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VI BEHÖVER FLER MODIGA. ÄR DU EN AV DEM?
WSPs VD Magnus Meyer har en vision om att WSP ska leda 
samhällsbyggnadssektorn. Att vi ska tänka i nya banor och gå från 
traditionell analys- och konsultverksamhet till en förändringsdriven 
organisation som utmanar våra uppdragsgivare och vårt samhälle.

WSP Brand & Risk är givetvis med på tåget. Vi fi nns 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 a� ärsområden inom WSP för integrerade och kostnadse� ektiva 
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 
befi nner oss i ständig utveckling tack vare våra engagerade medarbetare.

Kontakta Jan Ottosson för mer information på jan.ottosson@wspgoup.se 
eller 010-722 62 43.
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VAR MED OCH UTVECKLA 
FRAMTIDEN!

Framtidens städer utvecklar 
vi tillsammans. Vill du veta 
mer om hur du kan bli en kraft 
i att utveckla samhälle och 
infrastruktur? Beställ Magnus 
vision, skicka in din ansökan och 
läs mer på 
wspgroup.se/framtidsjobb.
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Kontakt

Vill ni synas i Bilagan? Ert företag 
kan nå annonsansvarig på:

annons@bi13.se

För frågor rörande distribution eller 
om Ert företag också vill få Bilagan 
hör gärna av Er till:

bilagan@bi13.se

JAg hoppas att alla ni där ute har 
haft en god jul och ett gott nytt 

år! I skrivande stund ska terminen 
precis påbörjas i Lund och för första 
gången ligger ordinarie tentor nu i 
januari. 

På LTH går renoveringsarbetet med 
V-huset in på en ny etapp och in-
gen undervisning hålls där längre. 
Samtidigt införs nya besparingar på 
avdelningarna på LTH. det talas till 
exempel om att korta ner tentor-
na till fyra timmar, något som gör 
arbetet för kursansvariga svårare 
då det är samma innehåll som ska 
tentas av. Vad som kommer hända 
är ovisst men våra duktiga studieråd 
och andra medarbetare för utbild-
ningskvalité kommer i alla fall att 
göra studenternas röster hörda.

Vi har ett nummer fullsmockat med 
intressanta och relevanta både ar-
tiklar och intervjuer. På nästa sida 
hittar du innehållsförteckningen. 
Med det sagt åter-
står bara att önska 
en trevlig läsning!

Erik nilsson
Chefredaktör
bilagan@bi13.se
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Ett nytt räddningstjän-
stförbund har bildats

den förste januari 2015 star-
tade verksamheten för det nya 
kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Skåne nordväst. 
Förbundet grundar sig i de tre 
medlemskommunerna Helsing-
borg, Ängelholm samt Örkell-
junga. Förbundsdirektör för 
det nya förbundet är Christer 
Ängehov. Räddningstjänsten 
Skåne nordväst har heltidssta-
tioner i Bårslöv, gåsebäck, 
Berga samt Ängelholm. Föru-
tom dessa stationer finns fem 
deltidsstationer samt tre rädd-
ningsvärn.

10 år sedan tsunami-
katastrofen

På annandag jul var det 10 
år sedan tsunamikatastrofen 
inträffade. Sverige var ett av 
de hårdast drabbade länder-
na utanför Asien och flertalet 
svenskar drabbades på olika 
sätt. Vid denna tid hade inte 
Sverige den samlade kris-
beredskap som landet har 
idag, vilket ledde till kritik 
från många håll. Regeringen 
tillsatte därför en katastrof-
kommission med uppgift att 
utreda och utvärdera hur bland 
annat regering, riksdag samt 
andra myndigheter agerade vid 
tidpunkten för katastrofen. de 
slutsatser som kommissionen 
kom fram till har i högsta grad 
påverkat utvecklingen av den 

svenska krisberedskapen. nu-
mera har statliga myndigheter 
en skyldighet att alltid ha en 
viss beredskap samt en led-
ningsorganisation redo. dessu-
tom ska flertalet myndigheter 
ha en s.k. Tjänsteman i 
Beredskap (TiB) redo året runt. 
För att underlätta för bland an-
nat samverkan mellan nationell 
och internationell insatsverk-
samhet och beredskap, bil-
dades 2009 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Myndigheten har en 
samlad kompetens och ersatte 
dåvarande Räddningsverket, 
Krisberedskapsmyndigheten 
samt Styrelsen för psykologiskt 
försvar.

Färdig olycksutredning 
från sommarens skogs-
brand

Anna Henriksson och Ulf Jacob-
sen från nerikes räddningst-
jänst står bakom utredningen 
som beställdes av räddningst-
jänsterna Sala-Heby, Mälar-
dalen samt Södra dalarna. 
Brister gällande samordningen 
av tillgängliga resurser samt 
bristande lägesbild konstat-
erades vara två stora orsaker 
till vår tids största skogsbrand. 
Förutom detta kunde utred-
ningen presentera ett 50-tal 
förslag på åtgärder. nyckelord 
i utredningen var just läges-
bild, prioriterandet av statliga 
resurser samt personalens 
säkerhet. Mer om detta kan du 

läsa om i Hampus artikel på 
sida 12.

Responstider för rädd-
ningstjänsten

Sveriges Kommuner och Land-
sting har tillsammans med 
Myndigheten för samhällss-
kydd och beredskap presen-
terat en jämförelse av rädd-
ningstjänsternas responstider 
mellan den 1 juni 2013 och 31 
maj 2014. Räddningstjänsten 
i Tranås var snabbast med en 
mediantid på 6,8 minuter. det-
ta är den tid det tar från det 
att larmet inkommer till SOS 
Alarm till dess att räddningst-
jänsten anländer till platsen. 
Resultatet av undersökningen 
innefattar vissa brister i jäm-
förelse av responstider, t.ex. 
rapporterar räddningstjänster-
na sin framkomst på olika sätt 
och därför kan de i vissa fall ha 
varit på plats tidigare än vad 
som registrerats. Jämförelsen 
visar dock tyvärr på en negativ 
trend då endast 42 kommuner 
har en responstid på under 10 
minuter. En siffra som tidigare 
år legat på 
52 respek-
tive 47 kom-
muner.

