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u är det bara någon vecka kvar till första
advent, lagom för oss i Bi15 att ta över det
redaktionella ansvaret för Bilagan!
Lorentz Brännström heter jag och har fått den
stora äran att vara chefredaktör för Bilagan det här
numret och de två nästföljande. Jag är född och
uppvuxen i Stockholm och är för nuvarande inne
på mitt andra år som brandingenjörsstudent.
Nog om mig! I detta nummer täcker vi en hel rad
intressanta ämnen, där allt ifrån framtidslösningar
med dynamiska utrymningsvägar och den ökända
”Gryningspyromanen” Ulf Borgström berörs.
Nytt för i år är även att vi introducerat en liten
”pysseldel” i tidningen som förhoppningsvis kan få
er läsare att gnugga geniknölarna lite extra under
fikarasten!
Trevlig läsning!
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Dynamiska system
-Ett system med potential
Idag dominerar de statiska systemen marknaden men forskning bedrivs om dynamiska system och deras eventuella fördelar.
Med ett dynamiskt system skulle faran inte
bara detekteras, utan även lokaliseras vilket
skulle ge en möjlighet till en anpassning av
utrymningen efter situationen. I alla fall i teorin.
Arenor, stora kontorskomplex och höghus. Byggnaderna växer och blir större och med dem behovet av mer
avancerade utrymningssystem. När det kommer till
nödsituationer strävar man hela tiden efter ökad, bättre säkerhet. Folk ska komma ut snabbare och säkrare,
man ska detektera branden tidigare.
Utrymningsskyltar har designats för att vid nödsituation leda vägen ut ur byggnaden, men hur gör man när
faran befinner sig bakom en nödutgång? Hur kan man
skapa ett system som inte bara visar vart de utrymmande ska gå, utan även vart de inte ska gå?
Pernilla Lindau skriver sitt examensarbete om dynamiska system och dess inverkan på riskperception:
-Idag säger utrymningsskyltar att alla utgångar kan
användas vid fara. Det kan resultera i att folk faktiskt
leds mot faran, men det vet ju inte det statiska systemet. Idag måste därför utrymmande personer tänka
och agera själva. Med ett dynamiskt system är tanken
att det ska hjälpa personer genom att visa vart man ska
gå och framförallt vart man inte ska gå.
I teorin kan många parametrar arbeta tillsammans för
att skräddarsy utrymningen. Bland annat kan rörelsesensorer och ventilation kopplade till utrymningssystemet ge information om var människor i byggnaden
befinner sig och på så sätt ge systemet möjlighet att
genomföra rätt åtgärder och direktiv. Det låter ju bra,
men kommer det fungera?
I ett komplext system måste allt klaffa. Med varje
införd parameter medföljer en potentiell teknisk brist
som kan ge effekter på systemets funktionalitet.
Ponera att ett dynamiskt system förlitar sig på ventilationen för data om hur många människor som befinner sig i ett rum. Om ventilationen skulle skadas eller
gå sönder vid en nödsituation kommer systemet motta fel information. Konsekvensen skulle bli att dessa
människor hamnade utanför systemets blickfång vilket
kan leda till felaktig utrymning och eventuell personskada. Denna risk kan dock ganska lätt avfärdas med
hänvisning till dagens snabba teknikutveckling samt
införande av regelbundna kontroller och underhåll av
systemen.
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Bild: Pernilla Lindau
En annan fråga handlar om hur ett dynamiskt system skulle påverka människors riskperception.
Poängen är att öka säkerheten i utrymningen, men eftersom praktisk testning av dynamiska system saknas
vet man inte hur de utrymmande personerna skulle
uppfatta systemen.
-Man är i det stadiet att man tittar på om man överhuvudtaget ska ta fram det, man vet inte om det är bra
eller dåligt. Skulle folk missförstå direktiven, gå fel eller bli tveksamma är det inte ett system som fungerar.
Just nu vet vi inte om det här ett bra system att jobba
vidare på.
Utvecklingen inom brandteknik sker kontinuerligt,
men med små steg i taget. Innan vi kan få svaret på
de dynamiska systemens faktiska effekt behövs mer
forskning och prövning kring området. Till dess kan
vi endast spekulera i huruvida de dynamiska systemen
har en plats i framtiden, och vilken plats de då kommer
att få.

