Bilagan
Nummer 1 2014

Årgång 25

Säkerhet för alla

-Brandsäkerhet inom rättspsykiatrisk vård

Brandsäkerhet i tiden

JAS 39 Gripen

Ännu farligare när den brinner?

Skogsbränder

I STÄNDIG
UTVECKLING

Tidningen Bilagan ges ut av en ideell förening för brandingenjörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola och har till
syfte att sprida information och kunskap om ämnen som rör
brandingenjörers arbetsområden.
CHEFREDAKTÖR
Fabian Ardin
bilagan@listserver.lu.se

- genom engagerade medarbetare
Jenny Axelsson
Civilingenjör i riskhantering och brandingenjör
Började på WSP i januari 2013
Som riskhanteringskonsult på WSP har
jag fått arbeta med flera olika typer av
riskhantering. Ett av de större projekten
är Framtidens Akademiska i Uppsala.
Projektet omfattar att hela sjukhuset
renoveras samtidigt som sjukvården ska
fungera och bedrivas som vanligt. För
WSPs och min del innebär uppdraget
att vara ett riskhanteringsstöd åt
projektledningen under hela projektets
genomförande, från tidigt planeringsskede
tills spaden sätts i marken och husen så
småningom står färdiga. Arbetet bedrivs
mestadels i mötesform och genom
direktkontakt med övriga personer som är
involverade i projektet. Att få kombinera
mina kunskaper inom riskhantering med
att träffa många spännande människor på
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WSP för integrerade och kostnadseffektiva lösningar
som skapar mervärde för våra kunder. Vi strävar
efter att vara förstahandsvalet för både kunder och
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Jag hoppas att ni alla där ute har haft en god
jul och ett gott nytt år! När jag skriver detta
så har terminen precis börjat här i Lund efter
juluppehållet och vi ser fram emot att
fortsätta studierna under 2014.
Jag skulle vilja tacka Christian Dahl som har
tagit på sig att se till att Bilagan distribueras
till alla er läsare.
Här på LTH händer det saker, avdelningen för
brandteknik och riskhantering har delats upp
och blivit två avdelningar, något som Samuel
skriver om i en artikel.
Cecilia har skrivit en artikel om JAS Gripen
och flygplansbränder med militära flyg och
dessutom fått tag i några riktigt fina bilder.
Martin Forssberg har skrivit en intressant
artikel om brandskydd i tiden. Visste du till
exempel att det var så sent som år 1944 som
det blev ett lagstadgat krav
att kommuner och landsting skulle se till att det fanns
ett brandförsvar?
Självklart har vi massor
med fler intressanta artiklar,
se innehållsförteckningen
på nästa sida.
Trevlig läsning!

Fabian Ardin
Chefredaktör
bilagan@listserver.lu.se

Respektive författare ansvarar för innehållet i sin artikel
och tillhörande bilder.

Ett urval av referensprojekt:
• Förbifart Stockholm
WSP har under många år medverkat till framtagande
av säkerhetskonceptet för Förbifart Stockholm som
mestadels kommer att gå under mark.
• Slussen
WSP har ett stort åtagande i arbetet med
utformningen av nya Slussen där avancerade
datorsimuleringar och omfattande analysarbeten
utförs för att säkerställa att säkerhetsnivån är
tillfredsställande.
• Stadshuset i Kiruna
Ett omfattande byggnadsprojekt i Kiruna som nyligen
startat där WSP har ett omfattande åtagande
tillsammans med en dansk arkitektfirma. Projektet
kräver spetskompetens inom flera discipliner då
byggnaden är unik.

Specialister på brandskyddsprojektering och
riskanalyser.
Beﬁntlig logotyp positiv

www.brandkonsulten.se
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Notiser
104 personer döda i bränder
2013

Under 2013 har 104 personer fått
sätta livet till vid 94 olika bränder
i Sverige. Denna siffra är likt 2011
och 2012 något lägre än innan.
Merparten av de avlidna är över
65 år och har någon typ av försämrad rörlighetsförmåga, t.ex. ett
handikapp, alkoholpåverkan eller
sjukdom. Den vanligaste brandorsaken var rökning men även
elfel, levande ljus och anlagd
brand var vanliga orsaker till
brand. I många fall kunde bränderna ha begränsats med ett bättre
brandskydd i form av brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare.
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att kunna komma hem efter nyårshelgens festligheter. I och med
att CSN:s hemsida låg nere hade
många studenter svårigheter med
att skicka in sina studieförsäkringar
eller ansökan om studiemedel för
att kunna få sitt studiemedel under
våren. För posten var kommunikationen ett problem som orsakade
försenad post samt att posten
tvingades till utökad ID-kontroll
vid hämtande av post och paket.
Skadorna som orsakades av
branden är nu lösta.

Många bränder under
julhelgen

Mellan 2007-2011 har 1017
bränder orsakade av levande ljus
inträffat i Sverige. Nästan hälften
Brand hos IT-leverantör orav dem inträffade under december
sakade problem
månad. Jul och nyår är högtider
Under nyårshelgen uppstod en med mycket tända ljus och mys och
brand hos IT-leverantören Every december 2013 var inget undantag.
som förmedlar tjänster åt bland Ett flertal bränder höll räddningsandra posten, CSN och SJ. Branden tjänsten sysselsatt under julhelorsakade problem med företagens gen. En man omkom i en brand i
datasystem. SJ fick problem med Borlänge på julafton, samma dag
sina hemsidor så att resenärerna fick en kvinna i Göteborg föras
varken kunde komma åt rese- till sjukhus med allvarliga skador
information eller boka biljetter för efter en brand i hennes lägenhet.

- En fråga om överlevnad eller hanterbara brandfenomen?

22 Brandteknik & Riskhantering

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

I mellandagarna brann ett flerfamiljshus i Sunne ned till grunden.
En man omkom i branden och
två personer, den ena landstingspolitiker i Värmland, fördes till
sjukhus efter att ha hoppat från
husets andra våning. En kvinna
och ett barn fick föras till sjukhus
med rökskador efter en brand i
Malmö den 28/12, skadorna var
inte livshotande.

LTH-forskare löser tunnelproblem

Förbifart Stockholm kommer
att vara en av världens längsta
tunnlar i närhet till en stad då
denna står färdig i mitten av
2020-talet. Detta projekt kräver
självklart bra lösningar på brandoch utrymningsproblem. Enrico
Ronchi och Daniel Nilsson är
forskare i brandteknik vid LTH
och de ska hjälpa trafikverket med
en lösning på utrymningsproblemet. Det som kommer undersökas
är bland annat blinkningsfrekvens
på lampor, utformning av dörrar
och färg och form på budskap i
form av text.

