  
sprida sig in i fasaden. I Karlstad 
var cellplasten helt frilagd. Men 

samtidigt är cellplast både ett billigt och väl iso- 
lerande material och i Sverige har vi byggregler för att 
reglera användandet. Det är till exempel förbjudet att 
ha oskyddad cellplast i byggnader. Vi har krav på full-
skaliga prov av fasadbränder och Boverket har regler 
om vad fasader ska uppfylla ur brandsynpunkt. En-
ligt Cecilia Uneram på Brandskyddsföreningen finns 
det både brister och tolkningsproblem. Det finns till 
exempel inga regler för cellplasters användning inuti 
konstruktioner och mycket begränsad information 
om cellplasters rökutveckling vid brand i byggnad-
er. Ofta uppstår det problem vid slitage och senare  
modifikationer på byggnaden. Många verkar under-
skatta betydelsen av att reparera och hålla konstruk-
tioner med cellplast i gott skick för att undvika brand-
fara. Faran uppstår ofta när det skyddandet lagret, till 
exempel puts, inte är perfekt. Då kan det ta fyr direkt 
i cellplasten. Ett annat problem som Sverige har är 
benämning och märkning av cellplast. I Sverige an-
vänder vi samlingsordet cellplast för ett antal olika 
material med olika egenskaper. Det kan till exempel 
vara så att kan behöva olika brandskydd. Samtidigt 
behandlas ofta cellplaster som om de vore av ett och 
samma material. Det är till och med så att plattor av 
cellplast inte märks vad det för material, vilket är ett 
stort problem då olika cellplaster faktiskt har olika 
egenskaper.

En kunskapsbrist och ovilja
Ett stort bidragande problem är att även om infor-
mationen finns och sprids så finns det fortfarande 
en stor okunskap om cellplastens brandrisk. Enligt  
Cecilia Uneram finns det i hela ledet, från tillverkning 
till byggarbetsplats, en okunskap, men också en ovilja 
att se de nackdelar och risker som användandet av 
cellplastisolering för med sig. I dagens miljötänkande 
samhälle där energikraven ökar verkar cellplast ofta 
som både ett bra och billigt alternativ. Det är inte 
nödvändigtvis fel. Cellplast har länge använts som 
en del i konstruktioner men inte i den utsträckning 
som det görs nu. När användan-
det av cellplast blir större måste 
även säkerhetstänkandet och 
kunskapen om materialet och 
dess egenskaper öka.  

+46(0)35-17 17 90 I www.brissmans.se
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Brandkänga

BRANDSKYDDSBESIKTNING
T Godby AB 
Av SBSC cert. besiktningsföretag 

  Av SP SITAC cert. besiktningsman  
  för entreprenadbesiktningar

Besiktning/Konsultation/Utbildning 
• Sprinkler 
• Brandlarm 
• Gassläcksystem 

www.brandskyddsbesiktning.com 
Vitnäsvägen 54, 142 42 SKOGÅS  
info@brandskyddsbesiktning.com 
08 - 510 104 70 

Johannes Corbee 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

Johannes_corbee@hotmail.com
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En brandstation 
för alla
Dimman ligger som ett tjockt, tungt täcke över Lund en lördagmorgon i slutet av  
september. På brandstationen har det denna morgon samlats 17 personer med väldigt olika 
bakgrund men som har en sak gemensamt: de är alla intresserade av hur det är att arbeta 
inom räddningstjänsten. I dag ska de få en inblick i det tack vare Räddningstjänsten Syds 
prova på-dag som är en del av projekt En brandstation för alla.

Projektet En brandstation för alla 
startades 2010 och är ett samarbete 
mellan Räddningstjänsten Syd 
och MSB, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. Målet 
med projektet är att skapa en god 
arbetsmiljö och en mer jämställd 
arbetsplats som speglar hur dagens 
samhälle ser ut i övrigt. Räddnings- 
tjänsten Syd ska bli en arbetsplats 
fri från diskriminering och kränk-
ande behandling.