Erik Mattsson
ordforande@bi13.se

Stipendietätt på LTH

VI på Bilagan vill passa på att gratulera studenterna Johan Henningsson och Malin 

Hansson som blivit tilldelade stipendier från Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Jo-

han tilldelades stipendiet i professor Ove Petterssons minne medan Malin tilldelades Kjell 

och Åsa Fallqvist stipendium för ökad jämställdhet. Vidare vill vi också gratulera docent 

Håkan Frantzich till att han blev 2014 års BIV-stipendiat.

Erik Mattsson

ordforande@bi13.se
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Intervju med Stefan Svensson, do-
cent och deltidsbrandman om det nya 
brandlabbet på LTH och hans tankar om 
brandingenjörsutbildningen.  

Bland ett myller av flyttkartonger och byggdamm i det nya brandlabbet på LTH (Lunds 
Tekniska Högskola) berättade docenten i brandteknik och deltidsbrandmannen Stefan 
Svensson om tankarna kring brandingenjörsutbildningen på LTH och planerna med det 
nya labbet. 

VI träffas bland myllret 
av flyttkartongerna i det 

nyrenoverade brandlabbet på 
LTH som Stefan är ansvarig för. 
det nyrenoverade brandlabbet 
är främst till för undervisning 
för eleverna som går på 
brandingenjörsprogrammet på 
LTH. Under tiden som brand-
labbet renoveras håller all 
labbverksamhet till på Fysicum 
med begränsade möjligheter 
för experiment och under-
visning. 

- Med det nya brandlabbet 
får vi framför allt mer utrym-
me för eleverna att röra sig 
och fler grupper kan laborera 
samtidigt. En tanke jag har 
är att i framtiden kunna sam-
köra experimenten mer med 
föreläsningar. De mer analy-
tiska eleverna kanske förstår 
teorierna men har svårare 
att förstå hur det ser ut i 
verkligheten, och de mer prak-
tiskt lagda eleverna som har 
svårare för teorin men förstår 
det praktiska väl. I ett lab kan 

man få båda sidor. Jag tror 
verkligen att de hade hjälpt 
många elever att få en ökad 
förståelse för ämnet brand i 
stort.

Men vilka typer experiment 
är det som ni kan utföra 
här?
- Det är framför allt försök 
med effektutveckling och 
rumsbränder, mätning av 
brandgaser, strålning, släck-
försök i liten skala mm. Med 
det utrymme vi nu har får vi 

mycket mer plats att göra olika 
typer av experiment. Och om 
vi behöver göra ett experiment 
så får vi bygga den appara-
turen som vi behöver. Det 
finns inte alltid färdigutrustning 
att köpa så det blir ganska my-
cket som vi får bygga själva. 

Men ni utför inga kommer-
siella försök?
- Nej inte i nuläget men det 
finns ju en hel del företag runt 
omkring LTH och där finns en 
tanke att kanske erbjuda dem 
att testa sina prototyper här i 
brandlabbet.

när intervjun börjar handla om 
det kommersiella säger Ste-
fan att meningen med labbet 
i Lund är inte att konkurrera 
med något provningsföretag. 
I Lund är det undervisningen 
som står i centrum. 

Finns det några tankar på 
samarbete med andra pro-
gram på LTH? 
- Absolut det finns det. Re-
dan nu har vi samarbete med 
andra institutioner och vi lånar 
bland annat mätinstrument av 

varanda men ambitionen är att 
samarbeta mer, även på forsk-
ningssidan.

det märks ganska tidigt i inter-
vjun att brandingenjörsutbild-
ningen är någonting som han 
arbetar hårt för. 

- Jag är ju brandingenjör i 
botten, utbildningen startade 
1986 och jag började 1987 
och det var mycket diskussion 
i början eftersom man nor-
malt börjar som brandman och 
jobbar sig uppåt i karriären. 
Men i Sverige gör vi ju inte så, 
möjligheten finns fortfarande 
att jobba sig uppåt men du 
behöver normalt ha gått 
brandingenjörsutbildningen 
här i Lund eller i Luleå och sen 
Räddningstjänstutbildningen 
på MSB Revinge. I princip kan 
en person som är 25 år gam-
mal arbeta som räddningschef 
direkt efter utbildningen. När 
man berättar detta utomlands 
tappar folk hakan och tror inte 
på det. Men faktum är att det 
har visats sig fungera väldigt 
bra när brandingenjörer kom-
mer ut på en skadeplats och 

har ett annat synsätt och kan 
se olyckan från ett annat per-
spektiv än de mer rutinerade 
brandmännen/styrkeledarena.

Men har verkligen brandin-
genjörerna den kunskapen 
och erfarenhet som krävs 
för att kunna ta hand om en 
skadeplats? 
- Kunskapen ger vi dem under 
tiden på Revinge och erfaren-
het finns det redan gott om 
inom räddningstjänsten. Det 
finns utrymme för alla. Sam-
spelet mellan en styrkeledares 
30-åriga erfarenhet och de 
unga akademikerna ger en 
väldigt bra räddningstjänst och 
god potential för utveckling. 

Hur ser det ut i resten av 
världen den? Finns det 
brandingenjörer i andra 
länder? Och kan man se att 
fler länder tar efter Sverige 
med brandingenjörsutbild-
ningar? 
- Åker man ut i världen finns 
det väldigt få akademiker 
anställda inom räddningst-
jänsten. I de fallen de finns 
så handlar det främst om så 

SBSC Certifierad  
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kallat förebyggande arbete 
inom räddningstjänsten, men 
de jobbar inte operativt. Man 
kan tyvärr inte se att det finns 
någon trend att länder tar efter 
Sverige kring detta. Men vad 
som är positivt är att det finns 
ett intresse för vetenskapliga 
resultat. Erfarenhet väger fort-
farande tungt men det börjar 
märkas mer internationellt att 
man också tittar på vad forsk-
ningen säger. Och jag upplever 
det som mycket givande i 
mötet mellan akademin och 
praktiken. 

Tror du då att man kan få 
ett liknande system som i 
Sverige med brandingen-
jörer? 
- Kanske, men det dröjer 

nog ganska många år innan 
det händer. Förutom på vis-
sa platser, som till exempel 
Köpenhamn och Island, där det 
finns brandingenjörer utbildade 
i Sverige. 