Notiserna är författade av Martin Forssberg. martinforssberg@hotmail.com

www.bengtdahlgren.se
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Brandskydd i tiden
Brandskydd är något som genomsyrar hela vårt samhälle. Reglerna om vilket brandskydd som tillämpas
då nya byggnader planeras och byggs skärps ofta vilket gör att utvecklingen går framåt hela tiden. Men
hur har brandskyddet sett ut genom tiderna? Det är en fråga som jag ska försöka besvara i denna artikel.
Det var söndagen den 2:a juli 1865
i Karlstad. Bagare Ericsson hade
under gudstjänsten lämnat ved
på tork i bakugnen. Detta blev ett
ödesdigert misstag. En brand startade i bageriet och upptäcktes inte
förrän det var för sent. Liksom
många andra städer i Sverige under
denna tid var de flesta byggnaderna i Karlstad byggda av trä vilket
gjorde att branden spred sig snabbt
och snart var den okontrollerbar.
Det hela slutade med att i princip
hela staden brann ned till grunden.
Detta var en av många stora stadsbränder i Sverige under den tiden.
Stadsbränder var under 1800-talet
ett stort problem som förstörde
många städer i Sverige. Man började därför leta efter olika lösningar på detta problem. Det bestämdes att om en stad började brinna
så skulle branden inte spridas till
andra stadsdelar. När städerna
byggdes upp efter de stora bränderna tillämpades detta. Stadsdelar avskildes från varandra genom stora och breda gator som ofta
byggdes i ett rutnät med syfte att
branden inte skulle kunna sprida
sig mellan de olika stadsdelarna.
En brand i ett hus eller i ett kvarter
skulle inte betyda att hela staden
brann ned.
År 1874 kom det ut nya regler angående dels hur byggnader skulle
byggas samt hur man skulle utforma annat brandskydd då nya
byggnader byggdes. Dessa regler
gick hand i hand och innehöll bland
annat regler om brandvakter och
att man skulle ordna med vattentillgång och redskap som kunde
användas för att rädda människo-
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liv. Dessa regler lever kvar än idag,
om än med en del uppdateringar.

Under 1900-talet uppdaterades
brandskyddslagstiftningen mer och
mer. Lagstiftningen skärptes och
Nästa steg i brandskyddsutveck- det kom ut ett flertal föreskrifter
lingen, efter skyddet av stadsdelar, om hur man bör bygga för att byggvar att försöka begränsa spridnin- naderna skulle bli brandsäkrare.
gen av branden mellan byggnader Nästa steg i utvecklingen var att
i samma kvarter. Man lagstiftade skydda enstaka byggnadsdelar och
om stadsplanering och tomtgräns- rum. Man började nu dela in bygger. Detta för att byggnader inte nader i brandceller och kort därskulle stå för nära varandra så att efter började man också utveckla
branden inte skulle kunna spridas system för att skydda enstaka
vidare så lätt. Man byggde också så föremål.
kallade brandmurar för att hindra
att en brand skulle kunna spridas Från slutet av 1900-talet och fram
mellan olika sektioner i byggnader till idag har man lagt störst fokus
eller mellan byggnader. En brand- på att försöka hindra uppkomsten
mur är en tjock vägg som ska kun- av brand istället för att begränsa
na begränsa en brand så att den inte spridningen, även om detta också
sprids genom väggen. Brandmuren är en stor del av arbetet då nya hus
börjar oftast en bit under den ned- byggs. Detta tros vara en av orsaersta våningen och slutar också kerna till att räddningstjänsten
på en höjd som är högre än taket. numera åker på fler larm om
Denna vägg är otroligt brandsäker. olyckor än larm som orsakats av
bränder.
Tidigare bestod brandkåren oftast
av frivilliga styrkor. Men i slutet Idag finns det en uppsjö av brandav 1800-talet blev det allt vanlig- relaterade byggregler och bestämare med en fast brandkår som all- melser. Dessa regler uppdateras
tid skulle finnas tillgänglig. Detta kontinuerligt och idag är det inte
höjde också brandsäkerheten an- hela städer eller ens stadsdelar
märkningsvärt. År 1944 kom det som man försöker skydda, utan
en ny lag som sa att kommuner enstaka rum eller till och med ensoch landsting skulle se till att ett taka föremål.
betryggande brandförsvar fanns Hur framtillgängligt. På sina håll hade tidens
denna lagstiftning till följd att det brandskydd
förebyggande arbetet blev lidande, kommer att se
man tyckte helt enkelt inte att det ut, det bevar lika viktigt längre. Eftersom en stämmer ni,
brandkår fanns närvarande kände blivande
man sig tryggare än vad man hade brandingengjort tidigare, detta tror man var jörer.
en av anledningarna till att det
Martin Forssberg
förebyggande arbetet plötsligt nedBrandingenjörsstudent, Bi12
prioriterades.
martinforssberg@hotmail.com

Dalocs brand- och
brandgastäthetsklassade dörrar
skyddar mot hetta,
lågor samt giftig
brandgas. De uppfyller alla lagar och
regler samtidigt
som de räddar liv,
oavsett om de är
tillverkade av trä
eller stål.
Tryggt, eller hur?

Kalmar konstmuseum.

Säkra dörrar
www.daloc.se

0506 -190 00

Säkerhet för alla
- Brandsäkerhet inom rättspsykiatrisk vård
Ända sedan barnsben har man fått lära sig att om brandlarmet går så släpper man allt vad man har för
händerna och tar sig till närmaste utgång så fort som möjligt. För vissa personer är detta inte en möjlighet.
Det gäller exempelvis de vårdtagare som 2016 kan flytta in i Region Skånes nya lokaler för rättspsykiatrisk
vård i Trelleborg. Hur går utrymning till i dessa lokaler där förutsättningarna är mist sagt annorlunda
och hur dimensioneras brandskyddet för att göra lokalerna så säkra som möjligt? För att ta reda på detta
har jag tagit kontakt med Henrik Källström som jobbar som konsult på Fire Safety Design, FSD, i Malmö.
Först lite information om rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk
vård ges till en person som begått
ett brott som kan ge fängelse om
personen begått brottet under
inflytande av allvarlig psykisk
störning samt att personen vid
en rättspsykiatrisk undersökning
bedömts vara i behov av vård på
psykiatrisk sjukvårdsersättning.
Sveriges största passivhus
Region Skåne håller just nu på att
bygga Rättspsykiatriskt centrum,
RPC, i Trelleborg. RPC projekteras
och byggs som ett passivhus, vilket
innebär att det är betydligt mer
energieffektivt än en vanlig byggnad bland annat med hjälp av
mer isolering och god ventilation.
Målet är att energianvändningen
ska halveras jämfört med ett konventionellt bygge. Rättspsykiatriskt
centrum kommer att användas till
rättspsykiatrisk vård, forskning
och utbildning och när byggnaden
står klar 2016 kommer den att vara
Sveriges största passivhus.
Fire Safety Design är ett konsultföretag som bland annat har
kompetens inom brandskydd och
riskhantering. Henrik Källström
jobbar på FSD i Malmö och det är
alltså de som av Region Skåne har
fått i uppdrag att dimensionera
brandskyddet i de nya lokalerna i
Trelleborg.
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Varje gång en ny byggnad ska
uppföras måste Boverkets byggregler, BBR, följas och bygget
i Trelleborg är inget undantag.
Enligt BBR finns olika verksamhets- och byggnadsklasser. En
rättspsykiatrisk vårdklinik faller under verksamhetsklass 5D –
lokaler för personer som hålls inlåsta, och i och med detta måste
byggnaden också hålla byggnadsklass Br0. Br0 innebär att det är en
byggnad med mycket stort skyddsbehov.
Återhämtning och gemenskap
På vårdinrättningen i Trelleborg
kommer det finnas vårdtagare som
är helt inlåsta, men även sådana
som bedöms kunna föra sig själva i
säkerhet vid en eventuell brand. För
Region Skåne är det viktigt att RPC
har som främsta uppgift att vårda
och därför ligger mycket fokus på
återhämtning och gemenskap. Det
innebär till exempel att vårdtagarnas rum inte ligger i direkt anslutning till en brandsäker korridor,
utan instället finns ett gemensamt
utrymme med brännbara material,
som möbler och böcker, utanför
rummen. Utifrån Region Skånes
önskemål har Henrik Källström
och hans kollegor jobbat för att
uppfylla de krav som BBR ställer
på byggnaden ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om ett brandlarm skulle gå på en
avdelning med inlåsta vårdtagare
kommer följande princip för
utrymning att följas:
• I första hand utrymmer en vårdavdelning till annan brandcell
inom samma avdelning genom
ledsagning.
• I andra hand utrymmer vårdavdelning till annan vårdavdelning
genom ledsagning.
• I tredje hand utrymmer vårdavdelningar till säker plats på
innergård genom ledsagning.
• Som ett sista alternativ utryms
hela byggnaden.
De som anses vara kapabla till det
kan i första skedet själva utrymma
till en intilliggande brandcell och
blir därifrån ledsagade vidare om
det krävs.
Eftersom de boende på Rättspsykiatriskt centrum måste ledsagas vid
ett brandlarm ställs högre krav på
dimensioneringen av brandskydd.
Genom att jämföra utrymningstid från brandövningar och larm
i liknande lokaler med tiden för
brandförloppet har brandskyddet
kunnat dimensioneras. Enligt BBR
har byggnader med verksamhetsklass 5C krav på sprinkler och tidig
detektion av brand. Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälsooch sjukvård. När brandskyddet

