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Brandskydd i Rymden
Rymden omger Jorden som havet omger ett plankton. De olika fenomen och himlakroppar som syns uppe på stjärnhimlen har länge varit grund för spådomar om framtiden och
har haft en betydande inverkan på människors liv. Det är dock först på senare tid som vi
har haft möjlighet att undersöka dessa fenomen på närmare håll. Men då man skickar upp
astronauter till The Final Frontier uppstår en del problem och frågetecken. Ett av dessa är:
Hur ska man utforma brandskyddet i rymden?

År 1967 var rymdkapplöpningen mellan
USA och Sovjetunionen i full gång. Supermakterna hade skickat upp bemannade rymdfarkoster i rymden, bärandes både människor
och djur. Den 27 januari det året skulle besättningen på Apollo 1 genomgå ett systemtest,
men det slutade i en tragedi. En gnista skapade en låga inne utrymmet där astronauterna
satt, och den syrerika atmosfären fick elden att
sprida sig snabbt. Alla tre astronauterna dog.
Olyckan ledde till att NASA började lägga mer
fokus på brandsäkerheten i rymdkapslarna och
ända sedan den dagen 1967 har brandskyddet
på farkosterna utvecklats enormt. Men innan
man sätter sig ner och skisserar på sprinklersystem och brandceller måste man ta sig en
titt på brandfenomenet i sig, för eld beter sig
inte på samma sätt i kosmos som på Jorden.
Det finns flera skillnader mellan livet på en
rymdfarkost och livet på jorden.
En av de mest slående skillnaderna är gravitationen. Samma kraft som gör så att astronauter kan studsa runt som kaniner på månen
gör också så att flamspridning sker annorlunda. På jorden tenderar flamman att sprida sig
uppåt eftersom plymen stiger uppåt på grund
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av att densiteten på brandgaserna är lägre än
den omgivande luftens. I rymden däremot gör
den minimala gravitationen att densitetsskillnader inte alls spelar lika stor roll som här nere.
Följden blir att flamman, istället för att sprida
sig uppåt, sprider sig åt alla håll samtidigt.
I de experiment som NASA har genomfört har
man kunnat hitta en del egenskaper hos flammor i mikrogravitet, som eldsvådor på Jorden
saknar. Exempelvis kan bränder i rymden brinna vid lägre temperatur och med lägre syretillgång än på jorden. Just det senare är en viktig
iakttagelse, för den första åtgärd man tänkte
på när man skulle släcka bränder på rymdfarkosterna var att strypa syretillförseln. Men då
man prövade detta upptäcktes det att elden
inte alls slocknade utan delade upp sig i mindre, tredimensionella flamfronter som kryssade
fram över bränsleytan (som i experimenten var
gjorda av fasta material). Genom att byta form
och ändra riktning överlevde flamman syrenivåer som en vanlig flamma på jorden skulle ha
kvävts av. Att flamman inte sprider sig uppåt
har också betydelse för detektionssystemet.
Eftersom plymen inte stiger är det inte lönt att
placera rökdetektorer i taket. Istället finns de
inne i ventilationssystemet. Anledningen till det
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Låga på jorden
jämfört med låga
i rymden.

