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NYBAKAD ELLER VÄLGRÄDDAD?
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www.wspgroup.se
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• Ångfärjan: mpd.midroc.se/lediga-lokaler/projekt/helsingborg-angfarjetomten
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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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MSB rustar Rakel för framtiden

I dagens samhälle är det viktigt för 
räddningstjänst och liknande att 
ha ett bra system för kommunika-
tion som ska vara extremt drifts-
äkert och lättanvänt för att förenk-
la det krävande jobb som dessa har. 

För de som inte vet är Rakel det 
system för kommunikation som 
används av de som jobbar med 
vad man kan kalla samhällsvikti-
ga verksamheter, i detta ingår då 
t.ex. polis och räddningstjänst. 

Systemet är rikstäckande och det 
är ett beslut som tagits i riksda-
gen att det är just det som ska an-
vändas, det bygger på Tetrateknik 
som många länder i Europa 
samt övriga världen använder. 

Myndigheten för samhällss-
kydd och beredskap, MSB, ut-
vecklar och driver Rakel.
Rakel är byggt för att klara de höga 
krav som ställs från användarna, 
dock tycker MSB att det på kort sikt 
behöver uppgraderas och komplet-
teras. Under de närmsta åren vill 
man då modernisera systemet för 
att bland annat förbättra drifts-
äkerheten och tillgängligheten. 

För att öka driftsäkerheten inves-
terar man i mer reservelverk som 
ska kunna försörja basstationerna 
med el i sju dygn vid strömavbrott. 

Idag har ca 60 % av statio-
nerna reservelverk, man vill 
utöka den andelen till 75 %. 

MSB har också upptäckt vissa bris-
ter i täckningen, speciella satsning-
ar görs för att förbättra täckningen 
i t.ex. köpcentrum och vägtunnlar. 
Man har även ett samarbete med 
Norge som ska möjliggöra bättre 
kommunikation mellan Rakel och 
Norges motsvarighet, Nødnett. 
Detta är strax klart och förväntas 
kunna börja användas redan 2017.

Trots dessa satsningar skriver MSB 
att man på lång sikt kommer bli 
tvungen komplettera Rakel med ett 
nät som ska klara högre datakapac-
iteter för att kunna tillfredsstäl-
la användarnas framtida behov.

Källa: MSB.se

Foto: MSB Bildbank
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Erik Smedberg
bra14esm@student.lu.se

Foto: MSB Bildbank
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Hej!
Anders på Brandskyddsföreningen här. Allt väl i Lund 
och Luleå hoppas jag!
  Vår innebär flera saker. Ljus, värme och 
examensarbeten till exempel. För oss betyder våren 
förberedelser för den årliga BRAND-konferensen. 
Årets tema är ”Brandsäkerhet i en föränderlig 
värld”. Vi tar upp flera aktuella ämnen såsom 
samhällsbyggnationens brandsäkerhet, brännbara 
komplexa byggmaterial och forskning om 
bostadsbrändebostadsbränder. Jag hoppas flera av er har möjlighet 
att komma dit. Läs mer om konferensen på 
www.brandkonferensen.se. 

För att få ner antalet 
dödsbränder måste vi 
skydda de personer som 
är mest utsatta. Tekniken 
och kunskapen finns för att 
avsevärt höja 
brandskyddsnivån i 
bostadsmiljöbostadsmiljö. Knäckfrågan 
är att få den att användas i 
praktiken. Vi lyfter frågan 
om individanpassat 
brandskydd under 
Almedalsveckan i Visby i 
sommar. Vi vill belysa både 
proproblemet och 
lösningarna. Kom gärna på 
vårt seminarium om ni har 
vägarna förbi! Vi bjuder på 
lunch och en intressant 
diskussion. 

Du kan läsa mer om oss och våra aktiviteter på 
www.brandskyddsforeningen.se. Hör gärna av dig 
om det är någonting du vill veta om oss eller det vi 
gör.

Hälsningar

Anders Bergqvist (LTH ’88) 
Generalsekreterare Brandskyddsföreningen



De 7 och 8 april ägde BIV-dagar-
na rum i Luleå på Luleå 
Tekniska Universitet (LTU). 

Konferensen, som höll på i 
två dagar, bjöd bland annat på 
olika föreläsningar och semi-
narier om brandskyddsfrågor. 

I samband med denna konferens 
firade BIV 20 år som förening! 

BIV, som står för brandtekni-
sk ingenjörsvetenskap, är en 
förening för personer som har 
ett intresse för brandskydd. 