Väl på brandstationen denna lör- 
dagmorgon möts vi av projekt- 
ledaren Linda Granqvist som  
leder oss in i en lektionssal där 
vi ska ha dagens första pass. Det  
börjar med lite allmän information 
om vad som kommer hända under 
dagen och vad projektet innebär, 
därefter följer en presentation av 
Räddningstjänsten Syd. Denna  
presentation inleds med att de som 
vill får berätta om deras bakgrund 
och varför de kommit till denna 
prova på-dag. I rummet finns  
personer från ett brett ålderspann 
med olika bakgrund, killar och  
tjejer blandat. Där finns bland  
andra fyra elever och en lärare från 
vård- och omsorgsprogrammet 
på Berga gymnasium i Eslöv som 
tidigare läst en kurs i räddnings-
medicin och därför tyckte att prova 
på-dagen lät intressant. Det finns 

andra som har bakgrund inom  
militären eller sådana som har 
familj och vänner som jobbat inom 
räddningstjänst och någon som 
tidigare jobbat som frilansande 
fotograf och på det sättet blivit 
intresserad av räddningstjänsten. 
Innan det är dags för dagens första 
fika får vi även en presentation av 
SMO-utbildningen av en represen- 
ant från MSB i Revinge. Här får 
deltagarna en snabb genomgång 
av vilka kurser som ingår, hur an-
tagningen går till, lagen om skydd 
mot olyckor (SMO) och de fysiska 

krav som en räddningstjänst skulle 
ställt vid en eventuell anställning.
 
Efter fikat blir vi indelade i fyra 
grupper som ska tillbringa de 
närmsta tre timmarna med att 
gå runt på olika stationer. Under  
dagen ska deltagarna få lära sig 
mer om sjukvård, släckning, trafik- 
olyckor och sökteknik vid rök-
dykning. Min grupp börjar på 
stationen sjukvård där vi får en 
snabb genomgång av L-ABCDE, 
hjärtstartare och hur riktiga hjärt-
kompressioner och inblåsningar 
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Koncentration och bra samarbete krävs för att kunna klippa av taket på 
en bil så säkert som möjligt.

Foto: Anna Kylén
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ska gå till vid hjärt-lungräddning. 
När våra 45 minuter där har gått 
går vi vidare till släckövningen där 
alla får prova på att släcka brand i 
kläder med filt och att släcka brand 
med koldioxidsläckare. Vi får 
också en genomgång i vilka typer 
av brandsläckare som finns och  
deras användningsområden.
 
Efter en god lunch är det dags för 
lite mer fysisk aktivitet. Nu åker 
larmställen på och det första vi ska 
göra är en sökövning. Vi delas upp 
två och två och ska tillsammans på 
kortast möjliga tid söka genom en 
lägenhet där det finns två personer  
kvar. Efter lite spring i trappor 
med slangkorgar och ett sök i en  
uppvärmd lägenhet i full utrustning 
lackar svetten i de flestas pannor. 
Alla som kommer ut har lyckats 
söka igenom lägenheten och hittat 
de två saknade personerna och alla 

har fått en inblick i hur viktigt det 
faktiskt är med en väl fungerande 
sökteknik. Det sista momentet för 
dagen är trafikolycka där vi får lära 
oss tillvägagångssättet med säker-
het, stabilisering och användning 
av klippverktygen.
 
Efter ännu en fika får vi en genom- 
gång av vad det innebär att arbeta  
som brandingenjör inom rädd-
ningstjänsten innan dagen är slut 
och det har blivit dags att gå hem.

Under dagen hörs kommentarer 
om att det har varit väldigt roligt 
och att både teori och praktik har 
varit mycket lärorik. Årets prova 
på-dag är dock den sista för en 
tid. Enligt projektledare Linda  
Granqvist har det varit svårt 
att följa upp och utvärdera om 
de här dagarna faktiskt har den  
effekt på det mål som eftersträvas,  

nämligen att skapa en mer jäm-
ställd arbetsplats. Detta i kom- 
bination med att det är kostsamt 
både ekonomiskt och resurs- 
mässigt gör att det inte finns någon 
liknande aktivitet inplanerad i 
projektplanen för 2014. Projektet 
kommer ändå att fortgå och de 
resurser som sparas in på prova 
på-dagen ska istället läggas på att 
göra Räddningstjänsten Syd till en 
mer jämställd arbetsplats. I distrikt 
Lund har de som mål att vid 2015 
ha tre av fem operativa scheman 
helt jämställda. Om mer informa-
tion önskas om Räddningstjänsten 
Syds projekt En brandstation för 
alla, gå in på www.rsyd.se.
 