Stina Andersson

stina.andersson.239@student.lu.se

Bild: Wikimedia Commons, användare Telefonkiosk

Hot och våld mot blåljuspersonal
– ett allvarligt samhällsproblem i realtid

Under de senaste åren, har hoten och våldet i
Sverige ökat mot såväl räddningstjänst som polis och
ambulans. Det drabbar inte bara utryckningspersonal och dess utrustning, utan även oskyldiga
civila som förlitar sig på ett fungerande system. Vad
grundar sig detta i och vilka åtgärder måste tas för att
stävja det i framtiden?
Problemen har eskalerat de senaste åren över hela
landet, framförallt i högriskområden som exempelvis
Rinkeby, Tensta och Husby i norra Stockholm, Bergsjön i Göteborg m.fl. Gärningsmännen utgörs till största del av utsatta ungdomar bosatta i de ovan angivna
bostadsområdena.
Incidenter som har rapporterats, innefattar allt ifrån regelrätta sabotage, till stenkastning och uppeldade bilar.
I Uppsala, 17 juli i år, inträffade en incident som medförde att en man avled i en brand där räddningstjänsten
inte hann fram till pga. oroligheter i området. Det föregick stenkastning samt ett flertal bränder i området,
vilket försvårade räddningstjänstens arbete avsevärt.
Den 10 maj i år, utsattes brandmän för stenkastning
efter utryckning för att släcka en brinnande moped.
Senast, nu den 29 september, ryckte räddningstjänsten
ut på ett larm om brand i Jakobsberg, där de fick fly från
platsen efter att en man hotat dem med ett pistolliknande föremål.
Under 2015 skickades en enkät ut från brandmännens
riksförbund. Den visade att var tredje brandman i Sverige upplevt antingen hot eller våld under arbetstid. I
Malmöområdet och Storstockholm var statistiken ännu
mer oroväckande då närmare hälften av brandmännen
uppgav samma sak.
Detta är ett allvarligt problem för samhället samt för
räddningstjänstens arbetsmiljö.
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– Jag har jobbat på Jägersro sen skolor samt hembesök hos familjer
2003, så jag har varit med om en för att lär a ut hur man ska agera vid
hel del. Stora kullerstenar kastade brand eller nödsituation.
på bilarna, raketer skjutna mot mig
och mina kollegor, avstängning av
vattenpump under pågående rökdykning, en slägga slängd mot bilen
och även frukt och smällare. Vid ett
tillfälle, under 2009 när det var som
allra värst, när vi kom till jobbet
hade de satt skottsäkra västar bakom
släckbilen som vi ombads ha på oss
om vi åkte på larm i området. Detta
var när det var som värst och man
fick sig en tankeställare, säger Obradovic.
På frågan hur situationen har utvecklats och lett fram till dagens
statistik, svarar han:

Vad ligger till grund för dessa problem och hur ska
vi förhindra det i framtiden?
Mycket tyder på att en av de största bidragande
faktorerna till våldet är okunskap från samhällets
sida. Våldet är inte alltid nödvändigtvis medvetet
riktat mot just räddningstjänsten, utan uttryckningspersonal i allmänhet vilket gör att räddningstjänst tyvärr
ofta hamnar i kläm.
De mest utsatta områdena med flest incidenter är ofta
tätt bebodda s.k. ”miljonprojekt” med låg sysselsättning och hög kriminalitet. Varför dessa områden blivit
särskilt utsatta har i synnerhet att göra med inrikespolitiken som bedrivits. Dessa fundamentala inrikespolitiska brister måste åtgärdas på regeringsnivå.
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– Under 2010 drog man igång
ett antal aktiviteter, bl.a. RISK,
Räddningstjänsten i samarbete med
kidsen, där man tog kontakt med
skolorna för att hitta ungdomar med
behov av särskilt stöd. Dessa ungdomar fick sen komma till brandstationen för att knyta lite kontakt med
oss. Detta har gett fin effekt och vi
har fortfarande kontakt med en hel
del ungdomar som vi träffar på
ute på plats i Rosengård. Detta har
bidragit till mycket bättre stämning.
Vi jobbar åttio procent operativt och
tjugo procent med andra projekt, så
som direkta möten med ungdomar i

omkring är upprörda över såväl för
störda ägodelar som brandrök som
letat sig in i bostadshus, säger han.
Obradovic belyser att problemen
inte nödvändigtvis har varit värre
under sommarmånaderna då skolorna har lov, utan att det mer eller
mindre gått i vågor över hela året. –
Vi kan inte skylla allt på ungdomarna, då det är omöjligt att veta exakt
vem och vilka som ligger bakom
vad, säger han.

Han tycker att deras strategi har
fungerat bra och att om det fungerar
i Sveriges tredje största stad, borde
det fungera i alla andra städer också
om man tar till rätt åtgärder; Upprätta kontakt med ungdomar och lokala
Styrkeledare Nikola Obradovic
befolkningen för att minska oron,
sprida information om räddningsAngående poliseskort, svarar han:
tjänstens uppdrag och ansvar samt
– Brinner det eller är en trafikolycka även öka vetskapen hur man agerar
med risk för allvarliga personskador, vid eventuell brand eller olycka.
åker vi ut oavsett vad. Poliseskort
förekom främst under 2008-2009 då Avslutningsvis menar han att det
hotbilden var som värst. Om vi får fundamentala problemet är de socilarm om bilbrand som inte riskerar ala bristerna i de utsatta områdena,
sprida sig och det samtidigt är oro- men att det ligger långt över deras
ligheter i området, kan vi eventuellt huvuden. Det måste stiftas striktare
lagar mot folk som medvetet saboteavvakta, innan platsen är säkrad.
rar och hotar blåljuspersonal, då de
Enligt Obradovic, brukar inte den är där endast för att hjälpa till. Det
spända spänningen bero på obefo- ska ”kännas” för individen som sagade hot mot brandmännen utan si- boterar, säger han.
tuationen i sig själv. Om exempelvis
flertalet bilar satts i brand, är det inte
så konstigt att ägarna och folk runt

