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Brandingenjör som vi söker?

Besök vår hemsida www.brandrisk.se för information om våra lediga tjänster.
Brand & Riskanalys är sydöstra Sveriges största brandkonsultföretag. Vår verksamhet växer
och vi behöver nu utöka personalstyrkan på vårt kontor i Karlskrona och söker medarbetare som vill vara med och vidareutveckla företaget.

Brand- och Riskteknik
- för en hållbar värld

Brand och
riskanalys
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Linköping
Luleå

Vill du växa med oss inom Brand- och Riskteknik. Vi erbjuder utmaningar och utveckling för
brand- och riskingenjörer som vill bredda sin talang tillsammans med 9000 övriga teknikkonsulter.
Tillsammans med våra kollegor arbetar vi nära kunden för att skapa ett hållbart och tryggt samhälle.
Nu söker vi nya kollegor som med nyfikenhet, engagemang och ansvar vill vidareutveckla arbetet
i Stockholm som gruppchef och eller erfaren uppdragsledare. I Linköping och Luleå söker vi dig
som har några års erfarenhet och vill leda utveckling.
Välkommen med din ansökan på www.sweco.se/jobb och kontakta Frank Graveus för
mer information på frank.graveus@sweco.se eller 040-167 077.
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Solcellsanläggningen - Brandmännens mardröm
I takt med varje dag som går utvecklas teknologin, detta innebär ibland
allt fler risker för brandmän vid räddningsinsatser. Ett exempel på detta är
solcellsanläggningar som blir allt vanligare för både företag och privatpersoner.

A

NTALET bränder som idag innefattar
solceller är inte jättestor, men då det blir

allt vanligare att lägga solcellsanläggningar
på taken kommer det med framtiden kunna
innebära problem för räddningstjänsten och
då gäller det att ha lärdom kring ämnet.
Anläggningarna fungerar som så att när
solcellerna träffas av solen så produceras
likström, denna likström leds sedan vidare
till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Detta sker så länge som
solen lyser, och det är där som problemen
uppstår.
För så länge som solen lyser så kommer den
här processen att fortgå. Oavsett om man
försöker slå av huvudströmbrytaren, dra ut

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist

säkringarna eller att överspänningsskyddet

2nd Class James R. Evans, Wikimedia Commons

slår ut, solcellerna kommer oavsett att
fortsätta producera el. Om systemet då på
något sätt skadas kan det innebära en stor
risk för brandmännen att vistas i den miljön.
Det kan nämligen innebära att andra delar
av byggnaden blir spänningspåverkade vilket
försvårar räddningsarbetet på flera olika
sätt.
Beroende på hur stora anläggningarna är så
avger de såklart olika mycket spänning. Det
är därför viktigt för räddningstjänsten att så
snabbt som möjligt ta reda på hur stort solcellssystem som infinner sig på varje byggnad. Solcellssystemen på villatak är oftast
6 | Bilagan 2 - 2015

inte så stora och avger då en mindre likspänning
på 12 eller 24 volt. Men ju större anläggningarna
blir desto större blir spänningen, upp mot 1000
volt kan alstras i anläggningarna. Detta gör det
farligare för brandmännen att vistas i dessa områden då en elchock kan innebära stor fara för
deras liv.
Det krävs inte mycket för att något ska gå fel vid
räddningsinsatser där solpaneler är involverade.

Specialister på brandskyddsprojektering och
riskanalyser.
Beﬁntlig logotyp positiv

Dolda kablar kan ställa till det när man ska såga
hål i taket, att man lutar stegen mot en spänningssatt hängränna eller att man sprutar släck-

www.brandkonsulten.se

medel på takplåten.
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Detta problem är väldigt vanligt i länder som
Tyskland och Australien. Den sistnämnde har
fyra till fem anläggningar per dag som brinner på grund av fel i solcellsanläggningarna.
I Tyskland har ett fall med en brandman som
fick 400 volt igenom kroppen uppmärksammats i media. Brandmannen överlevde mirakulöst men fick brännskador i vaden, låret
och hjärtat, problem med blodcirkulationen,
en vriden fot och en förlamad arm.
Efter en stor brand i Malmö på friidrottsarenan Atleticum har nu en ny säkerhetsåtgärd
dock tagits fram, den så kallade brandmansbrytaren. Den nya åtgärden är ett nödstopp
som finns i brandlarmscentralen och där
ifrån bryter de strömmen vid solpanelen.
Denna åtgärd innebär att brandmännen kan
jobba fritt utan risk för att komma åt något