När vi på eftermiddagen är på väg 
hem igen är dimman borta och  
solen tittar fram då och då. Det 
har varit en lång och lärorik dag 
som påminner mig mycket om vår 

treveckorsutbildning på Revinge i somras. 
Jag hoppas och tror att de som deltagit under  
dagen känner att de har fått en större inblick i 
hur det är att arbeta inom räddningstjänsten, 
mycket i rollen som brandman men även 
som brandingenjör. Nu ligger framtiden i  
räddningstjänstens händer. Är en brand- 
station för alla något som är möjligt att uppnå?
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Anna Kylén 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

annakylen@hotmail.com

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 fortfa-
rande 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

Website: www.mctbrattberg.se  E-mail: info@mctbrattberg.se

Där stora 
värden står 

på spel
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Släcka brand i kläder var ett av de moment deltagarna fick prova på under Räddningstjänsten Syds prova  
på-dag.

Foto: Anna Kylén

Scanna QR-koden med din mo-
biltelefon för att komma till Rädd-
ningstjänsten Syds websida om 
projektet.

http://www.rsyd.se/brandsta-
tion-for-alla/



Klättring 
livsfarligt eller livsnjutning?

I det stora landet lagom, även kallat Sverige 
är klättring en sport på stark frammarsch och 
även om mycket utav klättringen sker inom- 
hus så är det likväl till klippan som dem  
flesta längtar. Om denna klippa sen är en salt-
stänkt granitvägg längs med Bohusläns kust 
eller ett vertikalt parti uppe bland våra fjäll  
borde inte spela någon större roll för klättra-
rens möjlighet till undsättning.

Mer än i kanske någon annan sport så ligger 
 det i klättringens natur att hålla till på svår-
tillgängliga platser och detta inverkar så 
klart negativt på klättrarens möjlighet till  
assistans vid en olycka. Detta är saker som 
klättraren ofta är medveten om och har tagit i  
beaktning innan avmarsch men det oväntade 
kan hända när man minst anar det och larmet 
kommer då att nå räddningstjänsten. 

I Sverige har vi två specialutbildade alpina 
fjällräddningssgrupper, i Kiruna samt Öster-
sund och att tro att dessa skall kunna täcka 
in för alla situationer relaterade till klättring 
som kan uppstå i Sverige är det nog ingen 
som tänkt. Utöver dessa två finns det även 
ett antal regionala stationer som valt att lägga 
lite extra fokus på klättring och bra exempel 
på detta är Höganäs och Frölunda med flera 
där både extra utrustning och kunskap finns 
att tillgå vid en nödsituation.

Då antalet uppdrag på området i Sverige är 
relativt lågt kan vi inte räkna med samma 
service som nere i alpländerna där personal 
och helikoptrar står i jour för att åka på 
dylika uppdrag och väntan innan hjälpen 
kommer kan ibland bli lång för den utsatte.

En nyckel till lyckade insatser är att det förs 
en dialog med klättrarna där dessas intresse 
inte skall fördömas utan att ett samförstånd 
förhoppningsvis skall kunna uppnås kring 
vilka önskemål och tankar räddnings- 
tjänst och ambulanspersonal har i ämnet. 
Det kan till exempel vara svårt för den en- 
skilda klättraren eller den lokala klätter-
klubben att förstå sig på dem komplexa 
räddningsscenarior som kan uppkomma i 
närheten till klippan. Ett exempel på detta 
från mina hemtrakter i Göteborgsområdet 
erbjuder en 20 minuters promenad i rask 
takt från närmsta bilväg och genom oländig 
terräng. Området är dessutom i stora drag 
bevuxet med tät lövskog som erbjuder både 
svårigheter att lokalisera dem nödställda 
samt möjliggöra en hjälpaktion via luften.
Om klättraren redan under planeringen av 
sin utflykt är medveten om den eventuella  
problematiken så ligger det närmare till 
hands att plocka med det där sjukvårdskittet 
från bagaget eller ett extra ombyte kläder. 
Det ligger då också närmare till lags att  
kanske hoppa över den där svårsäkrade 
leden över det värsta överhänget eller den 
där lömskt hala sprickan för att gå på någon 
tryggare led och spara utmaningarna till en 
annan plats eller annan dag.