All statistik tyder dock inte på att detta är eskalerande problem. Brandstationen Jägersro, tillhörande Räddningstjänsten syd, vars distrikt är östra
delarna av Malmö, visar avsevärt minskande siffror
fr.o.m. år 2010.
– Sedan 2010 har antalet hot mot mig och mina
kollegor minskat drastiskt, säger Nikola Obradovic,
styrkeledare vid Jägersro Brandstation. Under de två
tidigare åren, 2008-2009,var hotbilden och oroligheterna extrema i framförallt förorten Rosengård som i
princip ligger granne med brandstationen.

Bild: Räddningstjänsten syd
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Det startade under den värsta tiden 2008 och har sedan
2009 varit veckobaserad med möte varje fredag. Man
behandlar strategiska frågor, gemensamma åtgärder
och mötet fungerar som ett signalsystem i de utsatta
områdena.
Statistiken visar att såväl hot mot personal och bränder
överlag har minskat kraftigt sedan åtgärder och aktiviteter sattes in 2010, men hur ser det gällande mörkertalet ut?
”Under möten med personalen har jag verkligen tryckt
på hur viktigt det är att rapportera in incidenter som
sker för varje enskild medarbetare. Utan underlag kan
vi inte påstå att vi blir utsatta för hot och våld och heller inte förbättra det. Det har också digitaliserats för att
underlätta. Mörkertalen procentuellt har inte förändrats
sen 2008-2009 även om de förstås fortfarande finns,
men sett till det stora hela är det helt klart färre incidenter att rapportera idag.” menar Jensen.
Distriktschef Attila Jensen

Jägersro brandstation, med Distriktschef Attila Jensen i
spetsen, har sedan år 2010 jobbat stenhårt med att minimera
hoten och våldet mot sin personal. Men det är inte bara
där man ser en statistik minskning, utan även gällande
utomhusbränder och brand i byggnad.

Bild: Räddningstjänsten syd
”Sommaraktiviteter” som är ett annat samarbete mellan
stadsområde öster och söder i Malmö, där stadsområdet
står för aktiviteterna och räddningstjänsten för transport
och vuxen närvaro samt information om brandskydd
och sjukvård.

– ”Social trygghet låter bättre än social oro, eller hur?” ”Hemmaträffar”, riktade mot i synnerhet arabisktalansäger Jensen.
de kvinnor, efter den tragiska dödsbranden i Rosengård
2014 där en femårig flicka miste livet. Konceptet går
Räddningstjänsten Syd myntade begreppet ”Sociala Di- ut på att en värdinna i målgruppen bjuder in en grupp
mensionen”, där syftet var att de anställda skulle jobba kvinnor i bekantskapskretsen för att skapa trygghet och
kompetenshöjande, nätverksbyggande och trygghets- säkerhet i social kontext.
skapande ihop med folk i de utsatta områdena. Man har
deltagit i det s.k. SSP, Social, Skola och Polis. Detta har ”Örat mot marken” är ett samarbete mellan Räddningsfungerat som en inkörsport till aktiviteterna i skolorna. tjänst, Lokalpolis, Gatukontoret, Stadsområdesförvaltningen och fastighetsägare.
De aktiviteter som startade 2010 är det i ovan nämna
RISK, räddningstjänsten i samarbete med kidsen.

Under ett möte, i februari i år, med inrikesminister Anders Ygeman, representerade Jensen och Obradovic
Räddningstjänsten Syd. Där diskuterades våldet och
hoten mot blåljuspersonal där syftet var att få en uppfattning om hur situationen ser ut i dagsläget. – ”Bilden
som målades upp var ganska svart, men vi berättade
om en positiv utveckling genom att redovisa statistik på
både hot och våld samt bränder i det stora hela”, säger
Jensen.
Efter mötet har de olika myndigheterna fått olika ansvar.
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,
har sedan mötet i februari kallat till ett par mindre möten där Räddningstjänsten Syd har deltagit. MSB har
tagit på sig ansvaret om att lyfta fram goda exempel om
förebyggande åtgärder och hur man på bästa möjliga
sätt löser problemen praktiskt. – ”Det känns angeläget
att kunna förmedla våra metoder till andra och jag ser
framför mig någon form av handbok. Jag tycker det är
MSB:s uppgift att ta den rollen och gå ut med det.” anser Jensen.
Räddningstjänsten Syd verkar ha kommit på ett vinnande koncept i kampen mot dessa problem. Vad skulle
krävas för en mer rikstäckande positiv utveckling? Om
fler räddningstjänster i landet implementerar deras metoder samt att inrikespolitiken blir mer konsekvent, går
vi nog en ljusare framtid till mötes.

