
Olympia arena 
- hög brandsäkerhet för 

22 000 fotbollsälskare s16

European spallation source
- på väg att bli den kraftfullaste 

neutronkällan i världen s06

Nummer 1, 2017

Bristen på  
deltidsbrandmän

Anlagda bränder
- det är inte fängelset, inte 
exets lägenhet eller chefens villa.  
Det är skolan som är mest utsatt 
i Sverige s04

- ett nationellt problem  
som nyligen förvärrats  

s10



Skolbränder i Sverige

Bristen på deltidsbrandmän

European spallation source

Anrika Olympia

Nattklubbar och bränder

Brandkrysset 23

4

6

12

18

20

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

INNEHÅLL

Bild: Wikimedia Commons, användare: Dag Van Gennip



Tidningen Bilagan ges ut av brandingen-
jörsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola 
tre gånger om året. Bilagan har som syfte 
att sprida information som relaterar till bran-
dingenjörers arbetsområden.
Chefredaktör
Lorentz Brännström
Skribenter
Marcus Ahlström  
Lorentz Brännström 
Stina Andersson
Anton Petersson
Karin Sandin
Layout och bildredigering
Carl-Johan Malmberg 
Ekonomi
Gabriel Larsson 
Annonsbokning
Emma Andersson  
Felicia Klint  
Karin Sandin

 

Upplaga
ca 3000 exemplar. Bilagan distribueras även digi-
talt på www.biif.se.
 
ISSN 1102-2159 

Tryck
Exakta Print 

Foto framsida: 
Daniel Carlström  
egen bild

Författare, användare HBS1908 Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glo-
bal_Feminist_Art_class_at_University_of_Washing-
ton,_2015-04-23_04.jpg

Författare, användare rageoss Wikimedia Commons
http://www.freeimages.com/photo/fire-briga-
de-1311636

Författare, användare dragon_art Freeimages.com
http://www.freeimages.com/photo/fire-briga-
de-1311636

Vill ni synas i Bilagan?  
Ert företag kan nå annonsansvarig på:
Bilagan.annons.bi15@gmail.com 

För frågor rörande distribution eller om  
Ert företag också vill få Bilagan Hör gärna 
av er till: bilagan.bi15@gmail.com

CHEFREDAKTÖREN

3

Hej igen! Det känns fantastiskt roligt att 
nu ha släppt den första Bilagan för i år. Vi 
fick enormt positiv respons för förra numret 
och jag hoppas att detta nummer blir lika 
uppskattat! Tidningen är fylld med artiklar 
som berör allt ifrån de brandtekniska utma-
ningarna på det nybyggda ESS i Lund till 
deltidsbrandmännens nya löneavtal. 

Sist men inte minst har vi ännu korsord 
längst bak i tidningen och en lösning till det 
förra! 

Trevlig läsning!

Bild: Wikimedia Commons, användare: Dag Van Gennip
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Skolbränder i Sverige, en svårtacklad företeelse
Usel lön, dålig arbetsmiljö och jobbiga föräldrar. Läraryrket har verkligen inte den mest gla-
morösa imagen av alla arbeten där ute. Trots att regeringen länge har försökt att vända den 
negativa bilden av läraryrket och göra det mer attraktivt, finns det en aspekt som lätt hamnar 
i skymundan. Skolan är den arbetsplats som är mest utsatt för anlagda bränder.

Det är inte fängelset, det är inte 
exets lägenhet och det är inte che-
fens villa. Det är skolan som är 
mest utsatt för anlagda bränder. 
Enligt en artikel som publicerades i 
Lärarnas tidning i september 2016 
har ungefär 7 av 10 lärare varit 
med om en brand på jobbet. Det-
ta måste naturligtvis vara oroande 
och obehagligt för både föräldrar, 
elever och personal. Det kan inte 
vara kul att veta att ens barn till-
bringar större delen av sin tid i en 
byggnad som statistiskt sett ut-
sätts för anlagd brand oftare än 
Gävlebocken. Så hur ska man lösa 
det här då?

Som med de flesta verkliga pro-
blem finns det inga enkla svar. Det 
finns flera aspekter att ta hänsyn 
till. Exempelvis kan man ju anta att 
gärningsmännen i de flesta fall är 
eleverna själva. Det kan bero på 
grupptryck, allmän frustration el-
ler bara ren nyfikenhet. Lösningen 
kan då vara att verkligen tackla 
mobbning och ta itu med de soci-

ala problem vissa ungdomar lider 
av. Kan problemet ligga i att det är 
för få lärare för att hålla koll på alla 
elever? I dessa tider där vissa klas-
ser uppgår i drygt 50 elever låter 
det troligt. Även det faktum att lä-
rarna riskerar att förlora jobbet om 
de så mycket som rynkar pannan 
mot en uppstudsig elev kan vara 
en bidragande orsak. Om det inte 
finns någon respekt blir det svårt 
att uppehålla någon ordning och 
trygghet. Då kanske regeringens 
linje att göra läraryrket mer attrak-
tivt är rätt väg att gå. En förbättring 
av elevernas trygghetskänsla och 
läraryrkets attraktivitet kan kan-
ske vara lösningar på det här pro-
blemet?
 
Men eftersom den här tidsskriften 
inte handlar om vare sig psykosoci-
ala effekter eller statliga angeläg-
enheter, kommer den här artikeln 
fokusera på den tredje aspekten 
av det här problemet, nämligen 
brandskyddet av skolorna och per-
sonalens insikt i brandskyddet på 

deras arbetsplats.
En brand kan naturligtvis anläggas 
både inom- och utomhus. Enligt en 
rapport från MSB är brandstiftaren 
vid anlagda bränder utomhus of-
tast brännbart och fristående ma-
terial, exempelvis träpallar, skräp 
och soptunnor. Inomhus kan det 
vara skåp och soffor. 