www.fsd.se

Passivt
brandskydd
räddar liv

som är spänningssatt. Men det finns ännu
inga krav i Sverige på att detta skydd måste
finnas. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har istället tagit fram guider med tips och råd för att öka vetskapen
inom ämnet.
Kontentan är alltså att vid räddningsinsatser bör stor respekt och försiktighet tas när
brand inträffar i byggnader där solcellsanläggningar finns. Då det ännu inte är lagkrav
på att ett nödstopp för solcellerna ska finnas
måste istället räddningspersonal informeras
om riskerna som finns. Men ett lagkrav bor-

Firesafe är marknadsledare i Norden inom brandskydd i byggnader.
Detta omfattar konsulttjänster, entreprenadstjänster, brandservicetjänster, produkttillverkning samt produktförsäljning.
Under 2014 har vi utvecklat vår verksamhet mot offshore,
brandlarm och brandskydd av tunnlar.
På Firesafe är vi totalt ca 450 medarbetare, med verksamhet
i Sverige, Norge och Danmark. Vi vågar påstå att få företag
i världen behärskar passivt brandskydd lika bra som oss.

de införskaffas för att veta hur anläggningar
ska utformas ur räddningssynpunkt och för
att räddningspersonal inte ska skadas.

LÄS MER OM OSS PÅ FIRESAFE.SE / .NO / .DK

Anton Svenningsson
Foto: Klaus Holl, Wikimedia Commons

bra13asv@student.lu.se

Nedskärningar hotar MSB:s verksamhet
Den nya statsbudgeten innehåller mindre förvaltningsanslag till MSB, vilket kommer
kräva stora besparingar inom myndigheten. Därför görs nu utredningar om hur man kan
dra ner på kostnaderna inom verksamheten.

B

ESLUTET om statsbudgeten

ningar och undersökningar av

utbildningsanläggning, Revinge

för 2015/2016 innebär att

olika besparingsmöjligheter.

eller Sandö, och konsekvenser-

Myndigheten för samhällsskydd

Vissa beslut har redan tagits,

na av det. Utredningen pågår

och beredskap, MSB, får drygt

som till exempel att några

i skrivande stund och den 30

35 miljoner kronor minskade

av utbildningsverksamhetens

mars kommer resultatet redo-

förvaltningsanslag varje år från

kurser som tidigare varit av-

visas för myndighetsledningen.

och med 2016. För att spara

giftsbefriade ska avgiftsbeläg-

Denna rapport ska, tillsam-

in dessa pengar kommer det

gas. Vissa utbildningar är MSB

mans med andra analyser,

krävas stora förändringar i MS-

skyldiga att tillhandahålla utan

kunna utgöra ett underlag för

B:s verksamhet. Stora bespar-

avgift, men andra kan man ta

beslutet om hur besparingar-

ingar kommer även att krävas

betalt för.

na ska kunna genomföras och
beslutet kommer senare i vår.

i år, då 20 miljoner ska sparas
in, vilket påverkar verksam-

MSB:s myndighetsledning

Att slå samman verksamheter

heten redan nu.

beslutade i december 2014

inom MSB är också en mö-

att låta en intern utredare se

jlighet som utreds, men frågan

För att se vad som kan göras

över möjligheten att bedriva

då är ju om det är lönsamt att

för besparingar görs nu utred-

verksamheten med enbart en

slå ihop verksamheter då det

Foto: Wikimedia Commons
också kommer kosta.

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

såhär om neddragningarna i

III-direktivet (säkerhet i farliga

sitt budgetunderlag för 2016-

industrier)

F o T o m o n Ta G e : W h i T e a r k i T e k T e r

Vad som gör besparingarna

2018: ”MSB anser därför att

än mer problematiska är att

regeringen bör se över ned-

Vad som kommer hända på gr-

MSB ser ett behov av att höja

dragningarna på myndighetens

und av nedskärningarna inom

ambitionen inom olika om-

förvaltningsanslag och också

MSB är svårt att säga idag,

råden samt att investera mer

se på möjligheterna att ta be-

men med den statsbudget som

vid utbildningsanläggningarna

sparingarna på andra anslag…”.