”Närbrandman”, där brandmän förlägger en del av sin
arbetstid i skolor för att skapa positiva möten och bistå
med information och kunskap.
”Hembesök” vart tredje år, där alla hushåll i områdena
har fått delta i instruktörsledda aktiviteter.

360° brandsäkerhet
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

Brandingenjörer
som vi behöver ?

Gå in på www.brandrisk.se eller kontakta
Ingemar Aspegren på 0480-10092
så får du veta mer.

KALMAR

KARLSKRONA

www.brandrisk.se
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Bild: Räddningstjänsten syd

Marcus Ahlström

marcusahlstroem@gmail.com

VÄXJÖ

Gasflaskor - Förödelse på burk
Den 10/9 2016 brann det i ett flertal fiskebodar på Limhamn, Malmö,
rapporterar Expressen. Bodarna brann nästan ner till grunden och det
är oklart hur branden startade (i skrivande stund). Vidare rapporteras det
att det eventuellt kunde ha funnits gasflaskor i bodarna då det brann. Som
tur var blev det aldrig någon våldsam explosion till följd av branden, men vad
kunde ha hänt om det hade inträffat?
Att trycksatta kärl och bränder inte
är någon trevlig kombination, speciellt inte i tätbefolkade områden,
är inte någon nyhet. Som de flesta
av oss antagligen känner till kan
förödelsen av gasexplosioner bli
tämligen omfattande, men exakt hur
omfattande de blir och vad konsekvenserna kan bli, kanske inte är
lika känt.
Alla gasflaskor är utrustade med
säkerhetsventiler som ska öppnas då trycket blir för stort. För
diskussionens skull säger vi att
säkerhetsventilen på en av flaskorna i fiskebodarna, av en eller annan anledning, är ur funktion, till
exempel på grund av rost. Det börjar brinna, temperaturen och trycket i flaskorna ökar, och… PANG!
Gasflaskorna ger efter för trycket
och de brinnande resterna av boden
sprids ut över Limhamn. För brandfarliga gaser, exempelvis gasol som
fungerar som drivmedel i vissa båtar, är riskavståndet ca 300 m, enligt MSB. Splitter och bråte flyger
alltså genom luften och landar i
träden runtom bodarna, i båtarna,
på andra fiskebodar och så vidare.
Lite av bråten brinner fortfarande då
det landar och sätter fyr på vad det
kan i dess omedelbara närhet. Plötsligt har en brand i några fiskebodar
spridit sig över ett betydligt större
område, och är mycket svårare att få
kontroll över.

hölls under kontroll och spred sig
inte i någon större omfattning. Ur
ett större perspektiv gav branden
inga stora efterverkningar, mycket
på grund av att det bara var just en
brand. Bara ännu en brand i mängden, inte helt ovanligt.
En explosion, med splitter och
brandspridning som följd, skulle
antagligen ha lett till ett betydligt
större gensvar från allmänheten.
Ur en materiell synvinkel så skulle
det förstås ha lett till egendomsskador i en större omfattning än vad
det gjorde, även om branden aldrig
hade fått nytt fäste någon annanstans. Men en mer skrämmande insikt är att splittret skulle ha kunnat
kräva liv.
En morgonpigg löpare som är ute
på sin dagliga runda innan frukost
är ingen ovanlig syn i en så pass
stor stad som Malmö och om denne befinner sig på fel plats vid fel
tidpunkt kan konsekvenserna bli
mer än allvarliga. En liten långsökt tanke kanske. Löparen skulle
alltså ha sprungit innanför den här
300 meters radien, precis då gasflaskorna gav efter, och ett splitter
skulle ha flugit så att den träffar
löparen så pass illa att denne avlider. Tanken förutsätter också att löparen inte upptäckte branden eller
upptäckte den, men valde att ignorera den istället

för att stanna upp på behörigt avstånd och ringa räddningstjänsten.
Tyvärr är det är just sådana här
olyckor som inträffar och även om
sannolikheten är 1 på 10 000 är det
dessa sorters olyckor som kräver
liv. Olyckor som är så långsökta och
osannolika att det inte finns något
direkt skydd mot dem. Ingen tänker
väl på att bygga en bur av betong
runt bodarna, så att ingen oskyldig
åskådare utsätts för dödligt splitter.
En gasexplosion kan dessutom
medföra mer än bara splitter.
2005 uppstod en brand på Praxair,
i St. Louis, USA. Praxair tillverkar
gas, som används på sjukhus och
industrier över hela världen. Gasen
packeteras i gasflaskor. Det var som
upplagt för en katastrof. Branden
utvecklades till ett inferno, och hela
byggnaden stod i lågor. Vad som
var speciellt med St. Louis olyckan
var att gasflaskorna sköts iväg som
missiler genom luften, då trycket
i dem blev för stort. Gasflaskorna
rapporterades ha krossat tegelväggar, antänt bilar och orsakat allmän
skadegörelse. Hela fasader rasade
samman till följd av missilregnet
och kostnaderna blev enorma. Mirakulöst nog dog ingen och bara en
handfull skadades.