För att till en början fokusera på 
utomhusmiljön, kan man ome-
delbart konstatera att regelbun-
den städning eliminerar mängden 
skräp runtomkring skolan. En så 
pass enkel åtgärd skulle kunna 
förhindra att betydligt värre skad-
or uppstår vid en brand. På sam-
ma sätt skulle man kunna se till 
att träpallar och annat brännbart 
material inte finns tillgängligt i när-
heten av skolan. Ett annat förslag 
från MSB är att se till att det finns 
tillräcklig med belysning på skol-
området. 

Bild: U.S Department of Defense

Inte nödvändigtvis för att det ska 
bli lättare att se gärningsmännen, 
utan för att dessa ska känna sig 
mer iakttagna när de utför dådet. 
Sedan kan man diskutera länge 
hur man ska hindra folk från att 
slänga in brinnande föremål i bygg-
naden, för så länge byggnader för-
ses med fönster finns det vägar in. 
Galler skulle kanske stoppa fasta 
föremål, men mot bensin gör den 
inte mycket nytta. Dessutom tillta-
las folk knappast av att jobba i en 
fängelsecell.
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Inomhus är det lite annorlunda. 
Brandskyddsföreningen skriver 
på sin hemsida att anlagda brän-
der vanligtvis startar i utrymmen 
där personer vistas under kort tid, 
exempelvis i soputrymmen eller 
vilket i det här fallet är mer troligt, 
inne på toaletter. En anlagd brand 
inomhus sker antagligen under 
skoltid, eftersom att skolan är låst 
och stängd på nätter och helger. 
Under skoltid är det mycket folk i 
rörelse och risken för upptäckt är 
hyfsat stor, men det innebär ock-
så att det är lättare att försvin-
na i mängden. Om personen har 
nerver av stål kanske denne våg-
ar tända på en papperskorg ute i 
korridoren, för att sedan ge sig av 
i endera riktningen och försvinna. 
Kameror skulle nog vara av stor 
nytta i det läget, men då måste 
man också ta hänsyn till integri-
tetsfrågan och det är en debatt 
som inte kommer tas upp i den här 
artikeln.

En lösning som varit uppe i debatt 
ett antal gånger är att installera 
sprinklersystem. Det är en välbe-
prövad och fungerande lösning, 
framförallt i stora byggnader. 
Nackdelarna är att det är dyrt och 
kan leda till omfattande vattenska-
dor Pengar finns inte direkt i över-
flöd inom skolan och att installera 
sprinklersystem i varje skolbygg-
nad i Sverige är på kort sikt ett ore-
alistiskt mål. Ur ett långsiktigt per-
spektiv är det ingen omöjlighet och 
det kan vara något att sträva efter. 
Man måste jämföra kostnaderna 
mot säkerheten i den här frågan. 
Visserligen är sprinklern ett myck-
et bra skydd mot brand eftersom 
den utlöses så pass snabbt, men 
det kan också vara dess fall.

Det är inte ovanligt att det upp-
kommer mögel- och fuktskador 
i byggnader på grund av utlösta 
sprinklersystem. Framförallt om 
vattnet rinner ner i grunden kan 
det bli en utmärkt grogrund för 
mögelbakterier och hussvamp. 
Och om man får mögel får man ut-

nyttja de försäkringar man har, för 
varje person som har haft problem 
med mögel vet att det finns inga 
som helst fördelar med dessa små 
mikroskopiska husdjur. Man kan 
förstås strunta i det och låtsas att 
de inte finns, men det lär bli job-
bigt när det börjar lukta gammal, 
unken socka i hela byggnaden.

Sprinklersystem är ett självklart 
brandskydd på de flesta arbets-
platser trots mögelrisken, men 
skolan är annorlunda. En stor an-
ledning till det är att skolan är en 
mycket mer omogen miljö än ex-
empelvis en industrilokal. På hög-
stadiet finns det säkert mer än en 
individ som inte drar sig för att slå 
sönder sprinklerhuvudena bara 
för att jävlas. Man får också kom-
ma ihåg att de flesta bränder som 
uppkommer på skolor inomhus 
sker i liten skala, som man kan 
släcka med en handsläckare. Om 
vi tar det scenario som nämndes 
tidigare, att en papperskorg på 
toaletten antänds under skoltid, 
kommer det antagligen inte drö-
ja länge innan branden upptäcks 
och släcks.

Med tanke på problemen som 
sprinkler för med sig kanske det 
ändå finns bättre lösningar. Mer 
information kan vara en nyckel, 
att utbilda lärarna så att de vet 

var brandsläckarna sitter och ex-
akt vad en brandcell är för något. 
Informera personalen om vad de 
ska göra då larmet går. Elever-
na ska veta vad de ska göra vid 
händelse av brand och var åter-
samlingsplatsen är. Se till så att 
utrymningsvägarna är fria och alla 
dörrar utåt är lätta att öppna.

Det är just den här typen av arbete 
som utförs på varje skola och där-
för är det svårt att se hur brand-
skyddet skulle kunna förbättras. 
Klart att stängsel och taggtråd 
hade gjort det betydligt svårare för 
någon pyromanaspirant att kom-
ma nära inpå skolhuset, men det 
lär knappast vara ett förslag som 
kommer klubbas igenom i kom-
munfullmäktige.

Hur ska man då förhindra anlagda 
bränder? ”If there´s a will, there´s 
a way,” som det heter i de engelsk-
talande länderna, vilket innebär 
att om någon verkligen vill bränna 
ner en skola, kommer den perso-
nen också att hitta ett sätt att göra 
det på. De individer som har såda-
na ambitioner kommer nog kom-
ma på ett sätt att smuggla in en 
tändare obemärkt eller slå hål på 
ett fönster och hälla ut bensin. Ur 
ett brandskyddsperspektiv finns 
det inte mycket mer att göra, för-
utom att träna, utbilda och infor-
mera skolpersonalen och eleverna 
så att de åtminstone kan sätta sig 
själva i säkerhet ifall en brand bry-
ter ut. 