Föreningen som grundades 1996 
och har över 400 medlemmar 
är även den officiella svenska 
avdelningen inom internatio-

nella organisationen SFPE, Soci-
ety of Fire Protection Engineers. 

BIVs syfte, att verka för ett 
bra brandskydd i samhäl-
let, uppnås genom att organ-
isera konferenser som just 
BIV-dagarna, seminarier, stödja 
utbildningen inom brandskydd 
och skapa ett nätverk för de 
med det brandskyddsintresset. 

Studentorganisationen BRINN 
på LTU hjälpte till på BIV-dagar-
na vars tema var samverkan inom 
branschen för brandingenjörer. 

Både konsulter och räddningst-
jänst samt försäkringsbolag och 
myndigheter var på plats och 
representerade de yrkeskategori-

er som en brandingenjör kan till-
höra. Tillsammans skapar dessa 
yrkesroller bra brandskydd gen-
om bland annat forskning, pro-
jektion och erfarenhet av bränder. 

Torsdag den 7 april drog 
konferensen igång efter att 
Emma Nordwall, BIVs ord-
förande, och Michael Försth 
från LTU hälsat alla välkomna. 

Det diskuterades olika frågor 
,bland annat ’Hur ser forskning 
och utveckling ut i Sverige - nu 
och i framtiden?’. Som gäster från 
bland annat forskningsinstitutet 
SP, MSB och LTH pratade om. 
Senare höll försäkringsföretag-
et If en föreläsning om bran-
driskvärdering inom försäkrings-

BIV-dagarna i Luleå
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Foto: Cecilia Uneram
sfpe-biv.se
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Claude Eriksson
Luna.eriksson@gmail.com

branschen. Dagen som var 
fullspäckad med andra aktivi-
teter och gäster avslutades med 
en sittning i kårhuset vid LTU. 

Fredagen inleddes av Marcus 
Runefors från LTH som berätta-
de om sitt pågående forskning-
sprojekt om bostadsbränder. 

Linda Martinsson från SKANS-
KA redovisade slutsatser för ett 
projekt om brand i cellplaster och 
Erik Almgren från Bengt Dahlgren 
Brand & Risk AB ledde en diskus-
sion om bygget av trähus i stor skala. 

Under fredag eftermid-
dag avslutades den välbesök-
ta och lärorika konferensen 
som var väldigt uppskattad. 

BIV studentrepresentant Martin 
Thomasson meddelar att förenin-
gen är väldigt tacksam för LTUs 
goda samarbete, alla som varit 
inblandade i planeringen och 
alla som besökt BIV-dagarna!

Foto: Cecilia Uneram
sfpe-biv.se



Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns 
överallt för att hejda eldens, vattnets och explosionens förö-
dande kraft. Över hela världen betraktas MCT Brattberg 
som det säkraste valet av kabel- och rörgenomföringar. Lägg 
därtill flexibilitet och enkelhet.
Våra produkter är testade och certifierade av en mängd stora 
användare, laboratorier och klassningssällskap.

MCT Brattberg AB  SE-371 92 Karlskrona Sweden
Phone: +46 - 455 37 52 00   Fax: +46 - )455 37 52 90 E-mail: info@mctbrattberg.se

www.mctbrattberg.se  

Putting 
Safety First 

På brandingenjörsprogram-
met vid LTH gör man ett exa-
mensarbete under ett halvår när 
man har gått utbildningen i 3 år. 

Sofia Majtorp och Julia Len-
nartsson gjorde sitt exjobb 
under hösten 2015 och det 
handlade om att undersöka 
brännbarheten och brandsprid-
ningen för väderskyddsdukar 
samt komma fram till rimliga 
rekommendationer om de krav 
som borde ställas på dessa dukar. 

Väderskyddsdukarna används 
främst på byggarbetsplatser för 
att skydda konstruktioner från 
väder och vind så att inget förstörs 
på grund av till exempel regn. 

Idag finns det dock få studier inom 
området och få krav som kan 
ställas på väderskyddsdukarna. 

Farorna med dukarna är att de 
används på just byggarbetsplat-
ser. Under dukarna används 
det maskiner och det sker ar-

beten som kan bilda gnistor el-
ler varma temperaturer. Detta 
kan då leda till att det börjar 
brinna i väderskyddsduken. 
Om en brand skulle förekomma 
kan det hända att alla brand-
gaser samlas under duken som 
i många fall även bildar ett tak 
över konstruktionen. Gaserna 
skulle  försvåra utrymningen på 
platsen där det redan finns en 
massa saker som kan stå i vägen.