är beslutad kommer bespar-

i Revinge och Sandö. Några

Områden som myndighetens

ingar krävas, dock vet vi ännu

områden där det kan behövas

avgifter, anslag och anslagsbe-

inte hur. Kan det vara så att en

utveckling är utbildningar för

hov påverkar eller kan komma

av utbildningsanläggningarna

den kommunala räddningst-

att påverka är i dokumentet till

i Revinge eller Sandö kommer

jänstens behov, arbetet med

exempel:

läggas ner? Vi får helt enkelt
vänta på resultaten från de

informations- och cybersäkerhet samt planering för höjd

• planering för höjd beredskap

pågående undersökningarna

beredskap (civilt försvar).

• landstingens krisberedskap

och se vad som sedan beslu-

• förebyggande åtgärder mot

tas.

De neddragningar som aviser-

naturolyckor och klimatan-

ats för 2016 och framåt anser

passning

MSB får negativa konsekvens-

• kärnenergiberedskap

er för nuvarande verksamhet

• varning via mobil och fast

Hampus Ragnar

samt för behoven av ytterlig-

telefoni

bra13hra@stu-

are utveckling. MSB skriver

• genomförandet av Seveso

dent.lu.se
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Räddningstjänsten och Trafikverket tar olika spår
i bygget av Västlänken
Under centrala Göteborg planeras en tågtunnel som en del i det Västsvenska paketet.
Västlänken omfattar ca 6,6 km tunnel och totalt ca 8 km järnvägsspår samt tre nya stationer. Av två olika säkerhetskoncept är både Trafikverket och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) överens om möjligheten till självutrymning men inte om möjligheten
till räddningsinsats.

T

UNNLAR i alla deras ut-

att konceptet med en obruten

• Säker plats för utrymmande

formningar har blivit pop-

parallell räddningstunnel längs

• Både hiss och trappor för

ulärare på den senaste tiden. I

spåren är mycket svårt att ge-

utrymning

Malmö stod Citytunneln fär-

nomföra. Trafikverket föreslog

• Räddningshiss för tung rädd-

dig 2010, i Stockholm är den

då att man byter ut stor del

ningsmateriel

senaste tunneln som står på

av den parallella tunneln mot

• Nödbelysning

tapeten Förbifart Stockholm

räddningsschakt istället. RSG

• Kommunikationssystem

och nu planeras en tunnel

svarade med att man ansåg

• Övervakningssystem

även i Göteborg. Västlänken

att deras möjlighet att göra en

• Särskild angreppsväg för

beräknas kosta ca 20 miljarder

insats inte hade analyserats

räddningstjänsten

kronor och stå färdig år 2026.

ordentligt.

• Brandposter

Samarbetet mellan Trafikverket

• Övertrycksättning av

och RSG har dock pågått se-

Att bygga en parallell tunnel

utrymnings- och an-

dan 2012 och i mars i år hade

längs den korridor man valt att

greppsvägar.

Trafikverket fått samtliga yt-

lägga tunneln visar sig sär-

tranden ifrån remissinstanser,

skilt svårt längs en begränsad

Med det nya säkerhetskon-

däribland räddningstjänsten.

sträcka väster om centralsta-

ceptet bestående av både

tionen. Förslaget var då att

räddningsschakt i begränsad

Från början beslutades att

eventuellt endast ha rädd-

utsträckning enligt ovan och

konceptet skulle vara två

ningsschakt på den begrän-

räddningstunnel delar RSG

tunnlar. Antingen en tunnel

sade sträckan. RSG har sedan i

Trafikverkets uppfattning att

med dubbelspår och en par-

samtal med Trafikverket kom-

säkerheten i Västlänken är

allell räddnings- och service-

mit fram till följande krav på

god. Resandes möjlighet till att

tunnel eller två tunnlar med

räddningsschakt för att upprät-

utrymma själva anses bra men

enkelspår. Efter detta, 2013,

thålla samma säkerhetsnivå

helt nöjda är RSG inte.

förklarade Trafikverket för RSG

som räddningstunnel:

Foto: OpenStreetMaps
Team, Wikimedia Commons
I ett pressmeddelande i sam-

på övriga håll. De menar även

schakt och korta räddningstun-

band med RSG:s yttrande

att med korta schakt finns

nlar, istället för en sammanhål-

förklarar räddningstjänsten att

större risk att en räddningsin-

len parallell räddningstunnel,

om Västlänken byggs på det

sats fördröjs om inte olyckan

förväntar vi oss att Trafikver-

sätt som nu är aktuellt medför

kan positioneras korrekt. Man

ket finansierar en passande

detta omfattande påverkan

menar även på att en insats

övningsanläggning så att vi

för RSG. Förbundet menar att

i schakt kräver betydligt mer

ska kunna öva liknande sce-

för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att

det finns risk för att man ska

räddningspersonal.

nario” säger Lars Klevensparr,

Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi

behöva lägga stora resurser

“-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma
Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället

ska kunna öva liknande scenario” säger Lars Klevensparr, direktör
vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

direktör vid Räddningstjänsten

på övningar och kompetensut-

”-Om Trafikverket trots våra

veckling, samtidigt som verk-

synpunkter beslutar att utfor-

samheten ska upprätthållas

ma Västlänken med ett antal

Storgöteborg.
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I skrivande stund gäller alltså förslaget

förmåga att göra en insats och även

till stor del räddningstunnel med kortare

påverkar den vardagliga verksamheten.

räddningsschakt väster om centralstatio-

Med denna slutsats kräver därför RSG

nen. RSG och Trafikverket är överens om

en övningsanläggning, finansierad av

att båda alternativen kan utformas med

Trafikverket.

likvärdig förmåga till självutrymning men
att schakt påverkar räddningstjänstens
Räddningstjänsten Storgöteborg hävdar att

Trafikverket hävdar

(Remissyttrande Järnvägsplan Västlänken,

att en sammanhål-

2015-02-18):

len parallell räddningstunnel:

• ”Risken för att en räddningsinsats fördröjs,
vid schakt/korta räddningstunnlar, bedöms vara

• Är mycket kostsamt.

större i de fall olyckan inte kan beskrivas och
positioneras korrekt.”

• Medför betydande intrång i befäst-

• ”Antalet räddningspersonal som behövs för

ningsverken och andra

att genomföra en effektiv och säker räddning-

kulturmiljöer.

sinsats, där schakt/korta räddningstunnlar används, bedöms vara fler än för en parallell rädd-

• Ökar intrånget och

ningstunnel.”

begräsningar i stadsmiljön.

• ”Det framtagna räddningskonceptet kommer under en överskådlig tid att påverka den

• Ökar miljöpåverkan.

övnings- och utbildningsmängd som RSG årligen behöver avsätta för att som organisation
kvalitetssäkra såväl taktiska operativa rutiner
som arbetsmiljö. Bedömningen är att skillnad i
årlig övnings- och utbildningstid jämfört ett koncept med parallell tunnel är relativt stor. Framför
allt för att kunna hantera och använda de olika
räddningskoncept samt alla ingående delar på

Foto: Downtowngal,

ett betryggande sätt.”

Wikimedia Commons

”-De synpunkter och rekom-

mycket hända. Säkert är att

precedens för framtida tunnel-

mendationer som vi tidig-

det kommer bli intressant att

byggen.

are har förespråkat kvarstår.

se hur man ska lösa detta.

Räddningsstrategin med en

Kommer räddningstjänsten få

sammanhållen parallell rädd-

sina krav på utformning eller

ningstunnel gäller”, säger Lars

finansiering av övningsanlägg-

Klevensparr.

ning genomförda? Något av
alternativen lär det bli. Extra

Erik Nilsson

Bygget beräknas starta

intressant är det dessutom då

bilagan@

2017/2018 så till dess kan

detta fall kanske kommer sätta

bi13.se
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Utryckningsfordon, en trafikfara?
Alla har vi någon gång sett eller blivit omkörda av ett utryckningsfordon i hög fart på
väg mot en olycksplats. Kanske har man upptäckt fordonet i god tid och lyckats svänga undan eller blivit mer överraskad när fordonet rusar förbi i vänsterfilen. Alla vet
vi att utryckningsfordonen har förtur och det är viktigt att de kommer fram till olyckan snarast möjligt. Vad vi dock inte tänker på är att de kan medföra en fara för andra
trafikanter.