I slutändan är det ändå viktigare 
att rädda liv än egendom. 

Anton Petersson
bra15ape@student.lu.se

Bild: U.S Navy
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European spallation source
-världens kraftigaste neutronkälla

I juni 2016 invigdes världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning MAX IV i nordvästra Lund.  
Nu ska den väldiga forskningsanläggningen snart få en granne. European Spallation Source, förkortat 
ESS, håller just nu på att byggas och kommer färdigställd bli den kraftfullaste neutronkällan i världen. 

Den gigantiska anläggningen kom-
mer skapa unika forskningsmöj-
ligheter. Det är många säkerhets-
åtgärder som ska komma på plats 
innan ESS får tillstånd att inleda 
drift, inte minst när det kommer 
till brandskydd. ESS följer en till-
ståndsprocess i flera steg, med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
som tillståndsgivande myndighet.

ESS är en forskningsanläggning 
där man genom spallation kommer 
utvinna neutroner som sedan kan 
användas till forskning. Byggnads-
komplexet kommer bestå av ett an-
tal delar, bl.a. en linjäraccelerator 
som leder ut i det som kallas target 
building och två experimenthallar. I 
en anläggning som ESS är ett bra 
brandskydd ett måste. Varje bygg-
nadsdel kommer fordra speciella 
säkerhetslösningar anpassade ef-
ter utformningen och aktiviteterna 
som bedrivs i just den delen. 

Forskning med neutroner innebär 
att joniserande strålning genere-
ras.  Framförallt i delar av target 
building kommer strålningsnivåer-
na vara höga under drift och kräva 

stora säkerhetsåtgärder. I experi-
menthallarna beräknas mängden 
joniserande strålning i luften bli så 
liten att den ej klassas som skadlig 
och kommer kunna ventileras bort. 
Här styrs dimensioneringen av 
brandskyddet efter behovet av att 
kunna kontrollera brandspridning-
en och minska konsekvenserna 
av en brand. Den stora mängden 
avancerad forskningsutrustning 
som kommer placeras i experi-
menthallarna skulle tillsammans 
med brandegenskaperna i några 
av materialen i lokalen innebära 
en unik situation vid en eventuell 
brand. Hampus Ragnar studerar 
till brandingenjör på LTH och skri-
ver sitt examensarbete om delar 
av brandsäkerheten i den största 
av de två experimenthallarna: 

”Det är en avancerad anläggning 
med många instrument och säll-
synta material. Till exempel pla-
neras väggar av stora mängder 
vax eller plast som skulle kunna 
ge en väldigt hög maxeffekt vid 
brand och skapar risk för speciel-
la brandscenarier som inte riktigt 
finns på andra ställen.” 

Ett säkert brandskydd i experi-
menthallarna krävs för att undvi-
ka brandspridning till andra delar 
av anläggningen. En brand i en av 
experimenthallarna skulle även 
äventyra mängder av dyrbar ut-
rustning. 
På grund av takhöjden och den sto-
ra rumsvolymen kan installation av 
automatiska släcksystem i taket 
medföra att en mindre brand skul-
le få tid till att växa. För att minska 
tiden till aktivering kan släcksys-
tem också placeras vid instrumen-
ten i experimenthallen. Valet av 
släcksystem styrs av bland annat 
kostnad och miljö. Det finns flera 
olika automatiska släcksystem att 
välja mellan, alla med sina egna 
för- och nackdelar. 

Aktiviteterna i experimenthallen 
fordrar el. Vid brand ökar risken för 
elfel vilket kan göra ett vattenbase-
rat släcksystem problematiskt. An-
dra släcksystem innefattar skum, 
PGA, pulver, vattendimma och 
gassläcksystem. 
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”Det är svårt att välja vilket auto-
matiskt släcksystem som skulle 
passa bäst i experimenthallen. 
Aspekter som kostnad och miljö 
finns alltid i bakgrunden. Gassläck-
system brukar anses väldigt dyrt. 
Med gassläcksystem måste man 
även ha tryckkärl vilket innebär fler 
riskkällor i byggnaden, vilket vill 
undvikas. Pulver och PGA reagerar 
med vatten i luften och metaller 
som exponeras riskerar att rosta 
vilket medför förlust av utrustning 
och stora saneringskostnader.” 

Vid sidan av diskussionen om de 
automatiska släcksystemen pla-
nerar ESS att ha ett emergency 
response team, ERT. Teamet kom-
mer bestå av anställda på ESS 
och fylla olika funktioner vid en 
brand, bland annat som en första 
släckinsats innan räddningstjäns-
ten hinner fram. Genom att vara 
närvarande dygnet runt och ha en 
omfattande kännedom om byggna-
den ska man snabbt kunna vara på 
plats vid brand och påbörja brand-
bekämpningen. Tanken är att tea-
met ska kunna slå ned bränder i 
det tidiga skedet, innan de hinner 
utvecklas och få en alltför hög ef-
fekt. Även om medlemmarna i ERT 
kommer utbildas kommer de inte  

kunna ersätta räddningstjänsten. 
Den stora volymen i experiment-
hallen gör det svårt att få en ven-
tilationskontrollerad brand. Istället 
blir branden styrd av tillgången på 
bränsle. På grund av mängden och 
typen av material i experimenthal-
len är en snabb brandutveckling 
möjlig. Även med automatiska 
släcksystem och en första insats 
av ERT finns risken att branden får 
en sådan effektutveckling att den 
inte kan släckas utan en insats 
från räddningstjänsten. 