Vi återgår till branden på Limhamn.
Bodarna står i full brand, men istället för att gasflaskorna exploderar, gör den höga temperaturen att
trycket ökar i flaskorna och munstycket ger efter och gasen tillåts
att evakueras genom en begränsad
yta. Då gasen plötsligt får utrymme
att expandera, förvandlas gasflaskan till en missil. Den slår sönder
de vacklande väggarna i fiskeboden
och fortsätter sin bana tvärs igenom
fasaden på en villa i närheten. Man
behöver nog inte gå närmare in på
vad som mer skulle kunna ha hänt i
den där villan, men man kan ju alltid
filosofera över eventuell brandspridning, dödsfall, tredje gradens brännskador och psykologisk nedbrytning
hos de drabbade individerna. Trots
att jag saknar någon typ av utbildning inom psykologi, vågar jag nog
påstå att man nog blir lite skakis av
att få en fräsande, dånande gasflaska genom fasaden. Kort sagt kan
skador uppkomma som inte ens den
mest frikostiga försäkring kan täcka.
Nu är sannolikheten att en olycka av

en sådan här kaliber inträffar ganska
liten. Likväl har det inträffat innan.
St. Louis olyckan är ett tydligt tecken på att gasolyckor inte bara är en
hög knall, utan det kan också innebära några kilo stål, med ett rejält
tryck bakom. När man ser bilder på
vad gasflaskorna gjorde med husen i
St. Louis får man en rejäl dos respekt
för kraften som släpps fri då gasen
antänds. Under rätt omständigheter
finns det ingenting som garanterar
att ett liknade scenario inte skulle
kunna inträffa igen.

säkerhet, och att underskatta de risker som är förknippade med dem
kan visa sig vara ett dödligt misstag. Flera av våra mest vardagliga
attiraljer, som gasgrillar, varmvattenberedare med mera skulle under fel omständigheter kunna bli
livsfarliga. En felande ventil, en
oupptäckt gasläcka skulle kunna få
fruktansvärda följder och det är
något vi måste vara medvetna om.
Att identifiera riskerna och deras
källor är ett första steg mot en säkrare
miljö och en tryggare tillvaro.

Förhoppningsvis slipper vi vara
med om olyckor i klass med den
som inträffade i St. Louis och man
kan glädja sig åt att sådana olyckor
är relativt ovanliga. Man kan också lära sig av de olyckor som har
inträffat, exempelvis att inte lämna
fyllda gasflaskor ute i solen en het
sommardag som de gjorde i St. Louis, utan förvara dem i ett svalt och
mörkt utrymme. Likväl är gasolyckor eller olyckor till följd av tryck ett
allvarligt hot mot vår personliga

bra15ape@student.lu.se

Jobba hos oss?

Välkommen med din ansökan.

Nu inträffade aldrig det här,
utan branden

www.brandkonsulten.se
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Bild: Wikimedia Commons, användare Malene Thyssen

Anton Petersson

Ny bok om Gryningspyromanen
Den 26 april i år blev Ulf Borgström, mer känd
som Gryningspyromanen, villkorligt frigiven
efter att ha avtjänat lite över fem år av sitt åttaåriga straff som han dömdes till för grov mordbrand.
Trots att han tidigare kunde misstänkas ligga
bakom hundratals bränder blev han endast fälld
för två grova mordbränder och en gång för försök till grov mordbrand. Vad drev honom? Varför
kunde polisen bara knyta honom till tre bränder?
Och nu när han är en fri man, kommer han att
fortsätta med sin pyromani?

- Däremot om man tittar på sannolikhetsberäkningar är chansen ganska stor att han är skyldig till några
av de här bränderna. Vi har ju listat
en bit över 100 bränder där vi säger
“ah det här skulle kunna vara han”.