D

ET är inte vardag att läsa

liderade med ambulansen.

nyheter om att räddnings-

varje pris. Exempel på en

med varningssignaler i form

vissa fall även fotgängare. På

sådan olycka skedde i januari

av blåljus och sirener som

landsväg finns det även risk

i år, även den i närheten av

ska användas för att påkalla

för att vilda djur befinner sig

Örebro. Både brandmän, polis

uppmärksamhet från an-

på vägen. Om en oväntad

och ambulans var på plats

dra trafikanter. Polisen är

situation uppstår och föraren

och jobbade med en singe-

dock inte alltid skyldig till att

då inte har sin fulla uppmärk-

lolycka då en lastbil körde

använda dessa varningssig-

samhet på vägen kan det gå

förbi och kolliderade med

naler, det finns tillfällen då de

illa.

räddningsfordon samt andra

varken vill synas eller höras.

för räddningsarbetarna då

fordon som stannat för den

de oftast befinner sig utanför

tidigare singelolyckan.

Det ställs även krav på hur
När ett larm kommer in till

man som medtrafikant ska

polisen, ambulansen eller

bete sig i en situation då

fordon hamnat i en trafikolycka

En annan typ av olycka som

fordonen och därmed är mer

i samband med utryckning,

kan ske i samband med rädd-

utsatta. En sådan olycka kan

Hur ser då reglerna ut för

räddningstjänsten går allt-

utryckningsfordon närmar

men visst förekommer det.

ningsarbete är då räddnings-

orsakas av att räddningstjän-

utryckningskörning? Polis-

ing väldigt fort och förarna

sig. Man är skyldig att un-

Senast i början av mars sked-

fordon redan är på plats vid

sten eller polisen ännu inte

er, brandmän och ambu-

i utryckningsfordonen får

derlätta framkomligheten

de en olycka i Örebro med en

olyckan men då andra fordon

hunnit få upp varningstecken

lanspersonal får bryta mot

ofta information om olyck-

och detta kan ske genom att

ambulans under utryckning

ska köra förbi platsen kollider-

eller avspärrningar på vägen,

trafikregler under utryckning.

an under tiden de kör mot

köra ut på vägrenen eller

som körde om en personbil

ar de med räddningsfordonen.

eller av att andra trafikanter

De får till exempel köra mot

olycksplatsen. Insatsledaren

ner i dikeskanten. Befinner

som bytte fil samtidigt och kol-

Detta kan innebära stor fara

har bråttom och vill förbi till

rött ljus, köra mot enkel-

för räddningstjänsten åker

man sig i stadsmiljö eller där

riktat och köra på gågator.

ofta ensam och ska då själv

trafiken är väldigt tät bör

De får dessutom bryta mot

ta in all denna information

man väja åt samma håll som

hastighetsbestämmelserna

och samtidigt kommunicera

fordonen framför. Om det

där farten som är lämplig

med inre befäl och övriga

uppstår en situation där man

bestäms av hur akut sit-

räddningsfordon. Samtidigt

tvingas bryta mot trafikregler

uationen är. Räddningst-

framför de ett fordon i my-

ska man vidta största försik-

jänstfordon, polisbilar och

cket hög hastighet på vägar

tighet så att ingen kommer

ambulanser är utrustade

med bilister, cyklister och i

till skada. I en situation där

När vi är färdiga med våra kunder
vill vi helst inte se dem igen.
Okej, vi medger att det är en sanning med modifikation, då det främst utgör ett kvalitetslöfte från oss till våra
kunder. När våra brand- och riskingenjörer utfört sitt uppdrag ska kunden känna sig trygg och nöjd med
sin lösning. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men då i samband med nästa projekt.

Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt
brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m m.
www.prevecon.se

Foto: 111 Emergency,
Wikimedia Commons
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Brandingenjörsstuderandes intresseförening BIIF

man tvingas köra mot rött

förarutbildning steg 1 innan

som en drunkningsolycka och

ljus bör man endast köra fram

de får framföra ett ambulans-

kräver därför inte att man

ett fåtal meter och samtidigt

fordon under uppdrag och för

kommer fram lika fort.