”Man vill gärna att det ska släckas 
vid första insatsen, men om man 
ser till hur de har experimenterat 
på polyetenplast så är det så snabb 
brandtillväxt att det finns risk för 
att den första insatspersonen eller 
ett automatiskt släcksystem inte 
kan slå ned branden och då är det 
konservativt att anta att man får 
vänta och fokusera på att trycka 
ner branden tills räddningstjäns-
ten kommer. Vi kommer inte kunna 
rökdyka med ESS egna team utan 
det kan endast räddningstjänsten. 
En snabb insats med mycket kraft 
skulle kunna dämpa branden och 
det hjälper räddningstjänsten inför 
deras insats senare.” 

Det bästa sättet att minska tiden 
mellan brandlarm och brandsläck-
ning är att kombinera automatis-
ka släcksystem med en manuell 
släckinsats av emergency respon-
se teamet. Vilka släcksystem som 
är lämpligast kommer troligtvis bli 
en avvägning mellan effektivitet, 
kostnad, miljö och påverkan på ut-
rustning. Det kommer dröja innan 
det färdiga brandskyddets exakta 
utformning bestäms. Det enda som 
är säkert är att världens kraftfullas-
te neutronkälla kommer kräva ett 
robust och beprövat brandskydd. 

Stina Andersson
stina.andersson.239@student.lu.se

8

Bild: ESS

Bild: ESS



Bild: ESS

KALMAR       KARLSKRONA       VÄXJÖ

Brand & Riskanalys är sydöstra Sveriges största brandkonsult-
företag. Vår verksamhet växer och vi behöver nu utöka vår 
personalstyrka med medarbetare som vill vara med och 
vidareutveckla företaget.

Gå in på vår hemsida www.brandrisk.se 
eller tag kontakt med Ingemar Aspegren 

på 0480-100 92 så får du veta mer.

360° brandsäkerhet

Är du självständig och strukturerad? 
Intresserad av ny teknik och nya 
metoder? Och duktig på att hantera 
människor? Då har Sydöstra Sveriges 
största brandkonsultföretag en plats 
för dig. 

Vi söker flera 

Brandingenjörer 
som vågar lite mer!

”European  
Spallation  

Source, 
förkortat ESS, 
håller just nu 
på att byggas 
och kommer 

färdigställd bli 
den kraftfullaste 
neutronkällan i  

världen”
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Det här är Siri 

Siri är en glad och målinriktad tjej med ett starkt 
intresse för skidåkning.

 
Siri läser även första året på brandingenjörs- 

programmet i Lund. Om ett par år tar hon  
examen. Var kommer hon att jobba då? 

Vill Ni och Ert företag nå ut till Siri och de  
cirka 200 andra studenter som läser till brand och 

riskingenjör i Lund? Eller till alla andra färdig- 
utbildade brand och riskingenjörer?

Hör av Er till bilagan.annons.bi15@gmail.com 



Bristen på  
deltidsbrandmän 

- ett nationellt 
problem som  

nyligen förvärrats
Deltidsanställd räddningstjänst-
personal har under en längre tid 
varit en bristvara i Sverige. Vare 

sig det gäller svårigheten att geo-
grafiskt befinna sig inom rimligt 
avstånd till sin station, eller den 
evigt gnagande lönefrågan, på-
verkar det samhället negativt ur 
flera aspekter. Det nya kollektiv-
avtalet har väckt stora protester 
på flera håll i landet. Finns det 

någon lösning på detta som kan 
gynna båda parter?

Räddningstjänstpersonal i beredskap är 
synonymt med deltidsanställda brandmän. Det 
är just vad de är, personal i beredskap. De har 
oftast en heltidssyssla som anställda eller som 
egenföretagare, men rycker in som brandmän 
vid sidan av när det finns behov. 

Ett typiskt schema för en deltidsbrandman är att 
man var tredje eller fjärde vecka har beredskap, 
vilket innefattar dygnets samtliga 24 timmar. De 
grundläggande kraven för att kunna utbilda sig är 
att man ska ha fyllt 18 år, vara frisk och ha god 
kondition samt att ha tillstånd från sin ordinarie 
arbetsgivare. I normalfallet behöver man kunna 
inställa sig på stationen inom fem minuter vid 
larm. 

Den kompletta utbildningen man får efter de två 
grundläggande utbildningsveckorna, består av 
motsvarande sju veckors heltidsstudier. För att 
underlätta för de som har annan heltidssyssla, 
ges utbildningen på distans i största möjliga ut-
sträckning. 

Eftersom cirka två tredjedelar av alla brandmän 
i Sverige är just deltidsanställda, är det naturligt-
vis viktigt att det finns tillräckligt med personal 
jämnt spritt över hela landet. Det har länge varit 
en brist och statistiskt sett kan man se en minsk-
ning på över 10 % sen millennieskiftet. 

Detta har bland annat att göra med att folk allt 
oftare arbetar i större orter, som en reaktion på 
att jobben blir färre i mindre orter, i synnerhet 
inom industrin där mycket automatiseras och 
styrs centralt.

12 Bild: Daniel Carlström



 Länge har lönefrågan varit i fokus då kommuner-
na skär ned på räddningstjänsten trots att värdet 
på det som brinner ökar. 