När berörd räddningstjänsten får larmet 
är det även till stor gagn om ett insats-/
objektskort för berörd plats redan finns 
färdigställt. Genom ett samarbete med 
dem lokala klubbarna kan ett sådant lätt  
sammanställas och dessa skall gärna inne-
hålla en beskrivning av terrängen runt om-
rådet, eventuella fasta ankare och möjlighet 
för helikopter att landa i områdets närhet.
Det bör också tilläggas att det inte är för 
utseendets skull som jag hänger selen full 

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

med kilar och karbiner eller köper rep som tål belastningen 
av en fritt hängande minibuss utan det är ett gediget säkerhet-
stänk som ligger bakom. För mig och många andra så är det  
nämligen inte adrenalin som är 
drivkraften utan det är lika delar natur- 
upplevelse och uppfyllelse av att möta ett 
svårt hinder och övervinna det. I klättring 
är detta hinder ofta just säkerhet och att 
på förståndiga sätt säkerställa och sprida 
den är ofta min drivkraft som instruktör.
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SBA 
En bra start på karriären

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har ägare 
eller nyttjanderättsinnehavare för en fastighet/an-
läggning ett ansvar att upprätthålla brandskyddet. 
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man 
planerar, organiserar, kontrollerar och följer upp 
brandskyddet i en verksamhet. Att man dokumen-
terar detta arbete är också en viktig del i arbetet. 
Brandskyddsarbete kan bedrivas både tekniskt och 
organisatoriskt. Det tekniska arbetet kan till exempel 
vara införskaffande av olika typer av släckutrustning 
beroende på verksamhetens omfattning. Det organi-
satoriska brandskyddet är arbete i form av utbildning 
av till exempel personal eller boende i fastigheten. 

Det systematiska brandskyddsarbetet varierar i ut-
sträckning och utseende beroende på vilken typ 
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Brandskyddsarbete är något som är viktigt för alla verksamheter, inte bara för 
att vid händelse av brand rädda liv och egendom utan också för att berörda 
personer ska känna sig trygga i sin bostad, på jobbet eller var man kan tänkas 
befinna sig. Statens räddningsverk (nu Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB) har därför gett ut allmänna råd där man rekommenderar att 
alla verksamheter utser en eller flera brandskyddsansvariga som ska bedriva 
systematiskt brandskyddsarbete och dokumentera detta.

av verksamhet som bedrivs. Systematiskt brand- 
skyddsarbete i en villa kan till exempel vara att man 
införskaffar en handbrandsläckare och brandvarnare. 
I detta fall kanske inte arbetet behöver dokumenteras. 
Ett annat exempel kan vara en industri. I en industri 
krävs ett mer utbrett och bättre dokumenterat sys-
tematiskt brandskyddsarbete än exemplet med villan. 

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete 
bedrivs av både privata företag och räddningst-
jänster. Utbildningen kan variera i tid och djup 
beroende på vilken kurs man läser. Följande 
punkter bör dock finnas med i utbildningen: 

•Information om Lagen om skydd mot olyckor
•Information om MSB:s allmänna råd
•Vad systematiskt brandskyddsarbete innebär
•Allmänna tips och råd
 
Hur det systematiska brandskyddsarbetet delas upp 
varierar som sagt mellan olika verksamheter. Arbetet 
kan dock med fördel delas upp i sju olika kapitel. Des-
sa kapitel är:
 
1.Ansvar
2.Organisation
3.Utbildning
4.Instruktioner/rutiner
5.Dokumentation
6.Drift/underhåll
7.Kontroll/uppföljning

Punkterna kan sammanställas till exempel i en pärm 
eller liknande med en flik per kapitel. Vilket innehåll 
dessa punkter kan tänkas ha beskrivs nedan.

Ansvar
Under denna flik tydliggörs vem som har ansvaret för 
vad i verksamheten. Vem är brandskyddsansvarig? 
Hur är ansvarsfördelningen mellan nyttjanderätts- 
havare och ägare? Finns det någon brandskydds- 
policy?