dimensionerats på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har man
gjort bedömningen att lokalerna
i grunden är mest lika byggnader
av verksamhetsklass 5C, med det
enda undantaget att vårdtagare
på vissa avdelningar hålls inlåsta,
därför finns sprinklersystem och
brandlarm och även automatisk
brandgasventilering för att kunna
uppfylla kraven i BBR och samtidigt kunna bemöta Region Skånes
önskemål om en vårdande miljö.
Samarbete med räddningstjänsten
Det är personalen på en rättspsykiatrisk anläggning som har ansvar för att inlåsta vårdtagare

förs i säkerhet vid brand. Om en
räddningsinsats skulle bli nödvändig är det självklart viktigt att räddningstjänsten är välinformerade
om lokalens utformning. På RPC
i Trelleborg finns exempelvis
endast två in- och utgångar vilket
kan försvåra en räddningsinsats.
I detta projekt samarbetar man
därför mycket med räddningstjänsten och innan den tas i bruk
2016 ska räddningstjänsten ha
möjlighet att ha övningar i byggnaden.
Alla har olika förutsättningar, men
alla har ändå samma rättighet att
känna sig säkra i sin vardag. Det
är viktigt att påpeka att olika vård-

inrättningar har olika lösningar
för att göra lokalerna så säkra som
möjligt för de som bor och arbetar
där. Denna artikel behandlar i
första hand Region Skånes nya
lokaler i Trelleborg och vill man
veta mer om
projektet finns
information på
Region Skånes
hemsida.

Anna Kylén
Brandingenjörsstudent, Bi12
annakylen@hotmail.com

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

Bilagan 1-2014

|9

MSBs hjälpinsatser efter orkanen Haiyan
I början av november förra året drabbades Filippinerna av den tropiska orkanen Haiyan. Orkanen
orsakade stora skador på bland annat telekommunikation och elförsörjning och många människor miste
också sina hem. Flera miljoner människor drabbades och dödsfallen steg till flera tusen. Den maximala
vindstyrkan är inte uppmätt men har av JTWC (Joint Typhoon Warning Center) uppskattats till 87 m/s
med vindbyar på 105 m/s. Behovet av hjälp och stöd var mycket stort och det var här MSB och deras
samarbetspartners kom in i bilden.
Humanitär insats i Filippinerna
Med stöd av MSB (Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap)
tillhandahöll FN tre basläger för
att underlätta hjälpinsatsen. Dessa
basläger var stationerade i Tacloban, Ormoc och Guiuan, tre av
de värst drabbade områdena. Ett
basläger har allt från egen el- och
vattenförsörjning, kontor, boende
och restaurangkök det vill säga alla
nödvändigheter som behövs för att
ett så bra arbete som möjligt ska
kunna utföras. Ett basläger är avsett för att användas tre månader
i följd men det kan stå i ett år om
det skulle behövas. Hjälparbetet
koordineras från dessa basläger
och detta gör det lättare för FN att
skicka rätt hjälp till rätt plats. FN
skapar också en gemensam lägesbild härifrån vilket är en viktig del
i koordineringen av hjälpinsatsen.
Detta bidrar till att den hjälp som

efterfrågas också är den hjälp som utrustning, hygienartiklar och
skickas.
simplare tält för drabbade familjer.
Tillsammans med IHP (International Humanitarian Partnership)
som är motsvarande myndighet
i andra länder som exempelvis
Norge, Storbritannien och Tyskland, skickar MSB materiel och
insatspersonal till de drabbade
områdena. Insatspersonalen i
baslägren i Filippinerna består
av personal från Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Estland och
Luxemburg och dessa är fördelade
på två team och är totalt 21 stycken. Stödet som skickades bestod
mestadels av basläger, kommunikationsutrustning,
sjukvårdskunnig personal, experter inom
IT och satellitkommunikation och
vattenrening. MSB skickade senare
också ner två flygplan med utrustning så som tält, fordon, sjukvårds-

Foto: Trocaire, Wikimedia ommons.

Snabbt på plats
MSB har beredskap dygnet runt
och är på så vis väl förberedda
ifall en stor katastrof skulle inträffa. När MSB fick larmet om att
hjälp i Filippinerna var av största
behov hade de redan analyserat
situationen och var beredda på att
detta skulle hända vilket leder till
snabb insats. De har också alltid
experter och materiel tillgängligt
vilket gör att insatsens hastighet
effektiviseras.