Startskottet till den pågående krissituationen, 
var det nya kollektivavtalet ”RIB 17” som börjar 
gälla fr.o.m. 1 maj 2017. Tanken bakom avtalet 
var att försöka locka fler till yrket genom att både 
höja den fasta lönen samt ersättningen vid larm. 
Detta var enbart möjligt på bekostnad av att 
sänka OB-tillägg samt bilersättning. Trosas plats-
chef, Rickard Antman, säger till Expressens Lars 
Lindström. 
   – De säger att det nya avtalet är så bra. Så tar 
de bort OB-tillägg och biltillägg och bakar in det. 
Då blir det minus för många. Vi är inte så dumma 
att vi inte kan plus och minus, säger Rickard Ant-
man och fortsätter:
  – Det handlar också om sättet det här görs på. 
Ta bort OB-tillägg som är så synligt och baka in 
det, gömma det i en totalsumma och säga att det 
blir plus. Det blir inte plus, säger han.

Missnöjet är stort över hela landet och mass-
uppsägningarna haglar in från diverse stationer.  

Eftersom de flesta deltidsbrandmän är i bered-
skap dygnet runt, sju dagar i veckan, kombinerat 
med att merparten av bränder och olyckor dess-
utom sker under kvälls-/nattetid, blir ersättning-
en väsentligt lägre för majoriteten. 

Mikael Andersson, som vanligtvis arbetar som 
snickare och deltidsbrandman i Trosa, är ett bra 
exempel på hur negativ påverkan det nya avtalet 
faktiskt kan ha. Så här säger han till Expressen:
  – Jag jobbar som snickare på dagarna och arbe-
tar bara kvällar och helger som brandman. Det är 
klart att man vill vara med och hjälpa samhället 
när det händer saker, men inte till vilket pris som 
helst, säger han.
    Eftersom Mikael Andersson arbetar kvällar och 
helger är han en av de som förlorar mest på nya 
avtalet. Mellan 4 000 och 10 000 kronor per år 
har han räknat ut och fortsätter:
  – Man måste säga ifrån någon gång. Flera som 
jobbar på sitt andra jobb nattetid kommer då att 
förlora pengar om de sticker i väg på ett larm un-
der natten, säger han.

SNYGG BRANDSÄKERHET.  
SYNS KNAPPT.

VICTORIA TOWER – ETT SÄKERT LANDMÄRKE

Hagab har levererat backströmningsskydd till 300 hotellrum, tryckhållningsspjäll till varje  

våningsplan och komponenter som tar hand om brandgasevakueringen i hisschakt och  

trapphus. De trekantiga specialtillverkade fläktgallren ser du knappt i fasadmönstret.



Det nya kollektivavtalet var som sagt, ironiskt 
nog, ett försök att vända den neråtgående tren-
den med bristande personal inom den deltidsan-
ställda sektorn inom Svensk Räddningstjänst.

De som ligger bakom kollektivavtalet är arbets-
givarförbundet Pacta och intresseorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Båda 
fackförbunden Kommunal och Vision godkände 
villkoren och skrev på.

Detta mötte skarp kritik av Brandmännens riks-
förbund (BRF). 

  – Kommunal och Vision gick in och godkände 
ett förslag som innebär regelrätt lönedumpning. 
Vi varnade för att det skulle leda till katastrof. 
Och det är precis vad vi ser nu, att deltidsbrand-
män i hela landet väljer att sluta, säger Magnus 
Sjöholm, ledamot i BRF, till Mitt i Stockholm.

I stark protest, tvingades även BRF skriva på av-
talet.

   – Vi blev tagna som gisslan och blev kraftigt 
inpressade i planket. I det läget hade vi i princip 
inget val och valde att skriva på. Men vår ambi-
tion är att gå tillbaka till förhandlingsbordet. Ar-
betsgivaren måste göra om och göra rätt, säger 
Magnus Sjöholm, till Mitt i Stockholm.

En av de största massuppsägningarna har gjorts 
inom Brandkåren Attunda, vars deltidstationer 
opererar i norra Stockholmsområdet, ända upp 
till Uppsala. 

Det nya avtalet har fått 67 av 72 deltidsbrandmän 
i Sigtuna, Upplands-Bro och Knivsta att säga upp 
sig, skriver deltidsbrandmännen i ett pressmed-
delande. Man försöker alltså omförhandla med 
arbetsgivarna nu innan avtalet träder i kraft, för 
att undvika att uppsägningarna blir ett faktum. 
Det skulle betyda katastrof för de drabbade in-
vånarna.

  –Vi vill inte lämna, vi vill göra den här insatsen. 
Men jag tror inte att det är många som vill göra 
det för 25 procent lägre lön, säger Carl Miemois, 
Styrkeledare vid Brandkåren Attunda, till SVT. 

Ida Texell, som är förbundsdirektör för Brandkå-
ren Attunda, menar att de jobbar tillsammans 

med de fackliga företrädarna för att hitta en 
omedelbar lösning på den pågående krisen. De 
vill naturligtvis behålla sin beredskapspersonal, 
skriver hon till SVT Nyheter i ett skriftligt medde-
lande.

Stefan Svensson, docent och universitetslek-
tor vid Lunds tekniska högskola, avdelning för 
brandteknik, har jobbat som deltidsbrandman i 
tolv år vid Räddningstjänsten Syd, station Löbe-
röd/Revinge. 

Han började utbilda sig till brandingenjör redan 
1987, men fortsatte därefter doktorera inom 
brandteknik. Han är ansvarig för brandlabora-
toriet och även högst delaktig i den resterande 
experimentella verksamheten på brandtekniska 
avdelningen.

  - Jag är sedan ett antal år tillbaka styrkechef och 
jobbar även som FIP (första insatsperson), där 
jag ofta är först på olycksplatsen. Mitt schema är 
förlagt med beredskap var fjärde vecka, men ef-
tersom avståndet från universitet till stationen är 
för långt, innefattar beredskapstiden inte dagtid. 
Är det personalbrist, kan det hända att jag sitter 
hemma och jobbar under dagtid för att kunna nå 
upp till tidskraven vid utryckning. Detta gäller na-
turligtvis även om det är semestertid eller dylikt.