Som brandingenjörsstudent på LTH finns

kraftigt väja åt sidan.

utryckningsförarbevis ska steg

Men att som vanlig trafikant

det en risk att man känner sig väldigt liten

2 genomgås. För brandmän

försvåra utryckningsfordon-

Enligt statistik från Trans-

finns dock inget krav på föra-

ens framkomlighet eller köra

portstyrelsen är polisen in-

rutbildning, utan det är upp

förbi avspärrningar på vägen

volverade i trafikolyckor i

till varje räddningstjänst att

är förstås inte heller okej. När

genomsnitt var tredje dag,

bestämma hur mycket de vill

räddningspersonal arbetar ute

både i biljakter och vanlig

utbilda sina förare.

på vägen är de mycket utsatta
och att köra förbi en olyck-

patrullering. Totalt under åren
2003-2013 skadades 1800

På grund av att utryckningsfor-

splats i full fart utan att sakta

personer i olyckor med polisbi-

don tillåts bryta mot så många

ner riskeras deras säkerhet.

lar och ambulanser och under

trafikregler utgör de en ökad

Både förare i utryckningsfor-

samma period dog fyra poliser

trafikfara, vilket ställer höga

don och medtrafikanterna be-

och en ambulansförare i sam-

krav på föraren som framför

höver bättra sig för att undvika

band med trafikolyckor. Bara

fordonet. Det är viktigt att ha

onödiga olyckor.

under de två åren 2012-2013

ett gott omdöme och tänka

dog även tre brandmän och

efter en andra gång innan man

Givetvis är det viktigt för rädd-

flera skadades i trafiken under

gör en snabb omkörning eller

ningspersonal att komma fram

utryckning.

kör mot rött ljus. Att hetsköra

så fort som möjligt till en oly-

bakom andra fordon på en-filig

cksplats, men att riskera fler,

Idag finns det förarutbildningar

väg där väjningsmöjligheter-

och i vissa fall kanske även

för poliser innan de får köra

na är få är inte heller optimalt

utryckningsfordon. På sena-

och kan istället leda till att

re år har det även skapats en

föraren i det andra fordonet

internationell utbildning med

blir stressad och inte förmår

fokus på att öka riskmedvetan-

fatta ett förståndigt beslut.

det samt att bli bättre på att

Det är även viktigt att sätta

bedöma sin förmåga i trafiken.

situationen i relation till dess

Carolina Osvalder

Ambulanspersonal måste ge-

brådskande. En översvämn-

psy13cos@stu-

nomgå ambulanssjukvårdens

ing i en villa är inte lika akut

dent.lu.se

dra studenter. Men som tur är finns där
föreningen BIIF till studenternas hjälp.
BIIF arbetar varje enskild dag för att främja medlemmarnas studier och intressen.

B

IIF är en ideell förening

jänsten sig, berättar om vad

föreningen bedriver BIIF

vars syfte är att verka för

de gör och vad de har för nytta

studiebevakning. Den abso-

studenterna på brandingen-

av brandingenjörer och/eller

lut viktigaste delen i studie-

jörsprogrammet, civilingenjör-

civilingenjörer i riskhantering.

bevakningen är föreningens

sprogrammet i riskhantering

Ibland erbjuds även student-

studieråd som består av stud-

samt studenterna på rädd-

erna chansen att i anslutning

eranderepresentanter från alla

ningstjänstutbildningen för

till presentationerna enskilt

klasser, ett likabehandlingsom-

brandingenjörer vid Revinge

prata med representanten från

bud, ett skyddsombud samt en

räddningsskola. Många av stu-

företaget och ställa frågor om

informationsansvarig gentemot

denterna väljer att på ett eller

till exempel arbetsmarknaden

gymnasielever. Studierådet

annat sätt under sin studietid

eller vad man som anställd

arbetar kontinuerligt tillsam-

engagera sig som funktionärer

kan arbeta med på just deras

mans med kursansvariga för

i BIIF. Det är ett givande

företag.

att utvärdera och förbättra
kurserna som läses på pro-

arbete som ger studenterna
chansen att påverka sin utbild-

Dessa presentationer är ofta

grammen, allt för att utbild-

värre, olyckor på vägen dit är

ning, skapa nya kontakter och

mycket uppskattade både av

ningarna ska fortsätta hålla sin

inte värt det.

också etablera en första kon-

studenterna och också från

höga standard. Representanter

takt med arbetsmarknaden.