De frågorna och många fler tas upp i David
Widlunds och Monica Walldéns nya bok
Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd
som kom ut den 21 oktober i år.
En ovärderlig pusselbit kring Ulf Borgströms tidiga liv
lyckades Widlund lägga när han förra hösten fick en
intervju med Gryningspyromanens broder. Men det var
inte helt enkelt. Den största utmaningen David Widlund stötte på i samband med boken var osäkerheten
kring hur de i Gryningspyromanen närhet och i synnerhet Gryningspyromanen själv, ifall de stötte på honom,
skulle reagera när David gjorde researcharbetet.
- Den andra delen som var svårast var att bygga förtroende, säger David.
Sedan fortsätter han:
- Det tar tid. I första boken hade jag pratat med hans
bror, men jag hade inte fått så mycket svar, han berättade inte så mycket. Det var först efter första boken
som han började lita på mig och såg att jag var seriös.
Egentligen var det först förra hösten som jag fick en full
intervju med honom. Det tog mig fyra, fem år att bygga
den relationen med honom. För att han skulle våga berätta fullt ut vad han visste och tänkte.
Enligt David var intervjun med brodern ovärderlig för
boken eftersom man då fick en direkt inblick i de första
åren i Ulf Borgströms liv.
Om barndomen säger han:
- Där vet vi nu vad som hände i de här situationerna
där brodern berättar vad de utsattes för. Vi kände ju till
sen innan att han hade en tuff uppväxt. Men vi visste ju
inte vad som hände, nu har vi ju fått många exempel,
jag har ju gjort flera timmars intervju med hans bror.
Och han har ju också läst den nya boken och ringt till
mig och tackat för att den är seriös och på ett korrekt
sätt framställde hur det var.
Intervjuerna med brodern gav ledtrådar till varför
mordbrännandet började. Ett hämndbegär mot samhället hade slagit rot hos Gryningspyromanen.
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sen har man räknat för sannolik- i grund och botten handlar om ett hjälp och då var det en brandingenheten på att han inte har något att strukturellt problem vid brandutred- jör som kom med från Jönköping
göra med merparten av bränderna. ningar.
som de hade avtal med och en elexpert från SKL. De hittade på platsen
- Man började räkna på det och då - En viktig del som vi lyfte i boken är avgörande bevis och jag tror att det
kom man faktiskt fram till att det är att när man jobbar med brandutred- hade varit tveksamt om det skulle
lite större chans att få sju rätt på lot- ningar är det två saker man bör tän- blivit en fällande dom om de inte vaka på. Det är att ha kompetens inom rit där.
to om du spelar på en ruta.
bränder och el. Och där upplever
Även om man med goda skäl kan jag då att polisen inte har tillräcklig Vidare fortsätter David:
anta att Gryningspyromanen ligger kompetens. Man måste börja titta på - Tänk dig då ifall den här kompebakom dessa bränder samtidigt som att bredda kriminalteknikers kompe- tensen då fanns på alla utredningar.
han själv uppgetts ha sagt att han tens och att ta in personer med an- Jag tror att det hade varit en avanlagt över 200, understryker David nan bakgrund. Jag anser att de som görande skillnad, dels kompetensatt han idag är en fri man. Men han ska åka ut och utreda bränder inom mässigt, men man hade även fått in
tillägger:
polisen, det är brandingenjörer och människor med ett väldigt stort inelingenjörer eller de som har motsvarande kompetens.

tresse att jobba med de här frågorna. Då tror jag att man gör ett bättre
jobb.

Det var tack brand och elingjörerers
kompetens som Gryningspyroma- Samtidigt lyfter David fram Gävle
nen blev åtalad och dömd för bran- polisdistrikt som ett föredömligt exden i flerbostadshuset i Ystad.
empel. Där har man visserligen inte
David är kritisk mot hur en del av - Tittar vi på branden på Bollhus- anställt en brandingenjör, men sedan
polisutredningarna har gått tillvä- gatan åtta, där gjorde kriminaltek- 2006 jobbar en tidigare insatsledare
ga. Han lyfter fram enskilda miss- nikerna en utredning som utredaren från räddningstjänsten på polisen
tag, men påpekar framförallt att det inte var nöjd med. Han bad SKL om som brandutredare.
David Widlund
- Så att det är en stor del i boken, intervju med brodern.
Sen är det ett par grejer till. Det ena är att jag granskat
en brand i västra Vemmenhög och gått på djupet och
hittat bevis som polisen har missat, som det eventuellt
går att göra DNA prov på och då knyta Gryningspyromanen till startföremålet vid den branden. Och även
knyta honom till Nils Holgerssongården vilket man inte
lyckats göra tidigare.
Bränderna i Västra Vemmenhög och på Nils Holgerssongården var två bränder som Gryningspyromanen
tidigare misstänktes ligga bakom. Hovrätten friade honom för branden i Västra Vemmenhög och för ödeläggelsen av Nils Holgerssongården åtalades han aldrig.

Branschens
Bästa
arBetsgivare*
...och vi arBetar med
de mest spännande
projekten.
När Nationalmuseum renoveras svarar Bengt
Dahlgren Brand & Risk för projekteringen av
sprinklersystemet.

Vidare presenterar David teorin om sannolikhetsberäkningar som han gjort i samarbete med personer verksamma på Lunds universitet. En professor i kriminologi. En lektor på matematiska institutionen. Samt ett
antal forskare och en professor i statistik.
- Sen så har vi ju tillsammans med LU gjort sannolikhetsberäkningar för vad sannolikheten är för att han
inte har något med bränderna att göra. Och då har vi
ju räknat på den branden i västra Vemmenhög specifikt. Alltså vad är sannolikheten för att han inte har
något att göra med den branden eller de båda två och

*Enligt universums undersökning 2013, 2015 och 2016.