Eftersom han är FIP, skiljer sig hans arbetsupp-
gifter från en normal deltidsbrandman.
  - Som FIP, ansvarar jag för ett område som inne-
fattar både Löberöds och Revinges stationsom-
råden. Jag har även eget fordon för att jag snab-
bast möjligt ska kunna ta mig till olycksplatsen.
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Stefan Svensson, docent och universitetslektor 
vid LTH och deltidsbrandman
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Putting 
Safety First 

Stefan har, som tidigare nämnts, jobbat som RIB 
i tolv år. Hur har utvecklingen sett ut gällande 
personalbristen och hur kan den negativa tren-
den brytas?

  - Vi har ofta personalbrist på våra stationer. Re-
vinge har dock flertalet dagtidsanställda, vilket 
underlättar en del. Vi snittar på ungefär två larm 
i veckan. Det finns de som har två larm om året 
respektive de som har två om dagen, så det be-
ror helt på vad man definierar som mycket eller 
lite, menar Stefan. 

Vad för typ av larm är vanligast?

  - Vi åker på allt ifrån sjukvårdslarm till bränder 
och trafikolyckor. Baksidan av yrket är att man får 
se och uppleva mycket obehagligt. Merparten av 
detta syns inte i nyheterna, utan sållas bort. 

Den ständigt återkommande lönefrågan, hur ser 
det ut för er?

  - Som det ser ut nu har vi en fast beredskap-
sersättning veckovis, samt ersättning vid larm, 
OB-tillägg etc. Angående nya avtalet, RIB 17, har 

jag ingen exakt siffra på vad det skulle innebära 
för min egen del, men jag tror inte det blir någon 
löneökning på rak arm. Man blir inte rik på detta 
yrke, snittersättning per beredskapsvecka ligger 
på mellan 4000-6000 kr innan skatt, beroende 
på larmfrekvensen. De flesta larmen varar 1-2 
timmar, säger Stefan. 

Vad är det som lockar om inte lönen?

  - Man gör ju en insats för samhället. Och i min 
situation jobbar jag i min hembygd, vilket gör att 
uppskattningen från bekanta visas personligen 
på ett annat sätt, svarar han. 

RIB 17 var ett försök att locka fler till yrket, hur 
ser du på det och var ligger svårigheten med re-
kryteringen?

  - Rekryteringen ser annorlunda ut idag. Samhäl-
let har förändrats en hel del under de senaste 10-
20 åren. Förut jobbade man och bodde på sam-
ma ort, nu pendlar man mer in till större städer 
för arbete. 

- Arbetsgivarna ställer även högre krav på sina an-
ställda. Det funkar tyvärr inte i många fall att 
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bara rakt upp och ner släppa sina arbetsuppgif-
ter för att åka på utryckning. Ovissheten om lar-
mets tidsåtgång gör det svårt då arbetsgivaren 
förlorar arbetskraft och kanske även produktion 
under tiden.

  - Nu verkar det som att de brandmän som job-
bar dagtid gynnas av det nya avtalet, medan vi 
andra som jobbar dygnets resterande timmar, får 
lida. Statistiskt sett, inträffar de flesta larm natte-
tid samt även under helgerna, säger Stefan.

När du är i beredskap, hur lägger du upp din tid 
och aktiviteter?

  - Eftersom jag oftast är FIP, är jag lite rörligare 
än vanligt. Jag kanske inte ställer mig och må-
lar huset en lördag när jag har beredskap om jag 
inte vet att någon lägger locket på färgburken för-
stås, haha. 
Man lär sig planera runt sin beredskap. Om man 
råkar stå i kön på ICA, får man alltid ha en back-
up-plan om det skulle gå ett larm. 
  -  Fritidssysslor som exempelvis att åka och jaga, 
eller ta barnen till ridhuset, fungerar inte under 
beredskapsveckorna. Detta i sig kan jag tänka 
mig är avskräckande för folk som är lite nyfikna 
på att söka anställning.

Stefan fortsätter  - Jag ser min anställning som 
ett bra komplement till mitt arbete på högskolan, 
då jag får en verklighetsbaserad input som jag 
sedan applicerar i forskning med mera. Det ger 
mig även mer trovärdighet, inte minst under in-
ternationella sammanhang. Om jag ska presen-
tera någon forskningsstudie så har jag även lätt-
are att relatera till saker jag själv gör i rollen som 
brandman samt även till mina lyssnare som ofta 
är brandmän och har räddningstjänstbakgrund. 

  - Men sett till det stora hela är det ca 40000 kr 
extra om året, för att stanna hemma en vecka 
varje månad, vilket gör att man ibland känner lite 
tvivel på varför jag gör detta. Tid är pengar, så 
man kan nästan säga att man går back.
Slutligen, hur ska massuppsägningarna undvi-
kas? Borde man omförhandla avtalet?

  - Jag tycker man borde backa bandet lite grand 
och återvända till förhandlingsbordet. Jag tror 
man har nått någon slags gräns på vad ”rädd-
ningstjänstsverige” klarar av. Det behöver nöd-
vändigtvis inte bara handla om kronor och ören 
utan den generella synen på yrket i sig. Man lyfts 
inte fram tillräckligt och får den uppskattning 
man förtjänar och behöver. Politiker, kommuner 
och gemene man tar det nästan lite för givet, av-
slutar Stefan.

Nu hoppas samtliga distrikt att avtalet omför-
handlas till ett förmånligare. Lösningen på pro-
blemet verkar annars bli att samtliga kommuner 
går ihop för att på lokal nivå försöka skapa ett så 
rättvist ersättningssystem som möjligt. 