Stefan är noga med att 
poängtera att det är ett sam-
spel mellan brandingenjörer 
och brandmän. 

- Erfarenheten får inte för-
ringas, det handlar om att vi 
tillsammans som räddningst-
jänsten ska kunna se problem 
från nya vinklar.

I slutet av intervjun kopplar 
Stefan tillbaka till brandlabbet 
och räddningstjänsten.

- Vi har väldigt bra koll på 
rumsbränder och det kan vi 
räkna på och modellera. Men 
underventilerade bränder och 
bränder inne i konstruktioner 
är fortfarande väldigt dunkelt 
för oss.  Det finns många vita 
fläckar på brandforskningskar-
tan, vi vet verkligen inte allt.  
T ex är frågan om hur gaser 
och partiklar påverkar brand-
män väldigt aktuell men även 
hur var-
ma miljöer 
påverkar 
människor. 

Jacob norström
jacob.norstrom.202@student.
lu.se

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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Arenasäkerhet i verkligheten

I förra numret beskrevs de svårigheter som uppstår vid nybyggnationer av så komplexa 
byggnader som arenor. Med ökande krav på flexibilitet var det många problem som 
måste lösas innan arenan kan klassas som ”säker”. För att förstå hur dessa regler och 
riktlinjer följs i verkligheten intervjuades säkerhetsansvarig på Tele2 Arena, Michael 
Englund.

nÄR brandskyddet till are-
nan dimensionerades var 

det främst Boverkets Bygg-
nadsregler (BBR) och Lagen 
om Skydd mot Olyckor (LSO) 
som användes och det var 
redan här problemen började. 
Både BBR och LSO bygger 
på byggnader som inte är av 
samma dimension som en 

stor arena är, att utrymma               
40 000 människor fungerar 
inte på samma sätt som 40. 
detta innebär att alla dessa 
bestämmelser som finns kan 
behöva modifieras på ett sätt 
som inte kompromissar med 
säkerheten men som uppfyller 
de kraven på flexibilitet som 
krävs.

Dessa krav på flexibilitet gör 
att man måste gå emot vis-
sa bestämmelser som finns 
såsom tidig brandindikering 
och talande brandlarm. Istäl-
let byter man ut tekniken mot 
personer som är kunniga inom 
området. I vanliga fall ska ett 
visst antal oberoende detektor-
er utlösas innan brandlarmet 

Del 2
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Sällan utsätts våra produkter för krafter de 
är gjorda att stå emot. Men när det väl sker, 
är de ovärderliga. Då sätts kvalitén på det 
ultimata provet. 

Det är för dessa ögonblick vi testat, testar 
och kommer att testa MCT Brattbergs 
genomföringar. Från alla världens hörn 
har vi certifikat som påvisar systemets 
pålitlighet. Lägg därtill systemets flexibilitet 
och enkelhet så förstår du varför vi 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

Foto: Arild Vågen, 
Wikimedia commons

går och arenan måste utrym-
mas. Istället har en tid satts ut 
som personalen har på sig att 
identifiera orsaken till att de-
tektorerna utlöst. Hittar de en 
brand kan de antingen börja 
släckningsarbetet själva eller 
dra igång det talande brand-
larmet och utrymma. detta gör 
att onödiga utrymningar inte 
behöver ske, utan endast när 
det är nödvändigt.

Skulle en utrymning ske är 
det lätt att förstå att det är av 
yttersta vikt att detta går så 
smidigt som möjligt. Arenan 
rymmer dryga 40 000 män-
niskor som på samma gång 
ska ta sig ut. Av uppenbara 
anledningar finns det ingen 
återsamlingsplats till publiken 
utan endast till personalen. Att 
ha en återsamlingsplats för 40 
000 personer som ska räknas 
är inte rimligt och därför hän-

visas de besökande hela vägen 
hem om en utrymning skulle 
ske.

Vid en utrymning kommer man 
inte direkt ut i det fria utan 
man evakuerar alltid till en 
närliggande brandcell. detta 
har man olika områdesansvari-
ga som hjälper till med som 
ofta är någon av värdarna. 
Arenan har också olika obero-
ende trapphus som alla leder 

ut till en separat brandcell i 
form av en foajé innan man 
kommer ut i det fria. det är 
svårare att styra folket när de 
väl är ute och det kan resultera 
i att man inte kan garantera 
att den utmärkta räddningsvä-
gen är fri när räddningstjän-
sten väl kommer. däremot 
har räddningstjänsten egna 
trapphus in i byggnaden där 
rökdykarna kan ta sig in utan 
några hinder.

Inför varje evenemang måste 
en säkerhetsplan upprättas 

av arrangörerna. det är svårt 
att ställa krav på vad som får 
och inte får tas med och även 
om detta görs är det också 
svårt att se till att detta följs 
av besökarna. Ett exempel på 
detta är de olika tifon, de läk-
tararrangemang som äger rum 
innan och under en match, 
som har med sig bengaler. de 
utsätter inte bara sig själva 
utan även andra för en större 
risk då den främsta anlednin-
gen till brandspridning är ge-
nom medtagna kläder. därför 
har dessa ett krav på sig att i 

alla fall deras kläder ska vara 
brandsäkra. Utöver detta är 
det inte mycket mer än att 
se till att arrangörerna har en 
ordentlig säkerhetsplan.

Johanna Andersson
annons@bi13.se



Skogsbranden i Västmanland - Vad  gick fel?
Torsdagen den 31 juli 2014 
på ett kalhygge nära den 
lilla orten Seglingsberg i 
Surahammars kommun 
i Västmanland börjar en 
brand på ca 30 x 30 meter. 
Räddningstjänst larmas till 
platsen och det påbörjas en 
insats för att bekämpa vad 
som kommer visa sig vara 
en av de största skogsbrän-
derna i Sverige i modern tid. 
Men vad var det som gjorde 
att denna till en början så 
lilla brand kunde sprida sig 
i sådan utsträckning och or-
saka så mycket förödelse?

dEn stora skogsbranden i 
Västmanland sommaren 

2014 började 31 juli i Sura-
hammars kommun och spred 
sig till Sala, Fagersta och 
norbergs kommuner. de förs-
ta dagarna av den omfattande 
räddningsinsatsen har nu 
utretts av de berörda kom-
munerna och rapporten har 
publicerats och finns att läsa på 
Sala kommuns hemsida. det är 
svårt att direkt säga vad som 
gjorde att insatsen inte kunde 
begränsas redan i det tidig-
are skedet, men i rapporten 
framgår några orsaker och 
åtgärdsförslag, varav jag kom-
mer att lägga fram ett antal i 
denna artikel.