LTH-studenter studerar brandkrav på väderskydd

Foto: Arild Vågen, 
Wikimedia commons
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Exjobbet påbörjades med en lit-
teraturstudie och det var då stu-
denterna märkte att det fanns 
lite information om brandkraven 
för väderskyddsdukarna. Dessa 
kan delas upp enligt olika klass-
ningar som undersöktes med eu-
ropaklassning som huvudfokus. 

Enkelt förklarat så används euro-
paklassning för att skilja olika ma-
terial åt. Materialen indelas i 7 hu-
vudklasser från A1, följt av A2 till F 
där A1 är bäst på att motstå brand 
medan E och F är brandfarligast. 

Ett material som inte är dokumen-
terat eller är otillräckligt testat får 
en klassning F, alltså den brandfarli-
gaste klassningen, av säkerhetsskäl.

Eftersom erfarenheten om brän-
der i just väderskyddsdukar är 
låg medför det att det är väl-
digt svårt att veta precis hur 
ett brandförlopp skulle se ut. 

På grund av den låga kunskapen är 
det viktigt att ta fram rekommen-
dationer vilket de studerande gjor-
de genom att utföra  experiment. 

HAKI AB, företaget som initie-
rade examensarbetet, utrusta-
de LTH-studenterna med 6 oli-
ka dukar varav 3 av typen HAKI 
Trak och 3 av typen HAKITEC. 

Det första experimentet som gjor-

des gick ut på att ta fram effektut-
vecklingen samt röktätheten för 
dukarna genom att använda en 
konkalorimeter. Konkalorime-

tern mäter värmen som provet 
avger när den utsätts för en viss 
värmestrålning. Sedan mäter den 
också rökmängden som bildas. 

Nästa experiment utfördes vid SP 
Sveriges Tekniska Forskningsin-
stitut. Testerna utfördes enligt 

Foto: Choe Kwangmo,
Wikimedia commons

Foto: Jorchr
Wikimedia commons

Foto: Jorchr, Wikimedia commons
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EN ISO 11925-2 standarden vil-
ket betyder i stort sett att prov-
kroppen placeras vertikalt i ett 
dragskåp  och utsätts för en låga. 
Denna metod användes för att 
bestämma väderskyddsdukar-
nas antändlighet samt göra övri-
ga observationer exempelvis om 
brinnande droppar produceras. 

Fyra utav dukarna fick då klass F 
medan en klassades högre än E. 
Studenterna hade för lite tests-
material av den sista duken för 

att kunna genomföra tillräckliga 
tester så den kunde inte klassas.
Den skulle dock inte kunna klas-
sas högre än E enligt deras försök. 

I deras rapport kom studenterna 
fram till några rekommendatio-
ner som de tycker att tillverkarna 
av väderskyddsdukar bör följa. 

Dukarna borde minst tillhöra klass 
E, de borde också slockna av sig själv 
om antändningskällan flyttas bort.

Sist men inte minst så bor-
de inte dukarna smälta och 
bilda brinnande droppar. 

Förhoppningsvis så går det att 
tillverka och använda såda-
na väderskyddsdukar i framti-
den för att öka brandsäkerheten 
vid de platser där de används.

Källor: 
Sofia Majtorp, Julia Lennartsson,
sp.se,.

Claude Eriksson
Luna.eriksson@gmail.com
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Tredubbla jubileum på LTH

Foto: Erik Bjäreholt, 
Wikimedia commons

1986 var året som brandingenjörsprogrammet lades till i Lunds 
tekniska högskolas utbildningsprogram. I år fyller programmet 
30 år och detta ska givetvis uppmärksammas och firas. Detta ska 
göras med ett jubileum som kommer innehålla branschdag, kon-
ferens och sittning.
Det är i år 30 år sedan den första 
Brandingenjörskullen antogs vid 
LTH. 

De första blivande riskhanter-
ingsingenjörerna antogs för 15 
år sedan. Dessutom är det 5 år 
sedan programmet, som ges till-
sammans med University of 
Ghent och University of Edin-
burgh, International Master in 

Fire Safety Engineering startade. 

Nu i höst ska dessa tre jubileer firas 
med olika aktiviteter som främst 
kommer att riktas till alumner 
och studenter från Brandin-
genjörs- och riskhantering-
sprogrammet, men också till 
personer med koppling till pro-
grammen. Aktiviteterna kommer 
att hållas i Lund 28-30 september.

Branschdagen ska äga rum ons-
dagen den 28 september och ar-
rangeras av Brandingenjörsstud-
erandes intresseförening, BIIF. 