Marcus Ahlström
marcusahlstroem@gmail.com
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Vid byggnation av en arena 
med hög publikkapacitet 

krävs stort fokus på brand-
säkerheten för att säker-
ställa att alla människor 
kan utrymma säkert vid 

händelse av brand. En are-
na består till största delen 
av betong vilket kan tyckas 
göra brandprojekteringen 

enkel. Problemet är att det 
under evenemang är flera 

tusen personer som ska ut-
rymmas säkert och tillräck-

ligt snabbt om det skulle 
börja brinna. 

I Helsingborg finns Helsingborgs IFs hemmap-
lan Olympia som sedan 2014 har renoverats 
och byggts om. Tre av fyra läktare har rivits och 
byggts upp igen och den fjärde har renoverats 
och byggts till invändigt. En stor utmaning under 
byggtiden har varit att verksamhet pågått i bygg-
naden samtidigt, vilket har inkluderat allsvenska 
matcher med mycket publik. När arenan är helt 
färdig, vilket sker till säsongsstart nu i vår är max-
imal publikkapacitet 17 100 vid fotbollsmatcher 
och 22 000 vid andra evenemang då publik kan 
vistas nere på planen.

Senast det var en större brand som drabbade 
Olympia var år 2003 då ett kylaggregat i arenans 
restaurang började brinna och sedan spred sig 
vidare. Restaurangen blev förstörd men läktaren 
klarade sig undan med sotskador och enbart 
ett tiotal åskådarstolar förstördes. Som tur var 
pågick ingen match under branden, men det är 
något som skulle kunna inträffa under ett evene-
mang med fullsatta läktare.

Senast det var en större brand som drabbade Olym-
pia var år 2003 då ett kylaggregat i arenans restau-
rang började brinna och sedan spred sig vidare. 
Restaurangen blev förstörd men läktaren klarade sig 
undan med sotskador och enbart ett tiotal åskådar-
stolar förstördes. Som tur var pågick ingen match 
under branden, men det är något som skulle kunna 
inträffa under ett evenemang med fullsatta läktare.

Anrika Olympia
- en arena med hög brandsäkerhet
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Enligt Guide to Safety at Sports grounds ska en 
arena kunna utrymmas inom 8 minuter. För att 
säkerställa att det går att genomföra på Olympia 
har en analytisk dimensionering och en del simu-
leringar med datorprogram som FDS och Pathfin-
der gjorts.  Genom att ha fyra olika grundscenarier 
för bränder på olika ställen runt om arenan och 
sedan delat dessa i ytterligare tänkbara scenarier 
för blockerad utrymningsväg, fallerande brand-
larm etc. har de ansvariga brandingenjörerna 
visat att utrymningstiden går att hålla. Eftersom 
arenans läktardel har öppningar runt om som le-
der till det fria, finns en naturlig brandgasventila-
tion som förbättrar möjligheten att utrymma sä-
kert, utan att mängden rök blir för stor. 

Då det serveras alkohol under evenemangen finns 
risken att utrymningen fördröjs eftersom eventu-
ellt alkoholpåverkade personer varken reagerar 
lika snabbt eller rör sig lika fort mot säkerhet jäm-
fört med en person som inte är alkoholpåverkad, 
dem har en längre förberedelsetid. På grund av 
att läktarna är smala och tätt packade med folk, 
kan personer inte utrymma oberoende av dem 
som är omkring. Det gör att personerna på läkta-
ren kommer påverkas av varandra och fördelning-
en mellan hur lång tid det tar för olika personer 
att reagera minskar. 

Som för alla typer av byggnader är tidig upptäckt 
av en brand viktigt. I hela arenan finns optiska 
rökdetektorer installerade. Skulle brandlarmet ut-
lösa görs en kontroll av anläggningsskötaren som 
kontrollerar var det eventuellt brinner och kan på 
så sätt kvittera bort larmet om det utlöstes av 
exempelvis matos i restaurangen. Detta gör att 
det är en liten fördröjning innan räddningstjäns-
ten larmas men det gör även att hela arenan inte 
behöver utrymmas om det inte inträffat något all-
varligt. Skulle det finnas ett behov av utrymning 
sänds först en akustisk signal ut som följs av ett 
förinspelat, talat meddelande. 

Olympia är inte lika stor och rymmer inte lika myck-
et folk som till exempel Friends arena i Stockholm 
eller Ullevi i Göteborg. Det gör att läktarna är bygg-
da lite annorlunda och publiken kan lämna arenan 
nästan direkt istället för att behöva gå inomhus 
och i trapphus före dem kommer ut ur arenan. 

Utöver vanliga brandorsaker som till exempel elfel, 
händer det att pyroteknik hanteras av supportar 
på läktaren. Ibland sker detta med ett tifo, ett läk-
tararrangemang för att hylla och stötta laget. Då 
är det vanligt med flaggor, papper, stora tygstyck-
en etc. Kombineras pyroteknik med ett tifo är ris-
ken att det tar fyr stor, vilket skulle kunna skapa 
kaos på berörd läktare. För att ha beredskap om 
något skulle inträffa finns matchvärdar utpostera-
de framför läktaren med hinkar sand och vatten. 
Utöver det har arrangören även en säkerhetsplan 
upprättad inför varje match och evenemang

Skulle olyckan ändå vara framme är Olympia en 
säker arena som går att utrymma inom rimlig tid. 
Alla helsingborgare och andra givetvis, kan känna 
sig trygga när Olympia besöks.

Karin Sandin
bra15ksa@student.lu.se
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Nattklubbar 
och bränder

- en potentiellt 
livsfarlig kombination

Nu för tiden är brandskyddskra-
ven på nattklubbar i Sverige och 
övriga västvärlden högt ställda. 
Kraven på antalet utrymnings-

vägar, dess utformning och 
avstånden till dem är rigorösa. 
Väggar, tak och golv omfattas 
ofta av en hög skyddsklass. 