Förödelsen efter orkanen Hayian i den Filippinska staden Tacloban.
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Stödstyrkan hjälper drabbade
svenskar
Stödstyrkan är den insatsgrupp
som tillsätts för att hjälpa svenskar
i länder där exempelvis en naturkatastrof har inträffat. De ska
hjälpa svenskarna att ta sig hem
från det drabbade området. Stödstyrkan består av MSB, Socialstyrelsen, Rikskriminalpolisen,
Svenska Kyrkan, Röda Korset
och Rädda Barnen. Stödstyrkan
sätts ihop utifrån de behov som
behövs efter att katastrofen inträffat. De arbetar på uppdrag
från UD (Utrikesdepartementet)
som ett stöd till ambassaden eller
konsulatet i det drabbade landet.
Styrkan kan exempelvis bistå med
krisinformation, sjukvård, information till de drabbade, bedömning av behovet av extra hjälp från
Sverige, evakuering med mera.
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Foto: Russell Watkins. Department for International Development. Wikimedia commons.

behov. De som ska hjälpa till med
Långsiktigt arbete
Efter en tid med akuthjälp i Filip- detta är MSB och DEMA, den
pinerna fick MSB i uppdrag från danska motsvarigheten till MSB.
FN att undersöka mer bestående
lösningar för boende och arbetsplatser för hjälporganisationerna
på plats. Detta innebär att den
grupp som skickats dit för att
arbeta med den snabba humanitära
insatsen avlöses av personal
Julia Lennartsson
vars uppgift är att renovera och
Brandingenjörsstudent, Bi12
anpassa de byggnader som finns till
julia.lennartsson.598@student.lu.se
hjälporganisationens långsiktiga

Caspar, Tobias och Ludvig. Vi växer med fler engagerade och
kompetenta medarbetare på våra kontor.
Kalmar

Karlskrona

www.brandrisk.se

Växjö

Foto: Sven Olof Willhöft, Försvarsmakten

JAS 39 Gripen
Ännu farligare när den brinner?
På Sveriges enda militära brand- och räddningsskola i Halmstad hittar vi Carl
Johnsson som bland annat utbildar militära flyplatsbrandmän och insatsledare.
Han berättar om riskerna med att släcka flyplansbränder inom den militära
sektorn. Riskerna har utvecklats i samma takt som stridsflygplanen har blivit
mer avancerade och idag är den en stor komplexitet som ligger bakom att säkert
släcka planet och rädda piloten när ett stridsflygplan har havererat.
12 |
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Foto: Sven Olof Willhöft, Försvarsmakten

Faror och svårigheter med att
släcka JAS
Om man bryter ner riskerna när
ett JAS, som är Sveriges idag enda
flygande stridsflygplan, brinner,
så är de många. Såsom kompositmaterial, vapen, facklor, flygbränsle, raketstol och motorer.

med att få ut piloten. Det kan lätt
ske när man försöker lyfta upp
piloten ur cockpit, då utlösaren
sitter mellan låren på piloten. Det
finns även sprängladdningar i
huven som exploderar om stolen
skjuts ut. Personal som befinner
sig i närheten av cockpit kommer
att få splitter över sig om dessa
exploderar. Om stolen skulle utLivräddning
Livräddning prioriteras först. lösas under en räddningsinsats
Brandmännens uppgift är att först och en person står lutad över den
rädda piloten om denna är kvar i kommer det troligtvis resultera i
planet. Detta görs genom att främst allvarliga personskador eller död
kyla cockpit för att avbryta den för både piloten och räddningssnabba värmeutveckling som blir personal.
när flygbränsle brinner. I andra
hand ska piloten ut ur planet. Raket- Flygplanets inbyggda risker
stolen får under inga omständig- JAS är gjort utav ett kolfiberheter utlösas medan man jobbar komposit material som är väldigt

lätt och styvt och därför lämpar
sig väl till stridsflyg, materialet
utvecklar dock en extremt giftig
svart rök när det brinner. JAS är
också utrustad med facklor som
skjuts ut ur flygplanet för att avleda värmesökande robotar som
försöker låsa fast på planet. Facklorna består av en metall som i
kontakt med luft antänds och blir
700-1000 grader varma. Att dessa
utlöser vid brand är en möjlighet
men inte bedömt som en större
risk. Att träffas av facklorna med
larmställ är inte farligt, men en
oskyddad person kan bli allvarligt
brännskadad. En flygplansmotor
som rusar medan planet står på
marken är en fara då man skulle
kunna sugas in i luftintaget till
Bilagan 1-2014
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Hej
misstag så kopplas den funktionen ur av räddningspersonal innan utlyftning påbörjas.
Taktiskt upplägg
För att korta ner insatstiderna vid landning med
beväpnade flygplan så kör man ut räddningsfordonen till en standby position vid landningsbanan. Släckbilarna står med motorerna på och
personalen är fullt klädd. Om man kan kyla
buren vapenlast inom 30 sekunder så minskar
riskerna markant. Om planet skulle krascha och
sedan försvinna ut i skogen så är det upp till
insatsledaren att avgöra om släckning ska
ske eller om avspärrning av området är mer
aktuellt. Om piloten har skjutit ut sig så riskerar
man i normalfallet inte brandmännens liv för
den ekonomiska och miljömässiga vinsten med
att släcka flygplanskroppen.

Foto: Sven Olof Willhöft, Försvarsmakten

Grunduppställning för fordon vid räddningsinsats.
motorn om man försöker närma kanon och 7,4 kubikmeter vatten
som snabbt kan dränka flygplanssig cockpit.
kropparna i skum och avbryta
värmestegringen.
Insatsledaren
Vapen och ammunition
JAS kan bära robotar, och konven- kör en mindre och snabbare bil
tionell ammunition till automat- som har med sig en halv kubikkanonen. Dessa utgör en stor meter vatten och utgör då en snabb
fara vid brand och räddnings- första insats. Bilarna är även utarbete. Risk för detonation och av- rustade med en kraftig vinsch så
fyrning finns. På grund av det är att de kan bogsera flygplan av landtidsfaktorn avgörande för insats. ningsbanan samt vända på plan
Ingen av robotarna utlöser för- som hamnat upp och ned. Bilarna
rän efter tidigast 30 sekunder vid innehåller trycklyftskuddar som
en fullt omslutande brand, och de kan lyfta upp till 1.1m så att piloten
allra flesta brinner utan detonation. snabbare kan räddas vid en olycka
där planet hamnat upp och ned.
Vid en insats ställs bilarna i en så
Riskhantering
Vad har då Försvarsmakten gjort säker zon som möjligt, fri från moför att minimera att olyckor sker i torer, facklor, utblås, remsor och
ammunition. Dessa säkra zoner
samband med räddningsinsatser?
finns snett bakom planet på både
vänster o höger sida.
Bilar och personal
Personalen är specialiserad i riskerna med flygplansbrand. Alla Flygplanets förutsättningar
släckbilar är utrustade med vatten- JAS är utrustade med en nöd-
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avstängningsknapp som brandmännen kan använda för att stänga
av motorer som rusar. För att undvika att raketstolen avfyras av

Fakta JAS 39 Gripen
Typ C
Längd (exkl. pitotrör): 14,1 m
Spännvidd: 8,4 m
Höjd: 4,5 m
Tomvikt: 6 800 kg
Max startvikt: 14 000 kg
Motor: Volvo RM 12
Radar: Ericsson PS-05/A Mk2/3
Dragkraft utan EBK: 54 kN
Dragkraft med EBK: 81 kN
Maxfart: Mach 2
Räckvidd: Mer än 3 000 km
Startsträcka: 400 m
Landningssträcka: 500 m
Stigförmåga: 10 000m < 2 min
Källa: www.forsvarsmakten.se

Kommunal räddningstjänst vid flygplanshaverier
I sällsynta fall kan det hända att kommunal
räddningstjänst måste hantera en olycka med
ett stridsflygplan som havererat. Civila flygplatser har till exempel ingen militär räddningspersonal, men det är ändå möjligt att ett beväpnat
stridsflygplan behöver nödlanda eller havererar.
Vid olyckan på Långholmen i Stockholm släcktes det havererade JAS-planet av en civil brandstyrka. Det är vid en sådan situation extremt
viktigt att inte göra något förhastat som allvarligt kan skada brandmännen samtidigt som
insatsen bör startas så fort som möjligt. Civil/
Militär samordning vid en liknande insats är därför av stor
betydelse för att insatsen ska
vara säker och effektiv.

Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen här. Allt väl i
Lund?
Nytt år, nya utmaningar. Just
nu är vi i full färd med att
sjösätta den nya förbättrade utbildningen i Heta
Arbeten. Antalet bränder
kopplade till Heta Arbeten
har minskat dramatiskt
sedan normen infördes
1990, vilket är mycket glädjande. Det här är en av
våra största framgångssagor och för närvarande
har cirka 326 000 personer giltiga certifikat för
att utföra brandfarliga Heta Arbeten.
Vi jobbar också hårt för att fler hotell ska låta
certifiera sig enligt Brandskyddat hotell-normen.
Med hjälp av systematiskt brandskyddsarbete
höjs säkerheten för både personal och gäster. Det
som hände vid Borgholms-branden, då två gäster
omkom, får inte ske igen. Efter branden kunde
man konstatera att brister i brandskyddet var en
bidragande orsak till den tragiska utgången.
En fråga som vi funderar mycket på är brandskyddet för äldre. Det är fortfarande så att äldre
är tydligt överrepresenterade i skade- och dödsbrandsstatistiken. Många gånger handlar det
om nedsatt förmåga att släcka och/eller sätta
sig i säkerhet. Vi på Brandskyddsföreningen
är övertygade om att individanpassat brandskydd är en stor del av lösningen på det här
problemet. Den demografiska utvecklingen gör
att vi får allt fler äldre i Sverige. Allt fler äldre
bor kvar hemma, även om de har stora vårdbehov.
Om vi inte förbättrar brandskyddet för den här
gruppen kommer dödsbränderna med allra största
sannolikhet att öka i antal.
En fråga av en helt annan art är vår årliga
konferens BRAND. Just nu är planeringen och
föreberedelserna i full gång. 21–23 maj drar vi till
Helsingborg och konfererar på temat ”Olyckans
ansikte”. I år kommer vi dessutom att samköra en
dag med CFPA:s årsmöte, vilket kommer sätta en
internationell prägel på evenemanget. Jag hoppas
att flera av er har möjlighet att delta.
Hälsningar

Cecilia Leman
Brandingenjörsstudent, Bi12
bra12cle@student.lu.se

Anders

Räddningstjänsten måste
spegla samhällets olikheter
Sverige är ett relativt jämställt och mångkulturellt land. Detta är dock inget som kan ses inom
räddningstjänsten. Idag råder en sned könsfördelning mellan män och kvinnor, och en bristande
mångfald. Det är viktigt att räddningstjänsten jobbar för utvecklingen av jämställdhet och mångfald, för att spegla samhällets olikheter.
Dagens räddningstjänst släcker
inte bara bränder, utan jobbar även
mycket med olycksförebyggande
arbete. Trots detta är genomsnittsbrandmannen man och helsvensk.
Endast 2-4% av del- och heltidsbrandmännen i Sverige är kvinnor.
Övrig mångfald, såsom annan
etnisk eller kulturell tillhörighet
än nordisk, eller sexuell läggning
(annat än hetero) är självklart
svår att mäta utan att vara inne på
diskriminerande territorium, men
det är uppenbart att dessa grupper
är klart underrepresenterade.
Detta är problematiskt av flera
olika anledningar. Att vissa
grupper är underrepresenterade
kan ses som ett tecken på diskriminering, men behöver inte
nödvändigtvis vara det. Det kan
dock vara en bidragande faktor
till exkluderande och utanförskap.
En jämnare fördelning inom
räddningstjänsten ser inte bara bra
ut på pappret, det minimerar även
risker för utanförskap. Förebyggandearbete är något som räddningstjänsten gör i alla samhällets
vrår, och en jämnare fördelning
skulle ge bättre kunskap och
inblick i dessa.
Jämställdhet på räddningstjänsten
innebär framförallt att kvinnor och
män ska ha samma förutsättningar att forma och bidra till samhället. Att bli anställd och arbeta
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som brandman förutsätter en viss och makt, och ofta inte heller
fysisk kapacitet och styrka, med all samma villkor i arbetslivet som
rätt.
män har. Mitt hopp är att räddningstjänsten kan ta ett tydligt
Att arbeta som brandman är ett kliv ifrån detta, och föregå med
fysiskt krävande arbete utan gott exempel.
tvekan, men är helt klart hanterbart även för kvinnor. Här finns Jag växte upp i en invandrartät
det brister i den allmänna upp- förort till Stockholm. Många av
fattningen om brandmän. Det mina barndomskompisar har
handlar inte om att klara lyfta invandrarbakgrund. En stor del
tresiffrigt i bänkpress, vilket även av dem har haft bristande tillär uppenbart när man tittar på förlit till både det svenska rättskraven. Testerna man måste klara systemet och räddningstjänsten.
av involverar uthållighet till större Mycket av detta tror jag beror på
del, och (i princip) vem som helst att få anställda inom räddningskan träna sig till att klara av 30 kg tjänsten har invandrarbakgrund.
bänkpress á 35 repetitioner, som En jämnare fördelning hade trolikanske är det mest styrkekrävande gen ökat förtroendet och evenmomentet.
tuellt intresset för arbete inom
räddningstjänst.
Min poäng är att kvinnor liksom
män har god möjlighet att klara En bredare rekryteringsportal
av dessa moment, med en liten och ökat intresse banar väg för
genetisk fördel för män. Därför möjlighet till kompetensutvecktycker jag att snedfördelningen ling och högre standard. Att
av kvinnor och män inom rädd- människor av olika etniska och
ningstjänsten inte direkt kan förk- kulturella tillhörigheter tar den
laras med de fysiska kraven som auktoritära brandmannarollen
ställs på brandmän. Sned köns- anser jag även kommer bidra
fördelning kan alltså inte lösas till minskade fördomar. Månggenom att sänka de fysiska kraven fald inom räddningstjänsten är
(och borde inte göra det även om så att se på medarbetares olikheter
var fallet, de är helt rimliga). Med som tillgångar. Mångfald bidrar
detta sagt är en jämställd rädd- till en personal med olika idéer,
ningstjänst högst realistiskt och perspektiv och synsätt. Mångbör eftersträvas med alla möjliga fald behövs för att räddningsmedel. Vi vet att kvinnor inte har tjänsten ska kunna tillgodose
samma möjligheter till inflytande alla individers enskilda behov,