Olika företag och räddningstjän-
ster kommer då att vara på plats 
för att marknadsföra sig i montrar. 
Studenter kommer under hela 
dagen att kunna gå runt och 
prata med företagen och rädd-

“Brandingenjörsprogrammet är unikt i sitt slag. Det är den enda högskoleutbildningen i 
Sverige som ger kompetens inom både brand- och räddningstjänstområdet, och har en 
världsledande roll inom brandteknikområdet. Utbildningen är internationellt erkänd och i 
världsklass rankad nummer ett i sitt slag.” 
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ningstjänsternas representanter. 

Detta innebär inte bara ett till-
fälle för studenter att få en inblick 
i arbetslivet utan det är också en 
gyllene chans för företagen att nå 
ut till ett stort antal studenter i 
olika faser av utbildningen som 
kanske kan bli framtida kollegor. 

Företagen kommer ha mö-
jlighet att betala ett paketpris 
för en monter under branschda-
gen, två biljetter till torsdagens 
och fredagens konferens samt 
till torsdagens jubileumsfest.

Den 29-30 september anordnar 
Brandingenjörs- och Riskhan-
teringsprogrammets program-
ledare en konferens som ska in-
nehålla olika intressanta ämnen. 

Tanken med konferensen är att den 
ska ha inslag både från forsknings-
sidan och från den yrkesverksam-
ma sidan. En förhoppning är att 
olika branscher ska kunna lära av 
varandra med tanke på att Brand- 
och Riskhanteringsingenjörer ver-
kar inom en mängd olika områden. 

Med andra ord finns en stor 
möjlighet för kompetensut-
veckling samt att en lärorik och 
bred dialog ska kunna uppstå 
mellan de olika branscherna. 

På kvällen den 29 september hålls 
en finsittning i Teknologkårens 
största samlingslokal, Gasque-
salen. Denna kommer att vara 
öppen för studenter och för dem 
som medverkat på konferensen. 

Program och mer detaljerad infor-
mation kommer att komma ut län-
gre fram i vår. 

Dessa evenemang är något som 
inte bör missas.

För mer infomation om branding-
ejörsutbildningen:

http://www.lth.se/utbildning/
brandingenjor

Rebecca Rostedt
rebecca.rostedt.311@student.lu.se

SBSC Certifierad  
besiktningsfirma

ISO9001 
ISO14001 
SBF1003

PreCendo Aktiebolag

Telefon 031-27 28 00

precendo@precendo.se

www.precendo.se

Behöriga ingenjörer inom 

Brandlarm 
Vattensprinkler 
Gassläcksystem
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Håll elden brinnande!

Foto: Snty-tact
Wikimedia commons

När man arbetar inom Brand-
väsendet och Räddningstjänsten 
är det lätt att se elden endast som 
ett hot. I gångna tider var man 
nog mer kluven i sin inställning 
till elden och minst lika besatt 
av att hålla elden levande som 
vi kanske är av att släcka den, 
och man hade goda skäl till det.

I begynnelsen var elden männi-
skans mest kraftfulla redskap och 
försvarsvapen. Redan för 300.000 
år sedan använde Homo sapi-
ens, våra släktingar Homo erectus 
och neandertalarna eld varje dag. 

Elden skrämde rovdjur på flykten 
och den tillät överlevnad i kallt kli-
mat. Sannolikt skapade människor-
na på den tiden avsiktligt bränder 
i skogen för att skapa öppna jakt-

marker, och ur de rykande rester-
na kunde man samla grillade djur, 
nötter och rötter. Att kunna tillaga 
maten över eld var också en ren 
revolution för människan. Värmen 
vid tillagningen dödade bakterier 
och parasiter och gav ett mycket ef-
fektivare näringsupptag.  Elden gav 
makt över både djur och natur och 
fick därför ett magiskt symbolvärde 
som den behållit in i våra dagar. 

Den människa som kunde kon-
sten att göra upp eld hade säkert 
mycket hög status i stammen 
och det var livsviktigt att hål-
la elden vid liv över natten för 
att hålla rovdjur på avstånd. 

Man försökte ta med glöden 
när flocken förflyttade sig från 
plats till plats. Traditionen att 

försöka hålla elden levande har 
funnits kvar in i modern tid. 

Fortfarande i sen tid i Sverige var 
det vanligt att man vid flyttning till 
en ny bostad symboliskt tog med 
sig glöd från den gamla härden 
att tända med i den nya, elden var 
ju det som symboliserade hem-
met. ’Där det finns eld, där finns 
det ett hem’ sa Ronja Rövardotter.