Organisation
Här beskrivs hur brandskyddet organiseras. Vilka är 
delaktiga i brandskyddsarbetet?

Utbildning
Fliken utbildning innehåller vilken typ av 
brandskyddsutbildning som personer i verksam-
heten, t.ex. personal, ska ha. Finns det någon ut- 
bildningsplan? Hur ofta ska man utbilda sin personal 
och vad ska denna utbildning innehålla? Genomförs 
utrymningsövningar eller andra övningar?

Instruktioner/rutiner
Under denna flik beskrivs vilka rutiner som gäller 
vid händelse av brandtillbud. Om det finns regler  
angående rökning eller liknande ska också dessa  
placeras i detta kapitel. Finns några särskilda risker? 
Här kan det också finnas information om vart man 
vänder sig för att rapportera ett tillbud.

Dokumentation
Här dokumenteras brandskyddet. Det kan i enklare 
fall vara en ritning av byggnaden där alla brandskydds- 

anordningar finns inritade. Ritningarna kan in-
nehålla brandcellsgränser, utrymningsvägar med  
placering av skyltar, vart handbrandsläckare sitter, 
andra släckanordningar mm.

Drift/underhåll
För att brandskyddet ska fungera måste brand- 
skyddsutrustning testas och underhållas.  
Under fliken för drift och underhåll beskrivs rutiner 
för hur detta ska skötas.

Kontroll/uppföljning
Om brandskyddsarbetet ska fungera måste såväl 
det tekniska som organisatoriska brandskyddet  
kontrolleras och uppdateras kontinuerligt. Detta 
kan genomföras med hjälp av checklistor som fö-
renklar kontrollen. Det är då viktigt att dessa 
checklistor anpassas till den verksamhet som be- 
drivs. Om det vid kontroll framkommer brister ska 
också dessa följas upp av den ansvarige inom det 
område där bristen påträffades. 
 
Systematiskt brandskyddsar-
bete bör bedrivas i alla verk-
samheter. I många fall är det  
dessutom ett krav. Och vad kan 
vara en bättre start på karriären 
som brandingenjör än att sätta 
sig in i brandskyddet i till ex-
empel sitt bostadshus? Ett roligt 
arbete och en 
bra start på kar-
riären. 

Martin Forssberg 
Brandingenjörsstudent, Bi12 

martinforssberg@hotmail.com

Utbildning är en viktig del av det systematiska brandskyddsar-
betet.

Foto: Wise Ross, Wikimedia Commons

� 031-742 97 50

� info@bcbrand.se

� bcbrand.se

Vi utför bland annat brandtätning,
brandskyddsmålning, brandisolering,

brandinklädnader, fogning, betonginjektering
samt kolfiberförstärkning.
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Brandbarriärer  
utan gränser      

Våra flexibla kabel- och rörgenomföringar 
är hett eftertraktade som brandskydd. De 
sprider sig nu som en löpeld över världen. 
 
Vill du veta mer? 
Ring oss på 0455-36 67 00, skriv till  
info@roxtec.com eller gå in på www.roxtec.com

Varje sekund räknas
Sms-livräddare är ett system (en del 
av ett forskningsprojekt) som nu 
testas i Stockholm. I maj 2010 star-
tades systemet upp för de personer 
som jobbar eller bor i innerstaden 
i Stockholm, men sedan november 
2011 kan alla i Stockholms län an-
mäla sig och bli sms-livräddare. 
Efter sex veckor fanns det redan 
1200 registrerade sms-livräddare 
i Stockholm och idag finns det  
cirka 9 500 involverade. Systemet 
är baserat på en databas där du 
kan registrera dig om du är över 
18 och har en godkänd hjärt-och 
lungräddningsutbildning. Man  
registrerar sig genom sitt mobil-
nummer som används i systemet. 
När ett misstänkt hjärtstopp in-
träffar lägesbestäms alltid platsen 
och när SOS alarm larmar ut am-
bulans, räddningstjänst och polis 
så positioneras också SMSliv- 
räddarnas mobiltelefoner, om 
någon befinner sig inom en radie 
av cirka 500 meter från platsen 
för larmet får den ett SMS och ett  
automatgenererat telefonsamtal.