För det första så var de kom-
muner och räddningstjänster 
som drabbades av branden inte 
lika vana vid skogsbränder som 
i många andra delar av landet, 

om man ser till statistiken 
över skogsbränder i kom-
munerna de senaste tio åren. 
de hade inte aktivt planer-
at för en sådan skogsbrand 
och underskattat de sam-
hällsstörningar som det skulle 
kunna leda till. dessutom ans-
es räddningspersonal och an-
dra aktörer ha haft bristande 
kompetens inom området på 
grund av mindre erfarenhet. 

detta hade kunnat undvikas 
genom bättre  insatsplanering 
och mer utbildning samt 
övningar.

En sammankoppling av 
 brandriskprognoser och en 
skogsbrands omfattning skulle 
också kunna ha gjort branden 
mindre omfattande, då omfat-
tningen av en skogsbrand idag 
endast klassificeras av den 

tillfälliga utbredningen och inte 
tar hänsyn till brandriskförhål-
landena som faktiskt finns i 
brandriskprognoserna. På så 
sätt hade de då rådande bran-
driskförhållandena kunnat ha 
gjort att en större initial insats 
gjorts och på så sätt begränsat 
branden tidigare.

Orsaken till branden tros ha 
varit den markberedning som 

gjordes i området (detta är i 
skrivande stund fortfarande 
under utredning). Trots den 
höga brandrisk som hade ut-
färdats så finns det inget som 
hindrar markberedning, som 
har en känd stor risk för gnis-
tor som kan orsaka antänd-
ning. Många skogsbolag har 
egna regler för markberedning, 
men ett förbud mot mark-
beredning vid vissa brandindex 

kan minska risken för antänd-
ning vid mycket riskfyllda 
förhållanden.

Vid utalarmeringen från SOS 
gavs en första koordinat ut, 
men denna ändrades sedan av 
okänd anledning av en annan 
SOS-operatör till en felaktig 
position lite söder om den 
verkliga. detta åtgärdades eft-
er ca 30 minuter utan att rädd-

Foto: Bengt Oberger, 
Wikimedia commons

Sammanfattning av olycksutredningen 
av Nerikes brandkår. Rapporten finns 
att läsa på Sala kommuns hemsida.
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Brandens utsträckning

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

ningstjänsten meddelades. detta kan ha förvir-
rat räddningspersonalen och fördröjt insatsen 
med ca 40 minuter, under vilket branden hunnit 
växa från ca 30 x 30 meter till uppskattningsvis 
400 x 600 meter, vilket kräver större resurser 
än vad som då larmats till platsen.

Ledningen under skogsbranden borde ha varit 
mer vana vid stora insatser då länet är ett 
kärnkraftlän och stora ledningsövningar sker 
regelbundet, men det lilla antalet större sk-
ogsbränder genom åren gjorde att befälen 
saknade erfarenhet från denna typ av händels-
er. Större beredskap och mer ledningsövningar 
med skogsbrand skulle kunna ha hjälpt till i 
insatsen. Dessutom finns det exempel på länder 
där man har system för stora insatsledningar, 
som till exempel norge och USA, med Enhetlig 
Ledelsesystem (ELS) respektive Incident Com-
mand System (ICS). En sådan svensk mots-
varighet hade också kunna bidragit till en bättre 
organiserad insatsledning.

Vid skogsbränder finns det väldigt många 
säkerhetsrisker, såsom den snabba brand-
spridningen, fallande träd, större risktagande 
vid livräddning, skyddsavbränningar/moteldar, 
nattarbete, elrisker samt risker med brandfly-
get. Ingen räddningspersonal skadades all-
varligt under denna insats, trots de stora risker 
som man utsattes för under de första inledande 
dygnen. Många av dessa risker hade kunnat 
undvikas medan vissa kan ha varit nödvändi-
ga för att till exempel undsätta nödställda. En 
risk som kan vara värd att notera är det försök 
till moteld som gjordes under söndagen, då 
man tappade kontrollen över branden och fick 
fly från platsen. Detta misstag beror på flera 
saker, bland annat den dåliga erfarenheten av 
moteldar hos de inblandade. detta hade kun-
nat undvikas genom bättre planering och man 
måste alltid överväga om det är värt att ta en 
sådan risk.

Kommunikationen under en insats är otroligt 

viktig, och av och till har det 
under insatsen funnits stora 
brister i kommunikationen, 
vilket lett till dålig information 
och kontaktsvårigheter. Med 
många olika inblandade grup-
per och stora sektorer blev det 
svårt att kommunicera. Bri-
stande täckning i rakelnätet i 
området försvårade även och 
viss kommunikation skedde till 
och med via SMS, bland an-
nat mellan Försvarsmaktens 
helikoptrar och räddningsled-
ningen, vilket upplevdes som 
mycket otillfredsställande av 
flera räddningsledare.

Under insatsen var det ganska 
tidigt som helikoptrar kom 
att bli inblandade, men dessa 
brukades inte i så stor ut-
sträckning som det kunde ha 
gjorts. Till exempel kunde den 

helikopter från Försvarsmakten 
som på torsdagseftermidda-
gen landade på området ha 
nyttjats för rekognoserings-
flygning, istället för att bara 
ta bilder för eget bruk. dessa 
foton hade troligtvis varit my-
cket värdefulla för räddning-
sledarna att få se i det tidiga 
skedet. denna dåliga spridning 
av bilder till befäl på plats 
förekom även med foton som 
SOS mottog från brandflyget, 
samt i flera andra fall då bilder 
tagits som hade kunnat ge 
en bättre lägesbild. En bättre 
sammanställning och spridning 
av bilder hade kunnat ge alla 
inblandade en bättre lägesbild.