och för förmågan att förstå människors olika
förutsättningar.
Nu har jag gjort det lätta; konstaterat att det
behövs mer kvinnor och mångkulturell kompetens i räddningstjänsten. Hur ser man då
till att det blir verklighet? Det första man får
konstatera är att det är en långsiktigt mål.
Förändringen sker inte över en dag. Åtgärder
i rätt riktning är redan tagna. MSB har ansatt
regionala jämställdhets- och mångfaldsutvecklare. Årligen utses mönsterstationer vars
jämställdhetsarbete har stått ut. Detta tror jag
är precis vad som behövs, att uppmuntra och
informera om behovet av jämställdhet. Att
arbetsgivare går ut i annonser och specifikt
söker ”dig som har mångkulturell kompetens”, ”dig som är kvinna”. Många är nog beredda att hålla med om att det behövs, men alla
inser nog inte hur pass viktigt det faktiskt är.
Genom att sprida denna information om fördelarna med en jämställd och mångkulturell
organisation kan fler inse detta, och fler kan ta
sitt ansvar för att se till att det blir verklighet!
Allt som allt hoppas jag att med detta sagt i
alla fall ha övertygat någon att pådriva jämställdhets- och mångfaldskampen på sin egen
station eller arbetsplats,
att jag kan nå fram till en
arbetsgivare som tänker efter en extra gång vid
nästa rekryteringstillfälle
och även att ni som inte
är rekryteringsansvariga
har vidgat era vyer och
insett vikten av en arbetsplats som avspeglar
hela Sverige!
Axel Philip
Brandingenjörsstudent, Bi12
axel.philip.988@student.lu.se

Branschens
bästa arbetsgivare!
Nu har vi fått svart på vitt – Bengt Dahlgren är den bästa
arbetsgivaren bland teknikkonsulter! Våra medarbetare har
fått säga sitt i Universums undersökning om Sveriges bästa
arbetsgivare. De var så nöjda med sitt företag att vi placerade
oss långt före alla andra deltagande teknikkonsultföretag!
Dessutom hamnade vi på en stark fjärde plats på topplistan
över samtliga deltagande företag från alla branscher.
Naturligtvis är det medarbetarna själva som främst skapar
den kultur, image, lojalitet och goda rykte som värderas
i undersökningen. Vi är så stolta och glada över den här
utmärkelsen och tackar våra medarbetare som varje dag ser till
att hålla vårt företag på topp.
Mer om oss hittar du på sverigesbastaarbetsgivare.se och
bengtdahlgren.se. Vill du också bli en nöjd medarbetare hos
en av Sveriges bästa arbetsgivare – hör av dig!

Järnvägsolyckor
Kring årsskiktet inträffade flertalet incidenter med tågtrafik
både i Sverige och utomlands som
fick stor uppmärksamhet i media.
I november spårade ett godståg ur
vid Södra Station i Stockholm och
i januari så spårade ytterligare ett
godståg ut något längre söderut
mellan Stuvsta och Huddinge i
Stockholm. Båda incidenterna
ledde till omfattande förseningar
och inställda tåg för tågtrafiken
i hela Sverige. Ytterligare en tågolycka som fick stor uppmärksamhet inträffade i den den amerikanska delstaten North Dakota
där ett tåg som transporterade
råolja spårade ur i december.
Explosionerna och bränderna som
följde ledde till att en hel stad med
ungefär 2500 invånare tvingades
evakueras.
Trafikverket, som är den myn-

Foto: Wiki ian, Wikimedia Commons

Urspårat godståg i Australien.
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dighet som ansvarar för drift och
underhåll av järnvägen i Sverige,
har fått utså hård kritik för att
service och repartion av järnvägen
är eftersatt. Enligt Trafikverket
själva är Sveriges järnväg sliten
och en stor underhållsskuld finns
vilken beräknas ta 7-10 år att komma till rätta med. Samtidigt ökar
kraven på tågens hastigheter och
antal avgångar, något som i sin
tur ställer allt högre krav på järnvägsnätet vilket ökar risken för
olyckor om inte mer resurser satsas
på utbyggnad och upprustning.
Järnvägstransporter är trots allt
väldigt säkra statistiskt sett med
få olyckor och dödsfall per kilometer om jämförelse görs med vägtrafik. Ett problem med tågolyckor
är dock att även relativt små och
enkla incidenter som till exempel
ett enstaka urspårat godståg utan

farligt gods på en tätt trafikerad
sträcka leder till väldigt stora indirekta konsekvenser både för
persontransporter och godstransporter.

som finns i Sverige? Vad gör man om olyckan har inträffat på en sträcka där inga
eller bara dåliga vägar finns i anslutning till
olyckan vilket gör att räddningsfordon inte
kan köras fram med lätthet?

De ekonomiska förlusterna som
uppstår när infrastruktren inte
fungerar uppgår snabbt till astronomiska summor och samtidigt
riskerar incidenter och olyckor att
minska förtroendet för järnvägen.
Dessa faktorer kan leda till att både
företag och personer väljer till
exempel väg- och flygtransporter
istället, något som inte alls är i linje
med de ökade miljökraven som
ställs på transportsektorn.

För att öka beredskapen och kunskapen
hos räddnings- och sjukvårdspersonal ges
en kurs av MSB i Revinge kallad ”räddning
vid stora tågkrascher” som riktar sig till instruktörer inom räddnings- och ambulanstjänst för att dessa sedan ska kunna hålla
lokala kurser.

Sverige har på senare tid än så
länge varit skonade från allvarligare tågolyckor men är vi förberedda om en sådan trots allt skulle
inträffa? En tågolycka har potenial att bli väldigt omfattande och
komplex vilket leder till en svår
räddningsinsats som kräver en stor
personalstyrka och ställer krav på
samverkan mellan myndigheter
och organisationer.

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

Sammantaget kan det sägas att med ökade
krav på framkomlighet, miljö och hållbar utveckling är det
en förutsättning att vi
har en väl fungerade
järnväg i Sverige. Detta kräver att det satsas
resurser på järnvägen
men också att det satsas resurser både för att
förebygga och kunna
hantera järnvägsolyckor.
Fabian Ardin
Brandingenjörsstudent, Bi12
fabianardin@gmail.com