Eldbönen eller eldfästningsbönen 
var en trollformel man på mån-
ga håll i Europa uttalade över 
den hög med aska som man på 
kvällen rakade ihop på härden 
i hopp om att slippa göra upp ny 
eld nästa morgon. Nedan är ett 
kuriöst exempel från Gotland:



Rökigt. Rök över väg U668 söder om Väs-
tervåla i Fagersta kommun.
Foto: Gunnar Creutz, Wikimedia commons
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Aske balltaske,
fitte ballmus,
aldrig skall elden
slockna i mitt hus.

De ”fula” orden ansågs ha magisk 
skyddseffekt på glöden. Den eviga 
lågan som symboliserar livet har 
funnits i många kulturer. Och inför 
vart OS bringas den olympiska el-
den med fackelstafett från Olymp-
en till spelens arena och hålls brin-
nande så länge spelen pågår. Under 
antiken var elden en symbol för 
freden under de olympiska spelen.

Vid juletid besatt elden extra stora 
magiska krafter och det var viktigt 
att brasan inte slocknade på julnat-
ten. På julaftonskvällen hade man 
i södra Sverige och på Gotland en 
s.k. julstock vilket var en bit obark-
ad trädstam vars ena ände plac-
erades i eldstaden och den andra 

vilade på t.ex. en pall. Allt eftersom 
stocken brann sköts den in i eldsta-
den. På så vis hölls elden levande 
hela julen och onda väsen vågade 
sig inte fram. Man fick dock inte
bränna upp hela stocken för då 
försvann lyckan från gården, den 
sista änden skulle sparas. Julbrasan 
som brunnit natten lång hade 
förstås magiska egenskaper. Om 
man tittade i askan efter en sådan
brasa kunde man få veta hur året 
skulle bli. Hittade man där fotspår 
som var på väg inåt rummet kunde 
man skatta sig lycklig - då vän-
tades tillökning i familjen under 
året. Var däremot fotspåren på väg 
bort, upp genom skorstenen, så 
kunde man räkna med sorgebud. 

En grop i askan symboliserade en 
grav. Skenet från juleljusen kunde 
avlusa kläder trodde man och om 
man la pengar i ljusens sken skulle 
de växa och bli fler.

På juldagsmorgonen kunde man 
ta ett av julljusen och gå runt till 
korna, hästarna och de andra hus-
djuren, och då kunde inga övernat

brandskyddslaget.se

Foto: Internet Archive 
Book Images
Wikimedia commons
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Foto: Uberprutser, Wiki-
media commons

urliga väsen komma åt dem un-
der hela året. Även släckta kunde 
ljusen göra nytta - om man på 
våren smorde in plogbillen med 
julljusen så fick man god skörd. 

När korna hade kalvat kunde 
man i deras första dryck eft-
er denna tilldragelse droppa 
lite smält talg från julljusen Då 
skulle kossan frodas och må bra. 

När man åkte till julottan hade 
man ett särskilt bloss, en ”jultanne”, 
till att lysa upp med. Väl framme 
vid kyrkan lades blossen från alla 
ekipage i en hög för att hålla undan 
de onda makterna under gudstjän-
sten. I vintermörkret var det god 
sed och ibland livsviktigt att lämna 
en lykta brinnande på farstubron 
eller i fönstret så att en frusen van-
drare kunde hitta värme och skydd 
När man inte hade vare sig elek-
triskt ljus eller TV blev det förstås 
naturligt att stirra in i elden med-
an man grubblade och ur skenet 
försöka finna svar på alla frågor. 

”Lågor som fladdrar hit och dit ta-
lar om att en resa är förestående. 
En eldslåga som plötsligt slocknar 
förebådar en stor katastrof/död. 

Eldslåga med en tunga betyder 
tur, två tungor otur och tre tun-
gor tur. Sprakar och gnistrar elden 
är det ett tecken på att man skall 
vara försiktig. Dansar elden och 
har spiralformade lågor så smid-
er dina fiender hemska planer. 

Om en eldslåga böjer sig i öp-
pna spisen utan att det är dra-
gigt varslar det om sjukdom. 
”Om brasan piper kommer det 
främmande” sa man också. 

Idag kan det vara svårt att 
förstå hur viktig magin var 

för forna tiders människor. 
Magin gav förklaringen till det 
man inte förstod och var ett me-
del att hantera de flesta problem. 

Elden hade en central roll i detta. 
Innan en mor och hennes nyföd-
da barn tagits upp i församlin-
gen så lämnade man inte gärna 
sitt barn utan uppsikt eftersom 
trollmor kunde slinka in och byta 
ut barnet. Man skulle låta elden 
brinna hela natten i det rum som 
barnet fanns. Barnet kunde an-
nars bli en “bortbyting”. Och för 
att inte hönsen skulle bli leds-
na och sluta värpa var det viktigt 
att inga äggskal kastades i elden.