det samarbete som krävdes 
vid branden mellan de olika 
aktörerna kunde också ha varit 
bättre. Polisen var till exempel 

inte beredd på att en skogs-
brand skulle kunna påverka 
samhället i sådan utsträckning, 
så de kopplades in relativt 
sent. I insatsen var dessutom 
väldigt många privata aktörer 
inblandade, vilket försvårade 
kommunikationen och ledde till 
onödiga risker. Exempelvis ge-
nomfördes två helikopterrädd-
ningar av instängda skogsar-
betare respektive -ägare, utan 
räddningsledningens vetskap 
om nödläget. Även den doku-
mentation som krävs för in-
grepp i annans rätt i lagen om 
skydd mot olyckor var bristfäl-
lig under insatsen. det före-
kom också okunskap i räddn-
ingsledningen om hur man gör 
en formell hemställan av en av 
Försvarsmaktens helikoptrar, 
som landade vid branden på 
torsdagen men som lämnade 

Karta. Rosa område är brandens ungefärliga ut-
sträckning, den röda linjen är avspärrningar.

Foto: OpenStreetMap contributors, Taxelson, Wiki-
media commons

Foto: Bureau of Land Manage-
ment, Wikimedia commons
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platsen då ingen formell hem-
ställan hade gjorts.

Flygunderstöd erbjöds ganska 
tidigt från norge, men detta 
avböjdes då man ansågs ha 
tillräckligt antal helikoptrar på 
plats. däremot efterfrågades 
skopande flygplan, vilket Ital-
ien och Frankrike kunde bidra 
med. dessa dröjde dock och 
vid ankomsten fanns det inte 
lika stort behov av dem. Om 
planen hade satts in tidigare 
hade de kunnat göra större 
nytta. Beställning av utländsk 
hjälp är en sällsynt företeelse 
i Sverige, men bättre kon-
taktvägar skulle kunnat ha 
förbättrat läget. det erbjöds 
också på måndagen hjälp från 
Estland, men detta tycks aldrig 
ha nått fram till räddningsled-
ningen.

Vid den evakuering som sked-
de förekom tvetydigheter, 

otydlighet och bristfällig in-
formation. genom att ha 
genomarbetade och plane-
rade informationsinsatser kan 
sådant undvikas. På grund av 
det kraftiga brandförloppet 
och oerfarenheten av sådana 
i Sverige blev utrymningen i 
vissa områden sen och knapp. 
Om signalerna för denna 
oförutsägbara svårhanterliga 
spridning hade tolkats bättre 
hade man i ett tidigare skede 
kunnat evakuera och spärra 
av vissa områden i bättre tid 
innan branden hann fram.

detta är saker som tagits upp 
i olycksutredningen av bran-
den och alla dessa faktorer 
bidrog i olika utsträckning till 
de problem som uppstod under 
insatsen. det är lätt att vara 
efterklok, och frågan är om 
man hade kunnat vara bättre 
förberedd på en händelse som 
denna. nu när det har hänt så 

kan man i alla fall ta med sig 
de erfarenheter man samlat på 
sig under insatsen för att lät-
tare kunna förhindra att något 
liknande sker igen. de misstag 
som begicks går inte att göra 
ogjorda, utan nu gäller det 
bara att försöka att inte up-
prepa liknande misstag och att 
vara bättre förberedda. Kanske 
krävs det en så allvarlig hän-
delse som denna för att man 
ska vakna och förstå att det 
faktiskt kan hända? Eller kan 
man planera bättre och för-
bereda sig på dessa situationer 
och förhin-
dra deras 
uppkomst?

Hampus Ragnar
bra13hra@student.lu.se

Materialdepå. Materialdepå vid sjön   
Snyten.
Foto: Bengt Oberger, Wikimedia commons

Rökigt. Rök över väg U668 söder om Väs-
tervåla i Fagersta kommun.
Foto: gunnar Creutz, Wikimedia commons

nya bilar ställer räddningstjänsten 
inför nya utmaningar

Frågar man biltillverkare kommer det massor av nyheter och förändringar med varje 
modellår som kommer men under ytan har det hänt mindre. De senaste åren har varit 
fyllda med nya tekniska funktioner och aktiva system som gör bilar säkrare. Det som 
har hänt under ytan är att uppbyggnaden av bilen har förbättrats och att bilars nu gam-
la grundstruktur börjar nå sin topp. Detta och den större omtanken på miljön gör att 
biltillverkare nu kommer med helt nya lösningar. Frågan är om dessa nya lösningar, ur 
räddningstjänstens perspektiv, är säkerhetsinnovation eller bara osäkert och obeprövat?

SÄKERHET är för mån-
ga bilköpare ett viktigt 

område. Kanske speciellt 
för svenskar då de två stora 
svenska biltillverkarna Volvo 
och SAAB båda är välkända för 
sina säkra bilar. Volvo har sitt 
stora krocktestcenter i göte-
borg och förr förstod många 
inte varför SAAB var så dyra 
förrän de krockade då det 
visade sig att bilarna hade my-

cket kraftigare stål än många 
andra tillverkare.

I många år har grundstruk-
turen för bilar varit sig lik. 
Främre och bakre delen av 
bilen är deformationszoner och 
däremellan har vi bilens coupe, 
säkerhetsburen. deforma-
tionszonerna görs mjukare än 
säkerhetsburen så att stöten 
och energin från en kollision 

tas i så stor utsträckning som 
möjligt upp av den. Säkerhets-
buren görs så stark som mö-
jligt, om den inte deformeras 
av en krock blir personer inte 
fastklämda och ska kunna ta 
sig ut. detta är principen som 
biltillverkare går efter och 
som (bland annat) testas av 
exempelvis Euro nCAP, deras 
stjärnor känner många säkert 
igen från marknadsföring. 
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givetvis kommer det sedan 
till en massa andra säkerhet-
slösningar så som antisladd, 
whiplashskydd, krockkuddar 
osv. Men att inget får intränga 
i bilens coupe är grundprinci-
pen, därför kollapsar rattstån-
gen vid en krock så att ratten 
inte flyger in i föraren och 
pedalerna frigörs så att de inte 

verkar mot föraren.

nu är grundstrukturen välet-
ablerad och beprövad men 
även om säkerhet länge har 
stått, och fortfarande står, högt 
upp på agendan har en annan 
aspekt klättrat upp och står 
nu också där uppe – nämli-
gen miljön. Miljötänket, bland 

andra, driver fram lättare och 
lättare bilar vilket ger biltillver-
kare en svår balansgång. Med 
tidigare nämnda grundstruktur 
är det svårt att göra en bil som 
är väldigt säker och samti-
digt lätt och miljövänlig. detta 
leder till att man nu börjar 
leta helt nya metoder och nya 
strukturer för bilar.