Gävlemodellen till nationell nivå också uttalat att han ska hämnas på
och det skulle inte behöva kosta samhället, att det ska brinna igen,
mycket.
att folk ska vara rädda för nya bränder. Så jag har ju inte hört några in- Vi kan ju minst anställa en bran- dikationer på att återfallsrisken inte
dingenjör per län. Och en elexpert skulle vara stor.
per län. Det skulle inte vara några
problem att täcka upp.
David avslutar sedan försiktigt optiDavids förslag är att man lyfter upp
mistiskt:
David påpekar att uppklarningsgra- - Sen får man väl ändå ta och säga
den för bränder för nuvarande ligger att det gått relativt långt tid sen han
på 3-6%. Något som skulle kunna släpptes 26 april. Nu är det novemhöjas avsevärt ifall man förbättrade ber. Men de experter som har beden brand och eltekniska kompe- dömt honom var tydliga med att det
tensen inom polisen när det gäller skulle vara nya bränder.
brandutredningar. Man skulle även -Sen får vi se om det blir det, han
kunna se en trend likt den i Gävle, kanske lägger av och känner att det
med färre anlagda bränder totalt.
är ett slut.
Och även om det varit relativt lugnt -Men det är inte vad experterna tror.
Han anställdes först på deltid, men
det blev snabbt heltid. Man såg en
tydlig trend där andelen uppklarade
bränder ökade, men även fler bränder kunde förebyggas. Andelen anlagda bränder minskade till en fjärdedel jämfört med föregående år.

Text och bild: Polisen

sedan Gryningspyromanen släpptes,
menar David att enligt de experter
som han haft kontakt med, är återfallsrisken stor.

Bild: David Widlund och Monica Walldén

- Den här personprofilen, hämndmordbrännare, de slutar aldrig av
sig själva. Det blir bara värre med
åren. Och tittar man på vad Kriminalvården sagt, säger de att risken
för återfall i brott är hög. Han har ju

Lorentz Brännström

bilagan.bi15@gmail.se

Text och bild: Polisen

Text och bild: Polisen
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Drunkningsolyckor i Sverige
I Sverige omkom till följd av
drunkning drygt 1000 personer
årligen kring slutet av 1800-talet.
Detta motsvarade 21,3 personer
per 100 000 invånare. Tack vare
en ordentlig satsning på simkunnighet i landet, kunde den årliga
dödssiffran sänkas till ungefär 500
under 1940-talet, motsvarande 7,9
per 100 000 invånare. Vidare har
minskningen fortskridit i takt med
att fler blivit vattenvana och simkunniga. Mellan 2010 och 2015 är
snittet istället nere på 116 personer
per år och detta motsvarar 1,2 per
100 000 invånare. Trots en kraftig
minskning är det inte tillräckligt.
Förra året drunknade 122 personer,
vilket är 122 personer för mycket.
Svenska Livräddningssällskapet,
SLS, har en nollvision gällande antalet omkomna på grund av drunkning. Årligen sammanställer de
statistik på drunkningstillbuden i
landet, vilket har visat på en långsiktig minskning. Tyvärr har de
tre senaste åren visat på en sämre
trend. 2013-2015 har dödssiffrorna
varit betydligt högre än tidigare år.
Förra året var det dessutom också
13 barn av det totala antalet omkomna och så många har det inte
varit på över tio år. Fram tills september i år har totalt 109 personer
förolyckats i svenska vatten, varav
56 under sommarmånaderna juni,
juli och augusti.
Badolyckor står för en relativt
stor andel av dödsfallen. 24 personer omkom i samband med bad
fram tills september i år. Detta är
6 personer färre än för samma tidsperiod år 2015. Snittet för omkomna i badolyckor under de tio senaste åren är 27 personer per år. 28 är
också siffran på antalet omkomna i
samband med fritidsbåtar förra året.
Året innan var dödssiffran 21. Nio
utav dessa 28 ska ha inträffat under fisketurer. Fram tills september
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i år avled 17 personer till följd av
olycka på is. Det är en kraftig ökning från 2015 då fyra stycken miste sina liv. Denna ökning beror antagligen på att stora delar av landet
hade mer is i år jämfört med 2015.
Man kan tänka sig att andelen isrelaterade olyckor fortsätter att öka i
år ifall vi vår en kall vinter.
Hela 43 drunkningar under den nio
första månaderna i år är svårdefinierade. Det exakta händelseförloppet
är okänt, men i de flesta fall rör det
sig troligtvis om fall i vatten från
kajer och bryggor. En ökning kan
också noteras vad gäller nyanlända
som råkar ut för olyckor i vatten, då
på grund av att en del av dem saknar simkunnighet.
Flertalet av de omkomna i badolyckor är äldre människor.
Orsaken kan vara en kombination
av dålig kondition, sjukdom och
bristande simkunnighet. I allmänhet kan det också tänkas att man
har bättre uppsikt på barn än på
äldre vid badplatser. När det gäller
olyckor med fritidsbåt är medelåldern hög. Flertalet av de omkomna
var över 70 år. När det kommer till
olyckor med fritidsbåtar är ofta alkohol inblandat. Erfarenheter pekar
på att alkohol är boven i sex av tio
fall. I den stora övriga olyckor-kategorin är medelåldern hög, även
här. Totalt sett är medelåldern 49
år för de omkomna. Det är fem år
yngre än för 2014. Detta kan vara
ett resultat på ett större antal omkomna barn än det varit på flera år.
82 % av de omkomna till följd av
drunkning var män. Det kan förklaras genom att männen ofta har
fritidssysselsättningar med en hög
riskexponering samt har en större
benägenhet att ta risker än de flesta kvinnor. Majoriteten av samtliga
olyckor sker inte helt otippad under
sommarmånaderna. Mellan juni
och augusti skedde över 60 % av