När människorna en gång över-
gick till att bli bofasta måste man 
också hålla elden under kon-
troll, och den tidens brandföre-
byggande åtgärder var mycket 
kopplade till skrock och magi.

För att besvärja eldfaran fanns det 
en från Norge och Bohuslän känd 
julsed, den s.k. Eldborgs skål, som 
säkerligen har förkristna tradi-
tioner. Eldborgs skål bestod i att 
man under husmoderns ledning 
gemensamt drack en skål, där 
man bad om skydd mot elden. 
Skålen kunde lyda: ’Så högt min 

eld, men varken högre eller het-
are’. Därefter kastade man öl, 
bröd och annat i elden på härden 
som ett slags offer. Det hela ägde 
rum dagen efter trettondagen.

Om elden väl kom lös kunde 
man försöka kväsa den 
med särskilda trollformler, 
som denna från Värmland:

’Det for en eld från himmelen ned
Och vatten från stenhårda hällar,
Och Satan stod upp ur djupan dy
Och satte sig här.
Så het som du är,
Så len ska du bli’

En annan metod att lugna 
eldsvådan var att låta en per-
son född med segerhuva gå 
ett varv runt brandhärden.

Men bäst beskrivs nog elden med
det gamla ordstävet från Bohuslän: 

’Elden är bra när den är dräng, 
men blir den herre är den sträng’.

Foto: Website des Hamburger Staatsarchivs 
Wikimedia Commons
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Idag är det nog på sista april som 
elden är mest symbolisk för oss. 
I tysk tradition sågs Walpurgisnacht 
som tidpunkten för häxsabbaten 
och firades med eldar. När denna 
sed kom till Sverige försvenskades 
det till Valborgsmäss. Man trodde 
länge att natten mellan valborg-
smässoafton och 1 maj var en 
magisk natt, då häxor, oknytt och 
annat övernaturligt var ute och 
flög. För att skrämma bort dem 
förde man oväsen och tände eldar. 

En annan förklaring till tradi-
tionen med brasor vid Valborg-
smäss sägs vara att man med el-
den ville skrämma iväg de vilda 
djuren när man släppte ut tamd-
juren på bete. Och eftersom man 
nyss röjt beteshagarna fanns det 
gott om bränsle att elda med. 

Ytterligare en förklaring är 
förknippad med ungdomar och 

deras festande och det är ju på uni-
versitetsorterna som valborgsmäs-
sofirandet har sina starkaste rötter. 

I de gammaldanska områdena 
– Skåne, Halland och Blekinge 
– gick pojkar och flickor runt i 
byarna och uppvaktade bönderna. 

När de förbjöds att använda kyr-
kans klockor till samling, över-
gick de till att tända eldar för 
att påkalla uppmärksamhet. 

Det var tidigare vanligt med mid-
sommareldar men den traditionen 
har klingat av i Sverige. På Väst-
kusten tänder man dock fortfarande 
eldar på påskafton för att hålla 
häxorna borta även om Valborgs-
brasorna blir vanligare även där. 

På påskdagen fick man förr inte tän-
da i spisen för tidigt på morgonen. 
Det sades att ur den skorsten som 

det kom rök ur först, i det huset 
bodde det en häxa. Många frös nog 
hela dan av rädsla att bli kallad häxa. 

Nu för tiden tror vi inte på häxor, 
men elden kommer alltid att vara 
viktig för oss människor, som en 
symbol för både liv och förstörelse.

Stina Dufva
stina.dufva.813@student.lu.se
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BER ställer in kordinaterna på 2017

Foto: TSGT Jose Lopez Jr., US Air Force
Wikimedia Commons

Varje dag rullar ett tomt pendeltåg 
in på det gigantiska, ödelagda om-
rådet lika stort som 2000 fotboll-
splaner för att förhindra rost från 
att få grepp om den nästan en mil 
långa rälsen som ännu inte satts i 
kommersiellt bruk. En teknisk lik-
som politisk skandal som skapat ra-
maskri i Tyskland, där korruption-
sanklagelserna har haglat och högt 
uppsatta tjänstemän fått gå en efter en.

Den nya, toppmoderna flygplatsen 
som skulle bli navet för Berlins och 
Tysklands flygtrafik och ersätta de 
tidigare stora flygplatserna Tegel 
och Tempelhof, och på sikt ta över 
tronen som Tysklands största före 
Frankfurt fortsätter att hålla stängt. 
Planeringen av den nya flygplatsen 
påbörjades redan 1990 direkt efter 
återföreningen, och beslutet av up-
pförandet klubbades 1996. Då såg 

man på den enorma investeringen 
och byggnationen som en symbol 
för enandet av öst och väst. Däreft-
er har miljarder och åter miljarder 
pumpats in i det krisande projek-
tet som har kantats av korruption-
sanklagelser och som stundtals 
kallats för ett fiasko, och det officiel-
la öppningsdatumet har bara skju-
tits längre och längre in i framtiden. 