Hårdare säkerhetsburar

Som tidigare nämnts är det 
väldigt viktigt att säkerhets-
buren förblir intakt, ett mer 
eller mindre självklart sätt att 
åstadkomma detta är att göra 
säkerhetsburen starkare. Ett 
populärt sätt att göra detta på 
är att använda borstål.

Borstål är ett oerhört starkt 
stål som används i större och 
större omfattning i bilar. Att 
det är ett lätt stål och dess 
höga hållfasthet gör borstål till 
ett populärt val av biltillver-
kare. Volvo har till exempel 
länge använt materialet och 
den nya Volvo XC90 har en 
säkerhetsbur med väldigt my-
cket borstål. Hög  hållfasthet i 
all dess ära är givetvis något 
som är bra ur säkerhetssyn-
punkt vid en trafikolycka men 
tjockt borstål är så starkt att 
det mycket väl kan vara till 
bekymmer när räddningsin-
satsen ska påbörjas. Trots 
att moderna  klippverktyg kan 
nå tryck på upp till motsva-
rande 100 ton kan det vara 

så att man inte lyckas klippa 
upp borstålet, åtminstone 
inte särskilt snabbt. det ska 
dock poängteras att det-
ta beror på många faktorer. 
 Klippverktygen som rädd-
ningstjänsten använder har 
väldigt varierande tryck. På 
räddningstjänster som har 
kompetensen ”tung rädd-
ning” har man väldigt starka 
klippverktyg för att kunna 
hantera en olycka med till 
exempel lastbilar och bus-
sar. Samtidigt är det kanske 
så att mindre stationer och 
deltidsstationer har äldre 
och inte lika påkostade verk-
tyg som inte är tillräckligt 
starka för de allra senaste 
borstålskonstruktionerna. Hur 
tjockt det är där man behöver 
klippa spelar givetvis också 
roll. Fortsätter utvecklingen 
som den gör nu riskerar det 
att bli en materialfråga om 
man kan få ut personer ur 
olycksdrabbade bilar.

Att inte kunna få ut person-

er ur bilar snabbt är givet-
vis ett stort problem. I en 
bil finns det stål av mycket 
varierande hållfasthet, defor-
mationszonerna vill man inte 
göra av det starkaste stålet. 
Hela finessen med deforma-
tionszonerna är att de ska 
absorbera så mycket energi 
som möjligt så att säkerhets-
buren, bilens coupe, ska ta så 
lite skada som möjligt. Just 
att säkerhetsburen ska vara 
intakt är anledningen att kon-
struktionen är som starkast 
kring passagerarna, alltså 
där man eventuellt behöver 
 klippa.

Numera finns det verktyg för 
att räddningspersonal ska 
kunna veta och se var det 
starkaste stålet sitter och var 
till exempel utlösningsme-
kanismerna för airbags är. 
CRS (Crash Recovery System) 
är en app som finns till de 
flesta plattformar och som 
börjar dyka upp på rädd-
ningstjänster. Appen låter 

räddningspersonal på plats 
genom antingen bilmodel-
len eller registreringsnum-
ret få se en ritning av bilen 
med airbags, gaspatroner, 
bältespännare, förstärkningar 
i konstruktionen, batterier, 
bränsletank med mera inrit-
ade. detta har visat sig vara 
mycket värdefullt vid olyckor 

då systemet snabbt kan visa 
om det finns flera batterier 
eller om det finns risk för 
att klippa i gaspatronen som 
utlöser airbags.

det blir nästan som ett mo-
ment 22. Bilarna blir starkare 
och starkare och det tving-
ar räddningstjänsten till att 

skaffa starkare och starkare 
utrustning. Frågan är bara 
vilket som blir svårast att 
uppnå först. För att detta 
inte ska bli en  kapplöpning 
ingen kan vinna krävs 
ökad  kommunikation och 
 samarbete mellan biltillverk-
are och räddningstjänst.

Nya Volvo XC90. 
En helt ny  upp–
byggnad gömmer 
sig under ytan 
ifrån det senaste 
av Volvo. Rött och 
sedan gult är det 
starkaste stålet 
medan blått och 
grått är svagare. 
Volvo hävdar 
att 40 procent 
av chassits vikt 
utgörs av mycket 
starkt stål. 

Foto: Volvo
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Lätta och starka bilar med 
kolfiber

En av de nya metoderna att 
göra bilar både avsevärt lättare 
och starkare är att använda 
kolfiber. Materialet har länge 
används i mindre utsträckning 
bland delar på bilar, det är 
inte ovanligt för sportbilar att 
ha tak, spoiler eller motorhuv 
i kolfiber. Nu kommer dock 
bilar byggda helt i kolfiber. Ett 
sådant exempel är den elek-
triska BMW i3.

Strukturen på bilen är lite 
speciell men säkerligen inte 
så länge till. Bottenplattan är 
var drivlinan, motorer, bat-
terier och hjulupphängningen 
huserar. På denna grund sätts 
sedan en coupe helt i kolfiber. 
den senaste tiden lyckas de 
flesta med att få fem stjärnor 
av Euro nCAP men förvånande 

nog fick inte BMW i3 fem 
 stjärnor utan fick nöj a sig 
med fyra. Bilar med en kropp 
av kolfiber ställer  räddnings–
tjänsten för samma problem 
som nämnd ovan, kolfiber är 
oerhört starkt och tyska AdAC 
visade att det kräver bra ut-
rustning och rätt taktik för att 
klippa i. En skillnad är dock att 
medan stål är segt och de-
formeras är kolfiber ett sprött 
material. det håller sin form 
och styrka tills det går sönder 
helt, likt glas.