Tågolyckor är något som räddningspersonal inte tränas för i
någon större utsträckning i sitt
dagliga arbete och samtidigt föreligger flertalet ovanliga risker vid
järnvägsolyckor. Högspänningsledningar finns på de flesta spår i
Sverige vilket kräver aktsamhet
och kunskap. Vid godstransporter finns särskild risk för explosion, brand eller utsläpp av farliga
ämnen och vid persontransporter finns det risk att ett stort antal
skadade passagerare finns. Hur
löser man en räddningsinsats om
en sådan olycka dessutom inträffar
i någon av de 145 järnvägstunnlar
Bilagan 1-2014
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Skogsbränder
- En fråga om överlevnad eller hanterbara brandfenomen?
I Sverige sker varje år mellan 3000 till 4000 bränder i skog och mark, enligt SMHI. Skogsbränder är
resurskrävande och ofta svårsläckta med stora skador på natur och byggnader som följd. Internationellt
sett är skogsbränderna mer omfattande i länder med torrare klimat och kraftigare vindar, som exempelvis
Australien, där skogsbränderna härjat särskilt svårt under föregående år. Värmeböljan i landet har varit
rekordstor under 2013, vilket medfört att bränderna börjat tidigare på året än någonsin. De ekonomiska
kostnaderna har därmed blivit höga såväl för samhället som för privatpersoner, vilka förlorat både sina
hem och anhöriga i lågorna. I klimatförändringens tidevarv där temperaturen spås stiga över hela jorden
ställs därför frågan på sin spets: Kommer människan kunna hantera skogsbränder i framtiden? Till vilken
kostnad av liv och resurser?
Gemensamt för bränder i skog och
mark är att risken för brandspridning ökar med högre temperatur,
lägre relativ luftfuktighet (torrare
klimat) och kraftiga vindförhållanden. Brandorsaken är ofta
svårdetekterad och enligt statistik
från MSB har cirka 35 % av skogsbränderna i Sverige okänd uppkomst. Beredskapen inför skogsbrand består av brandriskprognoser utförda av SMHI, övervakningsflyg som ska upptäcka bränderna i
tid, samt särskilda förstärknings-

resurser. Dessa resurser utgörs av
depåer innehållande släckningsmaterial i form av slangar i
varierande
dimension,
olika
typer av rör, motorsågar och
vattenspridare. Enligt MSB inträffar omfattande skogsbränder
ungefär två gånger per decennium i Sverige, beroende på rådande
klimat, vegetation och väderförhållanden.

skogsbränder och därför har
Brandförsvaret RFS här utvecklat
en så kallad ”Bush Fire Survival
Plan”, vilken ska vägleda människor till säkert skydd vid brand i
skog och mark. Enligt RFS (Rural
Fire Service) i New South Wales,
vilken är Australiens folkrikaste
delstat, bör varje bostad lokaliserad i eller i närheten av områden
med risk för skog och markbrand
ha upprättat en sådan överlevnadsKlimatförhållandena i stora delar plan. Denna säkerhetsguide skall
av Australien är optimala för innehålla en ”trigger”, vilken är
startsignalen för att planen ska
sättas i verket. Typiska exempel
på triggers kan vara bränder i
grannskapet eller en brand klassad
som katastrofal alternativt extrem,
enligt RFS. Bränderna klassificeras
enligt en sexgradig skala från måttligt låg till katastrofal och RFS
rekommenderar evakuering som
den enda säkra utvägen vid den
högsta brandklassen.

Foto: United States Department of Agriculture,
Wikimedia Commons
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Överlevnadsguiden från RFS
fastlår att det säkraste sättet att
skydda sig från bränderna är att
lämna hemmet i förtid och bege
sig till områden som står utanför
brandfaran. Dessa platser kan vara
hos anhöriga och vänner eller på
särskilda evakueringsplatser såsom
köpcentrum, idrottshallar och

övriga nödlokaler. Instruktionen ing enda möjligheten till säkerhet
är uppdelad i tre faser:
om branden rankas som katastrofal.
1.
Förbered
2.
Agera
Överlev
3.
Överlev
Överlevnad är det främsta syftet
med planen. När utrymningsFörbered
alternativet vägts mot möjligheten
Denna fas består av att hushål- att bekämpa branden, alla förlet och dess medlemmar för- beredelser är vidtagna och ageranbereder sig enligt säkerhetsguiden. det bestämt efter brandklassen
Nödutrustning inför evakuering övergår planen till att ge instrukinförskaffas, skyddskläder ses över, tioner för att bekämpa branden
brännbart material på innergården och skydda de människor som
undantas, vedhögar täcks över, vistas i bostaden.
pumpar och brunnar kontrolleras,
lösa kvistar och löv, samt vegeta- Målet med överlevnadsplanen är
tion avlägsnas från husfasader, tak förutom att rädda mänskliga liv
och gårdar och explosiva varor flyt- även att hantera skogsbränder
tas till säkrast möjliga plats. Hus- givet de förutsättningar som
djur och boskap hålls instängda. råder. Globalt skiljer sig dessa omIcke-brännbara stängsel fungerar ständigheter åt på grund av
även som skydd mot den intensiva klimat och vegetation. Bränder i
hettan från bränderna.
skog och mark har genom historien
förekommit på grund av naturliga
Agera
orsaker i Australien, Sverige och
Agerandet styrs av den brandklass övriga delar av världen. Än idag
som utfärdas av RFS och vilka var- är flera av bränderna i skog och
ningssignaler som sänds ut, samt mark en del i det naturliga kretav de triggers som framgår av överlevnadsplanen. På den undre delen
av rankningsskalan består ageranSBSC Certifierad
det av att hålla sig informerad och
besiktningsfirma
uppdaterad av det rådande läget,
samt att se över säkerhetsrutinerna
enligt överlevnadsplanen. När
branden rankas på den övre
halvan av skalan utgörs det säkraste
alternativet av utrymning i förväg
till säkrare plats. Att stanna kvar i
Behöriga ingenjörer inom
bostaden och bekämpa branden är
Brandlarm
endast möjligt för bostäder som är
speciellt konstruerade för att motVattensprinkler
stå bränder, där alla förberedelser
Gassläcksystem
redan är vidtagna och hushållsmedlemmarna är mentalt och
fysiskt förbereda. Dock är evakuer-

slopp som människan allt mer har
kommit att påverka. Skogsbränder
orsakade av exempelvis blixtar ger
möjlighet för ny vegetation att växa
i avbrunna områden. Däremot ingår inte den mänskliga påverkan i
naturens kretslopp och den globala
uppvärmningen, vilken människan
anses skyldig till, ger en dyster prognos över framtidens skogsbränder.
Slutsatsen blir att skogsbränder ter
sig naturliga och hanterbara till
den grad vi människor själva avgör.
Överlevnaden, kostnaden och
ansvaret för framtidens bränder i
skog och mark
vilar helt på
oss.