Rent konstruktivt stod flygplatsen 
redo att tas i bruk och invigas re-
dan 2012, men har inte fått tillå-
telse att tas i drift på grund av 
stora brister i brandskyddsanlägg-
ningen inuti terminalbyggnaden.

De senaste åren har enorma sum-
mor lagts på att enbart underhålla 
de färdiga konstruktionerna, sam-
tidigt som garantitider håller på att 
gå ut för maskiner och utrustning.

Att just brandskyddet skulle 
ges extra hög prioritet under 
den första totala oberoende ge-
nomgången som innefattade 
10 000 testresenärer innan öp-
pningen var föga förvånande.

Året var 1996 då flygterminals-
branden i Düsseldorf ägde rum 
och 17 personer omkom. Det-
ta är något som fortfarande vilar 
färskt i minnet hos många och 
kanske främst hos myndigheter. 

Under den första brandsimulerin-
gen fungerade ingenting som det 
skulle; flera alarm aktiverade inte 
medan andra indikerade för brand 
men på fel plats i terminalen. 
Det enorma system som bestod av 3 
000 branddörrar, 65 000 sprinklers 
och 19 000 rökdetektorer fick icke 
godkänt. Felaktigheter radades upp 
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på löpande band, och det berörde 
bland annat programmering och 
installation av det komplexa sys-
tem som automatiskt kontrollerar 
sprinklers, utsug och branddörrar. 

Det största problemet har dock 
legat i just rökutsuget, som har vi-
sat sig att fungera undermåligt. Av 
estetiska skäl valde man att designa 
ett system där de varma brandgas-
erna skulle sugas in från takhöjd 
och vidare ner genom underjo-
rdiska kanaler som byggts under 
flygplatsen. Det var redan då ett 
kontroversiellt beslut, och något 
som inte tidigare testats på en 
byggnad av så stora dimensioner. 

Det var från början tänkt att ett 
högt antal kubikmeter friskluft 
skulle ventilera byggnaden vid 
brand, och brandgaslagret skulle 
inte tillåtas att gå längre ner än 
2,5 meter över golvet, något 
som visade sig vara omöjligt. 

Därtill har det rapporterats om 
kabeldragningen och kabelschakt, 
där data– och högspänningsled-
ningar legat tätt sammankop-
plade tillsammans med flera ki-
lometer värmekabel som inte 
omslutits med värmeisolering. 
Som en lösning på problemet 
lät man installera takfläktar för 
brandgasventilering, men då up-
pdagades det att de blivit allt för 
tunga för taket då de inte fanns 
med i den ursprungliga ritningen, 
och det fanns en överhängande 
risk för att taket skulle kollapsa.

Situationen har stundtals varit så 
hopplös att det till och med gått 
så långt att det talats om att riva 
hela byggnaden för att sedan bygga 
om allting från grunden. Kanske 
i mindre skala och med komplet-
terande flygplatser som alternativ. 
Upprinnelsen till de överväldi-
gande problemen kan vara att 
brandskyddet inte tagits tillräck-
ligt seriöst från första början. 

I ett ingenjörsland som Tyskland, 
med jättar som Siemens och Bosch 
som båda haft en del i den tekniska 
formgivningen och utvecklingen 
kan det vara enkelt att ta för givet 
att allting ska fungera smärtfritt. 
I det här fallet verkar dock som 
att kommunikationen mel-
lan olika parter helt enkelt inte 
klaffat, samtidigt som alla ty-
cks vilja hävda sin oskuld. 

I prestigebygget Brandenburg, 
som skulle bli ”State of the art” 
var det av yttersta vikt att det 
skulle vara estetiskt tilltalande. 

Detta medförde i sin tur att de 
olika systemen blev så pass sofis-
tikerade att de helt enkelt blev för 
avancerade för att kunna hantera. 

Bara en sak som att man inte 
kunnat stänga av ljuset i termina-
len och ingen lyckats lokalisera 
felet, har i sin tur genererat enorma 
elkostnader och är  i  mångas ögon-  

Foto: Robert Aehnelt
Wikimedia Commons
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Brand & Riskanalys är sydöstra Sveriges 
största brandkonsultföretag. 