Ett annat problem för rädd-
ningspersonal är också likt 
glas, eftersom det är sprött 
sönderdelas kolfiber till mån-
ga väldigt små partiklar när 
materialet brister. dessa par-
tiklar letar sig lätt in i kroppens 
andningsvägar och kolfiber 
bryts i praktiken inte ned alls 
av kroppen. 

Än verkar det inte som att 
räddningstjänster har rutiner 
för hur man ska hantera kol-
fiberbilar, något som bör dis-
kuteras eftersom de säljs nu 
och bara lär bli vanligare. Ett 
rimligt krav på den som ska 
klippa i kolfiber är att man är 
iförd luftpaket.

Elbilar ger räddningsarbetet 
spänning

Bilar med någon form av el-
drift, antingen helt elektriska 
eller hybrider, har blivit vanliga 
och även de lär bli ännu van-
ligare. 

Elbilar byggs inte med ett eller 
fåtal stora batterier utan med 
väldigt många små. En Tesla 
Model S (85 kWh) har ca 7000 
battericeller längs hela bot-
tenplattan. Att vara säker på 
att en elbil är strömlös är då 

inte alls lika enkelt som för en 
traditionell bil. På elbilar finns 
det en huvudströmbrytare men 
denna kan vara svår att hit-
ta utan den tidigare nämnda 
appen CRS. Även om elen ska 
vara avstängd när man stänger 
av huvudströmbrytaren kan 
man inte vara helt säker vid en 
olycka, brytaren själv kan ha 
blivit skadad och strömförande 
batterier kan komma i kon-
takt med karossdelar. En del 
biltillverkare rekommenderar 
att man inte rör en skadad bil 
alls utan särskilda handskar.

Traditionella bilar har ett sys-
tem med 12 volt, den låga 
spänningen gör risken för 
gnistor liten och gör att ström 
i princip bara kan färdas i rena 
ledare. Batterier som driver 

elmotorer i hybrider och elbi-
lar har dock inte 12 volt. de 
använder hög spänning för att 
maximalt utnyttja all energi 
batterierna kan lagra, en spän-
ning som ser ut att bli vanlig är 
400 volt – alltså samma som 
spänningen mellan två faser i 
ett trefassystem. Strömstyrkan 
är också hög i elbilar, en farlig 
kombination.

Räddningspersonal får även 
tänka på var man ska klippa 
i en elbil. givetvis vill man 
inte råka klippa en kabel med 
både hög spänning och ström. 
däremot ska elkablar i åtmin-
stone hybrider märkas med en 
avvikande färg så att man vet 
om det är en låg- eller hög-
spänningskabel. Man vill inte 
råka klippa i ett batteri heller, 

risken för gnistor är stor och 
många typer av batterier in-
nehåller både hälsofarliga och 
miljöfarliga ämnen. 

Vikten av standardisering blir 
allt större. det är omöjligt för 
räddningstjänsten att vara 
påläst om alla möjliga struk-
turer och drivlinor en bil kan 
ha. Utvecklingen går dock så 
snabbt att man inte hinner 
standardisera och lagstadga 
om hur bilar ska utformas och 
vad som ska märkas. därför 
blir det viktigare att biltillver-
karna själva kan komma 
 överens sinsemellan och att 
man lyssnar på andra       aktörer 
som räddningstjänsten i 
 utvecklingen.

Bilar börjar gå in i en ny 
era efter att strukturellt ha 
varit väldigt lika länge. nu 
finns både möjligheter och 
efterfrågan att göra saker 
annorlunda. Vi vet att oljan 
kommer ta slut och förän-
dring är både välkomnat och 
nödvändigt. 

Förändring inom bilbran-
schen kräver även förändring 
inom räddningstjänsten, 
något som är väldigt viktigt. 
I Tyskland skadades nyligen 
tio brandmän när en gasol-
driven bil exploderade. För 
att göra välgrundade beslut 

och handla därefter krävs 
bra information – därför blir 
insatskort, appar och andra 
hjälpmedel bara viktigare.

Många nya lösningar kom-
bineras dessutom, det blir 
en cocktaileffekt. Vi vet hur 
vi ska hantera var sak för 
sig men hur gör vi när alla 
dessa nyheter kombineras 
och blandas med varandra? 
det är en svår nöt att knäcka 
men med omfattande stan-
dardisering, utbildning och 
ökat inflytande i utvecklingen 
från räddningstjänsten kan vi 
lösa det. Men olyckan i Tys-

kland visar att det inte är en 
dag för sent.

Man brukar säga att man 
ska lära sig av sina misstag 
-  agerar vi snabbt har vi 
möjligheten att inte begå ett 
misstag till att börja med.

Erik nilsson
bilagan@bi13.se

Möjligheten att lära oss utan misstag

En BMW i3:s två separerade delar.
Foto: MotorBlog.com, Wikimedia commons



3… 2… 1… LIFTOFF!
WE HAVE LIFTOFF!
Och nu till en fråga vi alla har ställt oss. Vad skulle hända om det om sisådär femtio 
år, då stora delar av mänskligheten har emigrerat till Mars, skulle börja brinna i rymd-
färjan vi åker för att hälsa på våra släktingar nere på jorden? Vi ställer oss frågorna; 
hur sprider sig elden? Vad skiljer brandförloppet i tyngdlöshet mot ett ordinärt brand-
förlopp vid en atmosfärs tryck? Och den kanske viktigaste frågan av alla. Hur får vi 
död på elden om olyckan väl är framme?

dET första vi behöver ta 
reda på är OM en brand 

verkligen beter sig annor-
lunda i tyngdlöshet än nere 
på markytan? Svaret på den 
frågan är JA. Varför? det beror 
på att vi här nere på marken, 
varje dag, varje minut och 
varje sekund påverkas av den 
osynliga kraften vid namn 
gravitation. denna påverkar 
även hur en låga beter sig.

Som exempel tar vi lågan på 
ett stearinljus. detta är något 
som fascinerat vetenskaps-
män och vetenskapskvinnor i 
hundratals år och i sig består 
av otaliga kemiska och fysi-
kaliska reaktioner. Exakt vad 
som sker och varför är dock 
något jag tänker bespara 
er, och mig själv, mödan att 
förklara och förstå. Men för att 
koka ihop vad som händer och 
för att kunna förstå vad som 
händer i tyngdlösheten kom-
mer jag dock koka ihop den 
mest relevanta informationen i   
följande stycke. 