olyckorna under 2015. En liknande
procentsats verkar det bli även i år.
De flesta av olyckorna sker i mindre vattendrag och sjöar, kanske på
grund av att man i regel känner sig
tryggare där och därmed inte är lika
försiktig. I många fall saknas dessutom skyddsutrustning som exempelvis flytväst.
SLS har också samlat data över
hur drunkningstillbuden har fördelats över länen. Statistik från
2006 till och med 2015 har förts
på hur många som drunknat i varje
län och hur många detta motsvarar
per 100 000 invånare. Mellan länen finns relativt stora avvikelser
då dödssiffrorna pendlar mellan 0,7
och 3,4 personer på 100 000 invånare. Snittantalet ligger på 1,3. En
rimlig anledning till variationerna
är att vissa orter är mer populära
sommar- och badställen som kan resultera i fler drunkningstillbud. Under sommarmånaderna har en del
städer en större befolkningsmängd
än under resterande månader, vilket
kan ge felaktiga värden per 100 000
invånare. Skillnaderna är dock så
pass stora att det inte går att utesluta att kommunerna kan ha olika syn
på hur stora riskerna vid isar och
vatten är. Fritidsaktiviteter i anslutning till vatten kan också variera
mellan länen. Flera av de nordliga
länen har relativt höga dödssiffror i
förhållande till sina antal invånare.
Detta kan ha en förklaring i att vattnet är kallare i de nordliga delarna
i Sverige. Flest antal drunknade
per 100 000 invånare har Jämtland
med 3,4 följt av Gotland med 2,3
samt Gävleborg och Västernorrland
som båda ligger på 2,1. Länen med
minst antal omkomna till följd av
drunkning är Jönköping och Stockholm med 0,7 personer på 100 000
invånare, tätt följt av Uppsala, Östergötland, Skåne och Älvsborg på
0,8 personer.

Drunkning är något som till stor
del kan förebyggas och detta görs
också i stor utsträckning på flertalet sätt. Ett sätt är att ha säkerhetskonstruktioner på båtar och ett
annat är att förse badplatser med
den livräddningsutrustning som
kan tänkas behövas. Utbildning ges
dels i form av simskola och dels
genom att utbilda livräddare, badvakter och fartygsanställda. Kontroller och tillsyn är också viktiga
förebyggande åtgärder. Nere på individnivå är kanske dock det allra
viktigaste att ta hand om varandra

och att hålla uppsikt både på barn tänkt drunkning. Ibland kan dyrbaoch äldre som vistas i vatten.
ra sekunder vara det enda enda som
skiljer mellan liv och död för den
Om möjligt skall man vid livrädd- drabbade.
ning alltid försöka ha ett föremål,
en livboj eller gren till exempelt, Tveka inte. Ring hellre en gång för
emellan sig och den nödställda. mycket än en gång för lite. Du kan
Detta för att undvika att man själv rädda liv.
eventuellt dras ned under vattnet av
den olycksdrabbade ifall denna får
panik. Vid drunkningstillbud bör
det även finnas en vana att påbörja inblåsning och återupplivning på
direkten. Framför allt ska man alltid larma räddningstjänst vid miss-

Rebecca Rostedt

rebecca.rostedt.311@student.lu.se

Lorentz Brännström

bilagan.bi15@gmail.se

Bild: Wikimedia Commons, användare Francois Polito,
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TACK!

För att vi fick ha praktik hos er sommaren 2016
Attunda

Jönköping

Storstockholm

Dala Mitt

Karlstad

Södertörn

Eskilstuna

Kristianstad

Söderåsen

Gislaved-Gnosjö

Mälardalen

Södra Älvsborg

Gästrike

Piteå

Värend

Halmstad

Norrtälje

Västra Skaraborg

Hässleholm

Räddningstjänsten Syd

Östra Blekinge

Höga Kusten-Ådalen

Räddningstjänsten Väst

Östra Skaraborg

Höglandet

Skellefteå

Uppsala

Skåne Nordväst

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

Bild: Wikimedia Commons, användare Jonathan C. Wheeler
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