Vår verksamhet växer och vi behöver 
utöka vår personalstyrka och söker 
medarbetare som vill vara med och 

vidareutveckla företaget.

Är du en av de

www.brandrisk.se

KALMAR     KARLSKRONA     VÄXJÖ

som vi behöver ?
Brandingenjörer

Gå in på www.brandrisk.se eller kontakta 
Ingemar Aspegren på 0480-10092 

så får du veta mer.

360° brandsäkerhet

en slags sammanfattning och 
bekräftelse på det totala misslyck-
andet. 

Femtio miljarder senare har nu 
borgmästaren i Berlin gått ut och 
sagt att han ska informera om ett 
nytt invigningsdatum i april 2016, 
men redan nu har det spekulerats 
kring att en öppning kan komma 
att ske någon gång under 2017, 
troligtvis under den senare halvan. 

Skeptikerna och optimisterna må 
ha tudelade uppfattningar, men 
de flesta skulle nog bara vilja se 
ett avslut på hela historien och gå 
vidare. 

Den som lever får se…



Notiser

Brandskydd på havet

Då det är svårt för räddningstjänsten att komma till och släcka en båt på öppet hav  gäller det att 
brandskyddet är väl utvecklat. Bland annat är det viktigt att besättningen är väl utbildad i vad de ska göra 
om något händer. Wallenius Shipping är ett av de rederier som har klara rutiner när det gäller brandskyddet 
ombord och regelbundna brandövningar till havs. Alla fartyg oberoende av flagg måste följa ett och samma 
regelverk, SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) som kom till efter Titanic.

Källa: brandsakert.se

Rapport om skogsbranden i Västmanland

På regeringens uppdrag har MSB tagit fram rapporten ”Ansvar, samverkan, handling-åtgärder för stärkt kris-
beredskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014” och den överlämnades den siste mars 
i år. Slutsatserna från rapporten visar att MSB:s arbete går åt helt rätt håll. MSB har tagit fram åtta förslag för 
att ytterligare stärka krisberedskapen, bland annat att man ska arbeta med att vidareutveckla gemensamma 
grunder för samverkan och ledning, med inriktning mot ett sammanhållet nationellt samverkans- och led-
ningssystem. 

Källa: msb.se

Färre bussbränder med nya regler

I Sverige inträffar drygt en brandincident på buss i veckan, något som man nu arbetar med att förändra. En 
uppdatering av brandskyddet på bussar släpps nu i vår i den nya utgåvan av SBF 128:3. Det har då tillkommit 
en hänvisning till SP metod 4912 som är ett standardiserat test av släckmedel, som går ut på att släcksystems 
effektivitet testas i en simulerad version av bussens motorrum. Problemet tidigare har varit att alla släcksys-
tem inte varit provade på ett adekvat sätt, säger Björn Björkman, normgruppens sekreterare på Brandskydds-
föreningen. 

Källa: brandsakert.se

Kampanj för att testa sin brandvarnare

MSB:s kampanj Aktiv mot brand får fortsatt positivt omdöme. Kampanjen går ut på att öka människors 
kunskap om och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. Bland annat så 
uppmanar man folk att testa sina brandvarnare. I december satsades det på digital annonsering vilket har gett 
tydligt resultat, över 900 000 personer ska ha tryckt på knappen efter att ha sett kampanjen. 

Källa: msb.se
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Gamla elsystem dold fara

Det blir allt vanligare med bränder i villor som orsakats av elfel. En förklaring till detta kan vara att el inte 
ingår i den vanliga jordbalksbesiktningen. I många hus är elsystemen gamla och slitna och det finns inga krav 
på återkommande kontroller av el i privata bostäder. Trots att kablar och elcentraler kan hålla väldigt länge 
måste de någon gång bytas ut, något som ofta inte sker. Dessutom blir det allt vanligare att hemmafixare 
utför arbeten som bara yrkespersoner får göra. Michel Steen, auktoriserad besiktningsingenjör hos Elektriska 
Nämnden (EN) på Brandskyddsföreningen, föreslår att vi i Sverige gör en elbesikt-
ning inför fastighetsköp i samband med jordabalksbesiktningen.  

Källa: brandsakert.se 

Bilagan 1 - 2016 | 23

Specialister på brand-
skyddsprojektering och 
riskanalyser.

 www.brandkonsulten.se

Olivia Wernberg
bra14owe@student.lu.se



Avsändare: Brandingenjörer vid LTH 2014
  c/o Aygün
  Magistratsv. 55C  box: 1017
  226 44 LUND

Vill Ni synas här? Kontakta annonsansvarig på: 
bilagan.annons.bi14@gmail.com