företagens/räddningstjänstens

från studierådet sitter även

sida. Det är en rekrytering-

med i programledningen, ut-

Arbetsmarknadspresenta-

smöjlighet för företagen och

bildningsnämnden samt insti-

tioner

en chans för studenterna att

tutionsstyrelsen för bygg och

söka både sommarjobb och en

miljöteknologi för att även där

BIIF arbetar med många olika

fast anställning. Det ger också

göra studenternas röst hörd.

delar, men en av de vikti-

en bra chans till ett utbyte av

gaste är det ständiga arbetet

både nya och gamla kunskaper

Nollning, sportaktiviteter

föreningen bedriver för att

och erfarenheter. I många fall

och andra roliga evene-

förmedla en kontakt mellan

är dessa tillfällen studenternas

mang

studenterna och arbetsmark-

första kontakt med eventuel-

utryckningsfordon som avger signal med föreskriven

naden. Inom föreningen finns

la framtida arbetsgivare eller

Förutom arbetsmarknadskon-

larmanordning... Förare som skall lämna fri väg

en arbetsmarknadsgrupp som

åtminstone en inspirationskälla

takt och studiebevakning

med jämna mellanrum ar-

till vad studenterna kan jobba

sysslar BIIF även med my-

rangerar företags- och rädd-

med i framtiden.

cket annat. Under nollningen

Vad säger lagen egentligen?

“

på LTHs stora campus med 10 000 an-

En trafikant skall lämna fri väg för

skall stanna om det är nödvändigt.
Källa: www.riksdagen.se (Trafikförordning (1998:1276))

”

studenterna. Under dessa

Studiebevakning

del i välkomnandet av de nya
studenterna till brandingen-

evenemang presenterar det
aktuella företaget/räddningst-
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är till exempel BIIF en viktig

ningstjänstpresentationer för

Som en annan viktig del i

jörsprogrammet. Under hela
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Nya funktionärer

den första veckan på pro-

med mycket och god mat till

grammet följer BIIFs styrelse

de nya studenterna.

de nya studenterna för att få

Årligen brukar även en del an-

Sedan den första februari i år

dem att känna sig välkomna.

dra aktiviteter och lekar anord-

har BIIF ny styrelse och även

Bland annat arrangeras det

nas för studenterna. Bland de

en hel del nya funktionärer. Jag

lekar, rundvandring på cam-

ständigt återkommande even-

som skriver sitter själv som

pus, en datorintroduktion och

emangen ingår en fotbollstur-

studierådsordförande i BIIF och

en kursgård, allt för att de nya

nering, femkamp, volleyboll-

ser fram emot ett händelserikt

studenterna ska komma in i

turnering, dator-LAN och en

år tillsammans med både nya

gemenskapen på programmet

väldigt uppskattad höstfest.

och gamla studenter.

och på LTH. Under nollnin-

Dessutom har det på senas-

gen, liksom resten av året, är

te tiden dykt upp några nya

utskottet sexmästeriet väldigt

evenemang så som military

engagerade. Sexmästeriet

training, en kostföreläsning

ansvarar året runt för förenin-

samt en kommande bumper-

Erika Lövström

gens fest- och pubverksamhet

ballturnering.

studieradsord-

och under nollningen ordnar de

Eldsjälar och ungdomar som brinner för
säkerheten i Älvsbyns Ungdomsbrandkår

forande@biif.se

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.

Delar av Älvsbyns Ungdomsbrandkår tillsammans med ledarna Jennie

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.

och jag har intervjuat David Berg, en av ledarna för den drygt två år gamla installa-

The original is still the No 1 transit.

Nordström, David Berg och Niklas Nilsson. Foto: Catharina Häggkvist
Ideella föreningar i form av ungdomsbrandkårer blir allt vanligare i vårt avlånga land
tionen som finns belägen i Älvsbyn i norra Sverige. Älvsbyns Ungdomsbrandkår har gått
från idé till en nu lokalt välkänd förening som figurerat i såväl tidningsrepotage som
tv-inslag.

D

AVID, som i likhet med de

andra ledare. Detta ändrades

plan för hur de skulle gå tillvä-

två andra ledarna inom

dock när kollegorna Jennie

ga med övningar, vilka planer

Älvsbyns ungdomsbrandkår

Nordström och Niklas Nilsson

och mål som skulle uppfyllas

jobbar som deltidsbrandman

anslöt sig. Det är dessa tre

men även hur dessa skulle

inom räddningstjänsten berät-

som nu håller i övningar och

kunna implementeras i form av

tar att han fick idén att starta

driver ungdomsbrandkåren.