Martin Thomasson
Brandingenjörsstudent, Bi12
martho89@hotmail.com

ISO9001
ISO14001
SBF1003

PreCendo Aktiebolag
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Brandteknik & Riskhantering
Förändring
Vintern har börjat ta sitt kalla
grepp om Sverige från norr till
söder. Detta i kontrast till de höga
plusgraderna och snön som har
lyst med sin frånvaro. I samband
med detta börjar en ny termin
på högskolorna och industrierna
sätter igång sin produktion efter en
stunds ledighet. Tid för förändring.
En del av LTH får en annorlunda
start i år då en liten förändring
håller på att ske. Den akademiska
organisationen är lite komplicerad,
som många andra viktiga samhällsorgan förvisso också är. Vi ska kort
titta på hur man har hamnat där
man är idag.
Uppkomsten
Brandingenjörsprogrammet föddes i mitten på 1980-talet med
prominenta personer som prof.
Ove Petterson och Robert Jönsson
i spetsen. Efterfrågan på brandingenjörer var enorm både inom
räddningstjänsten men också inom
den privata sektorn. Institutionen
för brandteknik växte snabbt och
fick internationellt erkännande för
sina insatser inom forskning och
utbildning. I mitten av 1990-talet
startade prof. Emeritus Sven Erik
Magnusson ytterligare en disciplin
inom samma avdelning, som behandlade det närbesläktade ämnet
riskhantering.
Det var ett exemplariskt samarbete
då båda dessa områden går hand
i hand. Ett Civilingenjörsprogram
initierades inom kort i riskhantering.

tjugofem anställda plus ytterligare
affilierade som inte har en direkt
anställning men som jobbar åt
avdelningen. Avdelningens forskning är idag världsledande och
man har varit ansvariga för stora
internationella projekt. Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i riskhantering
är också framgångsrika då de har
mottagit flera internationella priser och utmärkelser. Det stannar
inte heller där, en rad utbildningar
har genom åren letts av den gamla
avdelningen. Bland dessa är Master
in Fire Safety Technology (i samarbete med Ghent, Belgien och
Edinburgh, UK) samt Mastersprogrammet i System Safety and
Human Factors. Därmed finns ett
stort tillströmmade av utländska
doktorander och studenter, vilket
i sin tur ger potential för fortsatt
tillväxt för avdelningen genom
ökad personal och ökat anslag från
LTH. Dock började den maximala
kapaciteten uppnås, både administrativt och arbetsmässigt. En förändring krävdes för att göra det
möjligt att bli större och kunna
växa.

Naturligtvis innehåller programledningen representanter från de
avdelningar som ger kurser på
programmet. I regel är det så att
programledaren kommer från
den avdelningen som ger de mest
centrala kurserna på ett program.
Så kommer det även att vara
för
Brandingenjörsprogrammet
och Civilingenjörsprogrammet i
riskhantering, där programledaren för Brandingenjörsprogrammet kommer från Avdelningen för
brandteknik medan programledaren för CivilingenjörsprogramUppdelningen
met i riskhantering kommer från
I en utredning som gjordes Avdelningen för riskhantering och
internt framkom att avdelningen samhällssäkerhet. För att säkerstälbehövde delas upp. Detta ledde la samordningsvinster så kommer
till att en avdelning nu blivit två: dock programledningen fortsatt
Avdelningen för brandteknik och att vara gemensam, vilket den varit
Avdelningen för riskhantering även tidigare.
och samhällssäkerhet. Det innebär
att Institutionen för bygg- och För- och nackdelar
miljöteknik får ytterligare en Jag har pratat med de inblandade
avdelning. Personalen vid de i den nya organisationen och de
två avdelningarna kommer fort- påpekar att denna uppdelning inte
farande att jobba nära varandra kommer leda till att studenterna
och ha ett starkt samarbete.
känner av någon större förändring.

Utmaning
Idag har Avdelningen för brandteknik- och riskhantering växt från Förändringen ovan handlar om en
ett tiotal medarbetare till upp mot uppdelning av avdelningen. Man
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kan då fråga sig hur detta påverka
utbildningsprogrammen. På LTH
drivs programmen av en organisation som ligger parallellt med
avdelningarna, dvs det är inte en
enskild avdelning som ”äger” ett
program.
Programledningarna
ansvarar för programmens utveckling och kvalitet samt uppföljningen av kurser. Kurserna ges av
avdelningarna så man kan säga att
programledningen är beställare
och avdelningarna är utförare. Det
senare betonar vikten av att skilja
programledarfunktionen från avdelningschefsfunktionen.

För de anställda kommer det att
vara lättare att fokusera på sitt

område, då man under 2013 fick vara med
på möten och diskutera punkter som inte
rörde hela avdelningen. Det kommer att vara
möjligt för avdelningarna att växa och fortsätta visa sig starka internationellt sett. Stora
projekt välkomnas gärna och arbetet med
att driva seriösa och bra utbildningar står
naturligtvis högst på agendan.
Det enda negativa avdelningscheferna ser
framför sig är en uppstartstid på några
månader då nya rutiner måste genomarbetas
vilket leder till många timmars pappersarbete.
Missförstånd
En annan viktig förändring LTH hoppas på
är förståelsen om att brand skiljer sig från
risk när man pratar om ämnesområden. Det
är en villfarelse som uppkommit med det
gemensamma avdelningsnamnet.
Ofta innebär en brand risker, ibland är brand
inte alls inblandat när man pratar risk då
bränder endast är en typ av risk bland väldigt
många andra som finns i samhället. Skillnaden
är svår att gissa sig till för de utomstående.
Kort sagt forskar och utbildar Brandteknik
i hur och varför en brand börjar, vilka parametrar som påverkar, konsekvenser som uppkommer samt hur man förebygger bränder.
Bränder är bara en punkt på en lång lista av
ämnen man sysslar med. Explosioner, glödbränder, strålning, utrymning av byggnader, aktiva system (sprinkler), passiva system
(brandceller), och mycket annat är centrala
ämnen i Brandteknik. Det är ett mycket spännande område där mycket forskning kvarstår
och nya tekniska lösningar krävs ständigt för
att möta det ökade kravet från omvärlden.
Riskhantering kan behandla bränder men
risker finns överallt i vår värld. Avdelningen
för riskhantering och samhällssäkerhet går
inte in på rent finansiella risker men i övrigt är
i princip alla risker som leder till skador eller
misär på människor, egendom och samhällsfunktioner av intresse. En stor del av arbetet
går ut på att hitta dessa risker, förstå varför de

uppkommer och hur man på bästa sätt förbygger dem.
Framtida Utbildningar
Ett helt annat ämne är planerna för ett helt nytt program inom
Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation,
som etablerats vid Lunds Universitet. Startdatum är dock
osäkert då LTH kämpar med sin utbildningsekonomi.
Många är optimistiska och hoppas att utbildningen blir
verklighet från och med 2015. Andra menar på att det blott
förblir en dröm. Det man vet är att många väntar spänt på ett
positivt besked från verkställande ledningen. De som inte kan
vänta får nöja sig med att läsa de valbara kurserna som finns
att tillgå inom detta område.
Slutligen
Vi som går på skolan och säkert ni som har gått på LTH är
tacksamma för allt arbete som avdelningarna och programledningen lägger på oss. Vi vill speciellt tacka Robert Jönsson
och Ove Pettersson för allt deras arbete som lagt grunden för
att Brandingenjör- och Riskhanteringsprogrammet blivit internationellt uppmärksammade. Det har i sin tur gett oss
studenter större möjligheter att uppleva
äventyr även utanför Sveriges gränser!
Slutligen önskar vi både
Brandtekink och Riskhantering & Samhällssäkerhet lycka till på den nya vägen
som beretts!

Samuel Gren
Brandingenjörsstudent, Bi12
samuel.gren@telia.com
Bilagan 1-2014
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