Ifall en brand ändå bryter ut gäller det att man 
snabbt och säkert ska kunna utrymma alla besö-
kare. Just nattklubbar är utsatta för en särskild 
risk som uppstår vid utrymning och det är att de 
många besökarna riskerar att klämmas mot var-
andra när de rör sig mot nödutgångarna. ”Prop-
par” uppstår. Vill det sig riktigt illa kan personer-

na blockera vidare utrymning för de som befinner 
sig längre bort ifrån nödutgången och närmare 
branden. Det är inte helt ovanligt att man då 
krossas eller kvävs på grund av människor som 
ramlar på en eller trycker upp en mot väggarna. 
Risken finns även att man kvävs av själva brand-
gaserna eftersom utrymning inte längre är möjlig. 

Vid diskoteksbranden i Göteborg 1998 och bran-
den på nattklubben The Station i Rhode Island, 
USA 2003 hände just detta. I kombination med 
att antalet nödutgångar i praktiken begränsats 
till endast en och att dörrbredden var för liten, 
uppstod proppar och människor kvävdes eller i 
ett fåtal fall, slukades av lågorna. På The Station 
krossades även besökarna mot varandra. Brand-
männen som anlände till olyckshärdarna fick sli-
ta loss människor som låg staplade på varandra 
i utgångarna.

I diskoteksbranden i Göteborgs insåg inte vakter-
na inledningsvis situationens allvar och samti-
digt som besökare började utrymma lokalen ville 
man släppa in nya gäster. På The Station blocke-
rade istället vakterna en av nödutgångarna med 
hänvisningen att den endast var till för bandet 
som spelade den kvällen och klubbens personal. 

Diskoteksbranden i Göteborg var anlagd. Bran-
den på The Station orsakades istället av pyrotek-
nik som inte var godkänd för inomhusbruk. Anta-
let omkomna i Göteborg var 63 samtidigt som det 
var 100 personer som miste livet i Rhode Island. 
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Diskotekbranden i Göteborg och branden på The 
Station är två tragiska exempel på hur fel det kan 
gå. Med tanke på hur många som ändå besöker 
diverse nattklubbar runt om i världen, inträffar 
det ändå relativt få bränder. De senaste åren har 
många lokaler utrustats med sprinklers, gjort sig 
av med lättantändligt material i klubbmiljön och 
skapat fler och tydligare utrymningsvägar.

Som nattklubbsbesökare finns det även relativt 
enkla åtgärder man själv kan vidta för att öka sin 
egna och andras säkerhet. Givetvis bör man inte 
dricka sig allt för berusad för att bibehålla sin 
reaktionsförmåga, men det är framförallt viktigt 
att man gör sig medveten om var nödutgångar-
na finns. Tidigare bränder har visat att de flesta 
besökare tenderar att lämna lokalen genom hu-
vudentrén, samtidigt som det ofta finns betydligt 
närmare och säkrare utgångar, till exempel bak-
om barer och scener. 

Vidare är det av högsta vikt att nattklubbens alla 
anställda har lämplig brandskyddsutbildning och 
kan hjälpa till med att utrymma lokalen snabbt. I 
rapporten Utrymning av nattklubb – Resultat från 
två fullskaleförsök, från Lunds Universitet vid av-
delningen för Brandteknik, författad av Roni Nasr 
och Magnus Wall, tar man upp betydelsen av hur 
auktoritetsfigurer, så som vakter, kan påverka ut-
rymningen. 

I två fullskaleförsök där besökarna hölls ovetan-
de om testen utrymde man två olika nattklubbar. 
I ena fallet hade vakter och värdar hjälpt till med 
utrymningen och i det andra fallet hade de förhål-
lit sig mer passiva. Efter 90 sekunder hade samt-
liga besökare utrymt lokalen eller var på väg att 
göra så i det försöket då vakterna assisterade vid 
utrymning, medan det tog flera minuter att utrym-
ma i det andra fallet. Det var då tydligt att besö-
karna inte tog brandlarmet på lika stort allvar och 
man prioriterade i högre utsträckning att hämta
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sina jackor och väskor från garderoben än att 
snabbt sätta sig själv i säkerhet. Författarna till 
rapporten påpekar dock att avsaknaden av rök 
och röklukt kan ha påverkat besökarna att inte ta 
larmet på allvar. I vilket fall som helst har vakterna 
och personalens agerande en stor betydelse för 
att en fullständig utrymning genomförs så snabbt 
som möjligt.  

Ovannämnda rapport är ett bevis på att kunska-
pen om nattklubbsbränder ökar. I takt med att 
mer forskning och fler studier görs på området är 
det säkert att säga att nattklubbsmiljön, åtminsto-
ne ur en brandskyddssynpunkt, blir allt tryggare. 

Och även om brandskyddet är uppfyllt till punkt 
och pricka har både besökare och arrangörer all-
tid ett gemensamt ansvar för att en utrymning vid 
en brand går lugnt och säkert till.

Genom att ta det ansvaret kan man minimera 
risken för allvarliga personskador vid brand och 
förhoppningsvis upprepas aldrig tragedier så som 
diskoteksbranden i Göteborg och branden på The 
Station i Rhode Island.

”Det bästa meD att jobba hos branschens 
bästa arbetsgivare* är De spännanDe
projekten och alla härliga kollegor”.

Oliver Walsh, Brandingenjörs- 
och riskhanteringsprogrammet 
LTH 2013-2017.

*Enligt Universums undersökning 2013, 2015 och 2016

MalMö live. Bengt Dahlgren projekteraDe BranD och risk
saMt ritaDe sprinkler och vvs.

Lorentz Brännström
bilagan.bi15@gmail.com
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