Idén om sms-livräddning kommer 
från år 2005 då en läkare (Leif 

Svensson, idag professor och mot-
tagare av Hjärt-lungfondens stora 
forskningsanslag) på södersjuk- 
huset i Stockholm en dag skulle 
ta bussen till jobbet. Bussen blev 
sen för att busschauffören inte 
syntes till och då chauffören dök 
upp visade det sig att han var sen 
p.g.a. att en person fått ett hjärt-
stopp precis vid bussen. Läkaren 
som satt och väntade på bussen 
fick senare reda på att den drab-
bade inte överlevt. Läkaren hade 
suttit bara meter ifrån hjärtstoppet 
utan att ha vetat om det. Det var 
då strävan började efter ett system 
för att uppmärksamma människor 
som har möjligheten att hjälpa ifall 
ett hjärtstopp sker i närheten och 
så skapades sms-livräddning.

Idag är David Fredman, sjuksköter-
ska på Kardiologkliniken Hjärt-
stoppscentrum Södersjukhuset, 
projektledare för sms-livräddning. 
David Fredman har jobbat mycket 
med detta växande projekt och 
berättar att nu till hösten kommer 
statistik och fakta från projektet att 
släppas. Data som sedan tidigare 
analyserats visar att i 40 procent av 
alla larm, kopplade till hjärtstopp, 
var en eller flera sms-livräddare på 
plats före ambulansen. När statis-
tiken släpps hoppas han att sys- 
temet kan expanderas till en riks-
studie och inkludera hela Sverige i 
sms-livräddning.
 
Det har uppstått en del frågor ifall 
systemet är lämpat för alla personer. 
Att sms-livräddare kan vara i  
vägen för räddningstjänstens  
personal och att de kan drabbas 
av traumatiska upplevelser som 
kan vara psykiskt påfrestande att 

bearbeta. Till detta svarar David 
att de uppmanar sms-livräddare 
att direkt lämna över till ambu-
lansen eller räddningstjänstens 
personal då de är redo att ta över, 
och om räddningstjänst eller  
ambulans redan är på plats upp- 
manar de SMSlivräddarna att 
inte ens gå fram. Betraktande de  
traumatiska upplevelserna säger 
David:

-Det är kanske inte alla som insett 
vilken uppgift de tar på sig genom 
att bli sms-livräddare, vad man kan 
vara med om, men det är ett fri- 
villigt val och man kan gå ur  
systemet när som helst. Om en 
person är med om en traumatisk 
upplevelse så finns det hjälp, vi 
kontaktar alla efter varje larm och 
det finns personer att prata med 
och debriefing är även ett alternativ 
om det skulle behövas.
 
När hjärtat slutar slå, slutar  
kroppens organ att få det syre 
som behövs för att överleva. Hjär-
nan är det mest känsliga organ för 
syrebrist och den börjar snabbt ta  

irreversibla skador om inte kroppen får 
hjälp med syretillförseln och att pumpa runt  
blodet. Dessa skador mot hjärnan påträffas 
redan efter fem minuter. Tiden är den vikti-
gaste faktorn för en person som drabbas av 
hjärtstopp. För varje minut som går minskar 
chansen för överlevnad med tio procent. 

Varje år drabbas cirka 10 000 personer (utan-
för vården) av hjärtstopp i Sverige. Av dessa 
10 000 överlever endast 500. I Sverige finns 
det över två miljoner människor som har 
HLR-utbildning. Om hälften av alla männis-
kor i Sverige med HLR-utbildning skulle gå 
med i ett register som sms-livräddare så skulle 
största delen av de människor som drabbas av 
hjärtstopp kunna få påbörjad hjärt- och lung- 
räddning bara minuten 
efter hjärtstopp. Detta 
hade resulterat i en mycket 
större överlevnadschans 
vid hjärtstopp utanför 
vården.” Vi kan inte rädda 
alla som drabbas av hjärt-
stopp men vi ska ge alla en 
ärlig chans att överleva ”

David Fredman
Leg. sjuksköterska Kardiologkliniken
Hjärtstoppscentrum Södersjukhuset
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Scanna QR-koden med din mo-
biltelefon för att komma till 
SMSlivräddares webplats.

http://www.smslivraddare.se/in-
fo-om-projektet
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