Förklaringen lyder som följer. 
Stearinljus består till störs-
ta delen av kolväten. des-
sa består av kolatomer och 
väteatomer. det som händer 
när du tänder ett stearinl-
jus är att stearinet närmast 
veken smälter och sugs upp i 
veken. Värmen från flamman 
förångar det flytande stearinet 
och börjar bryta ner kolväte-
na (ämnet som stearinljuset 
består av) och det bildas 
kol- och vätemolekyler. dessa 
molekyler når sedan flamman 
där de reagerar med syret 
i den omgivande luften och 
bildar värme och vattenånga 
och vips så har vi en flamma. 
Denna flamma hålls vid liv 
så länge det finns bränsle att 
upprätthålla processen. Och 
nu till den del som faktiskt är 
relevant för den här artikeln. 
Varför lågan ser ut som den 
gör här nere vid markytan. 
Stearinljusets låga är ju som 
bekant formad som en droppe 
och pekar uppåt. Anlednin-
gen till detta är att den varma 

luften stiger och i sin tur ger 
plats åt ny kallare luft att ta 
dess plats vid flammans bas. 
Att den varma luften stiger är 
en funktion av gravitationen. 
Men eftersom att upp och ner 
inte riktigt förekommer i tyn-
gdlösheten så kan vi nu alltså 
ställa oss frågan hur en flam-
ma skulle bete under sådana 
förutsättningar.

Eftersom att gemene man 
varken har tillgång till en miljö 
där tyngdlöshet verkar eller 
de instrument som krävs för 
att undersöka hur detta ter sig 
är det tur att det finns organ-
isationer som nASA som tar 
tag i saken och utför exper-
iment på hur flammor beter 
sig utan påverkan av gravi-
tationen. detta är något man 
har forskat på sedan slutet av 
nittiotalet under ett projektn-
amn kallat FLEX. 
Med hjälp av nASA ska jag 
nu på ett kort och koncist 
sätt försöka förklara för er 
läsare vad som händer. Som 

jag tidigare nämnt så beter 
sig en flamma nere på jorden 
som den gör tack vare gravi-
tationen och tyngddifferensen 
mellan den kalla och varma 
luften. Men vad händer när 
det inte finns någon tyngd? Då 
bör det rimligtvis inte hell-
er finnas något upp och ner 
vilket också betyder att flam-
man inte kan brinna ”uppåt”. 
Flamman kommer brinna med 
samma hastighet åt alla håll 
och därför breda ut sig som 
en växande boll av eld. den 
kommer även ge ifrån sig 
mindre värme och samtidigt 
brinna långsammare. nASA:s 
forskning har gett upphov till 
många intressanta resultat. 
Bland annat att det vid ett 
försök med heptan fortsatte 
att ”brinna” trots att flam-
man släckts. I försöket så 
antändes en droppe heptan i 
tyngdlöshet. Till en början så 
brann droppen, precis som 
väntat med en synlig flamma 
för att sedan förångas och 
slockna. Vad man inte förvän-
tat sig var dock att det eft-
er förångningen bildades en 
mindre droppe som fortsatte 
förbränningen. droppen brann 
alltså utan att det fanns någon 
flamma. Om detta framstår 
som oklart för er läsare så är 
det inte så konstigt. Forskar-
na på nASA kunde inte heller 
förklara fenomenet och det 
är något som inte borde kun-
nat uppstå enligt de konven-
tionella teorierna kring för-

bränning. Forskare på nASA 
misstänker dock att det rör 
sig om kalla flammor som 
har för låg temperatur för att 
kunna observeras med blotta 
ögat. dessa brinner med en 
temperatur på 200-400 grad-
er Celsius till skillnad från en 
vanlig flamma som oftast har 
en temperatur mellan 1200 
och 1800 grader.

nu kan vi ju dock ställa oss 
frågan på vilket sätt hjälper 
detta oss här nere på jorden? 
Det finns faktiskt en del prak-
tiska fördelar med detta. En 
vanlig flamma nere på jorden 
producerar vanligtvis koldi-
oxid, vattenånga och sotpro-
dukter medan en kall flamma 
endast bildar kolmonoxid och 
formaldehyd. Liknande kalla 
flammor har kunnat framstäl-
las vid vanligt atmosfärstryck 
men de har endast brunnit 
i en bråkdel av en sekund. 
Under försöken i tyngdlösh-
et har en kall flamma kunnat 
hållas vid liv i upp emot en 
minut. Om en sådan flamma 
skulle kunna hållas vid liv nere 
på jorden så skulle det, tack 
vare de kemiska reaktionerna, 
kunna leda till betydligt mer 
miljövänliga förbränningsmo-
torer i bland annat bilar.

Men tillbaka till frågan vi ställ-
de oss i början. Hur släcker vi 
en eldsvåda i vårt rymdskepp? 
Som vi nu har lärt oss så 
reagerar eld på ett helt annat 

sätt i tyngdlöshet. nere på 
jorden hade vi kunnat grabba 
tag i en vanlig brandsläckare 
och börjat gå loss med denna. 
det är dock inget alternativ i 
rymden. 1997 inträffade en 
brand i en rysk rymdfarkost 
vilket nästan ledde till att as-
tronauterna (kosmonauterna 
om man ska vara korrekt) var 
tvungna att evakuera rymd-
färjan. En nästan 1 kubikme-
ter stor flamma slog ut från en 
syretank och fortsatte brinna 
i tyngdlöshet i närmare 14 
minuter. Lyckligtvis klarade sig 
samtliga inblandade och ingen 
var tvungen att evakuera ut 
i rymden. Efter detta sattes 
dock ännu större fokus på 
brandsäkerhet i rymdfarkoster. 
I dagsläget används brand-
släckare som innehåller stora 
mängder koldioxid. Förhop-
pningsvis kommer framtida 
forskning kunna leda till ännu 
mer effektiva släckmedel vid 
rymdfärder. Men som det 
ser ut nu får vi nöja oss med 
koldioxidsläckare och hoppas 
på att vi slipper bekämpa eld 
under våra framtida rymd-
färder till släkt och vänner.

Joakim Ingerskog
bra13jin@student.lu.se
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