övningar både teoretiskt och
praktiskt. Det finns en ständig

upp en ungdomsbrandkår för

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

några år sedan men att det till

Tillsammans kunde de sätta

vilja att utvecklas och regel-

en början var svårt att få ihop

sig ner och diskutera fram en

bundna möten mellan ledarna
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sker för att diskutera hur ung-

koppla tillbaka till det de lärt

domsbrandkåren kan utvecklas

sig i teorin veckan innan. Detta

ytterligare och det är från min

är ett koncept som fungerat

sida väldigt tydligt att deras

alldeles utmärkt enligt David

engagemang är stort.

som berättar att utvecklingskurvan går stadigt uppåt och

David berättar att ett av målen

att samtliga ledare är väldigt

är att ge ungdomar en ökad

imponerade över ungdomarnas

riskmedvetenhet och verk-

förmåga att ta in och tillämpa

tyg för att hantera situationer

de kunskaper de har fått.

där olyckor kan uppstå. Detta
görs med hjälp av övningar

Till dags dato finns det elva

utformade av ledarna själva.

medlemmar mellan elva och

Övningarna innefattar såväl te-

arton år i Älvsbyns ungdoms-

ori som praktiska moment. De

brandkår men intresset är stort

flesta hålls på Älvsbyns Brand-

menar David. En gräns på hur

station där de redskap som

många elever de kunde ta sig

kan behövas finns att låna. Un-

an var dock tvungen att sät-

gdomarna har även fått göra

tas för att kunna hålla så hög

studiebesök hos sjöräddningen

kvalitet på övningarna som

i Piteå och räddningstjänsten i

möjligt. Även en övre och en

Kiruna. Övningarna inkluderar

undre åldersgräns har införts

en rad olika moment däribland

så att övningarna ska kun-

bränder, fallolyckor och min-

na utföras av alla i gruppen.

Foto: Lars Söderlund,

dre trafikolyckor. Men även

Samarbete och problemlösning

Wikimedia Commons

lokalt anpassade övningar som

är en viktig del av övningar-

Som det är nu är könsför-

och något som behövs och

domarna och ledarna sinsem-

finns där. Och det är precis så

ser till de risker som finns i

na och David säger att han är

delningen i gruppen lika och

uppskattas av både oss själva

ellan.

vi vill ha det.

närområdet. Till exempel de

imponerad över hur bra ung-

det är något som ledarna strä-

och allmänheten. Detta har

faror som kan uppstå vid den

domarna sköter detta. I fråga

var efter att fortsätta med. Da-

bland annat märkts av i den

David berättar att så vitt

älv som rinner genom Älvs-

om åldern berättar David att

vid är noga med att poängtera

uppmärksamhet ungdoms-

han vet har ingen av ung-

Joakim

byn, snöskotrar på vintern och

de försöker att inte se något

att alla är välkomna oavsett

brandkåren fått i lokalmedier.

domarna ännu behövt agera

Ingerskog

trimmade mopeder. Just den

åldersspann hos ungdomarna

förutsättningar, kön, etnicitet

Men också i den gemenskap

skarpt i någon olycka men att

bra13jin@stu-

kvällen jag utför intervjun ska

utan att alla ska kunna samar-

eller social bakgrund.

som uppstått mellan ung-

kunskapen, viljan och modet

dent.lu.se

en utbildning i hjärt-och-lun-

beta med varandra oavsett

När jag ställer frågan om vilka

gräddning utföras av ung-

ålder. Den inställningen verkar

framtidsplaner som finns för

domarna.

även finnas hos ungdomarna

Älvsbyns Ungdomsbrandkår så

som flera gånger visat på de-

är svaret enkelt.

Övningarna hålls en gång i

ras förmåga att samarbeta och

veckan och det är viktigt att

lösa problem som de ställts

- Framtidsplanerna är inte

det finns en röd tråd genom

inför.

svårare än så att vi kommer

dessa. Teoretiska moment

att fortsätta med det vi gör.

varvas med praktiska så att

I övrigt finns inga restriktioner

Vi känner att det här är något

ungdomarna får en chans att

över vilka som blir antagna.

vi vill, något ungdomarna vill
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