Rymdfarkosten
Challenger exploderar
strax efter avfärd.
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är att ventilationen blir den viktigaste källan till
frisk luft för flamman. På jorden stiger de varma brandgaserna och ersätts att kall, syrerik
luft vilket får flamman att fortsätta brinna. Naturlig konvektion kallas det. I rymden finns det
inte någon naturlig konvektion och därför blir
det ventilationssystemet som förser flamman
med syre. Brandgaserna ventileras då bort, vilket gör det logiskt att placera rökdetektorerna i
ventilationsutrymmena.
En sak är dock detsamma i rymden som på
Jorden. Det krävs brandmän för att släcka elden. Eftersom det som bekant inte finns något
brandväsen i rymden och brandmän ännu inte
har en given plats på alla rymdexpeditioner,
måste de människor som har det få en utbildning i brandbekämpning. På den internationella rymdstationen (ISS) följer astronauterna
ett bestämt protokoll vid brand. Först stängs
ventilationen till den drabbade sektionen av
för att hindra spridning till andra delar av stationen. Sedan stängs strömmen av i samma
sektion. Sist går man in och släcker resterande
glöd med handbrandsläckare. ISS är naturligtvis utrustat med ett stort branddetektions- och
säkerhetssystem för att risken och konsekvensen av en brand ska bli så liten som möjligt.
Mycket erfarenhet om bränder ombord på
rymdstationer kommer från en olycka på
den ryska rymdstationen Mir, som togs ur bruk
2001. 1997, då rymdstationen fortfarande befann sig i omloppsbana runt Jorden, skulle en
kosmonaut antända en behållare med perklorat. Det var en rutinsak. Då perklorat reagerar
frigörs syre och fungerar därför som ett tillägg
till ventilationssystemet. Syret från perkloraten
tog dock eld och fortsatte brinna ända tills dess
att syretillförseln, dvs. perkloraten, tog slut. Besättningen lyckades hålla branden under kontroll, men olyckan var otäckt nära en katastrof.
Idag är ISS utrustat med två separata släckningssystem: I den ryska sektionen finns det
ett vattenskumsystem och i den amerikanska
ett koldioxidsystem. Man håller också på att ta

fram en typ av sprinklersystem som avger vattenpartiklar så små att det är mer likt en dimma. Nyligen genomfördes även experiment på
eld i mikrogravitet, de så kallade Saffire- experimenten, för att få en bättre insikt i hur bränder
beter sig i rymden. Saffire är ett experiment i
tre delar där en modul antänds under kontrollerade former på ett Cygnus-skepp (lastskepp)
på väg tillbaka till Jorden från ISS. Enligt NASA
kommer den tredje delen av experimentet vara
färdigt i september i år.
Efter katastrofen på Apollo 1, olyckan på
Mir och alla andra brandrelaterade olyckor
och tillbud som inte finns nämnda här, står det
bortom allt tvivel att brandsäkerheten måste
prioriteras högt om vi ska ha något hopp om
att genomföra längre rymdfärder i framtiden.
Ambitionerna finns där i alla fall. NASA planerar bemannade expeditioner till Mars och
till en asteroid. Voyager 1 och 2 har passerat
gränsen för vårt solsystem och befinner sig i
områden som verkligen förtjänar att kallas The
Final Frontier. Rymden är inte längre utanför
människans räckvidd och stjärnhimlen är inte
längre ett mystiskt, gudomligt papper där framtiden står nedskriven. Men framtiden ligger
utan tvekan däruppe och för att kunna fortsätta
följa stigen vidare bland stjärnorna kommer vi
att behöva rökdetektorer i ventilationen, avancerade släckningssystem och astronauter som
är utbildade i brandsäkerhet.
För hur ska man kunna följa en stig om den
brinner upp under en?

Anton Petersson

bra15ape@student.lu.se
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Bristande brandskydd i radhus
-ett allt mer uppmärksammat problem

Boverkets byggregler har krav
på att alla bostäder ska konstrueras som egna brandceller med
ett fullgott brandskydd på en
timme, EI60. Vilket då även gäller alla lägenheter i radhuslängor. Tyvärr har det uppmärksammats allt mer problem med just
radhuslängor där bränder har
visat sig sprida sig snabbare än
förväntat. De tre främsta anledningarna till att bränder sprider
sig i radhuslängor har visat sig
vara via ventilerad takfot, bristfällig avskiljning på vinden och
lättkonstruktion i vindsbjälklag samt takstol.

En ventilerad takfot innebär att branden kan
sprida sig antingen från exempelvis en uteplats i anslutning till husfasaden, via den ventilerade takfoten och upp på vinden. Lågor som
slår ut genom ett fönster i lägenheterna kan
också sprida sig via takfoten och upp på vinden. Även om man har ett fullgott brandskydd
i vindsbjälklaget kan branden ta sig förbi detta via den ventilerade takfoten. När takfoten
dessutom är konstruerad av brännbart material finns en stor risk att branden sprider sig från
takfot till takfot, förbi fullgoda brandbeständiga avskiljningar på vinden. Ventilerade takfötter är vanligt förekommande då ventilationen
minskar risken för fuktproblem på vinden. Men
det finns flera metoder för att förebygga brandspridning via takfötter och fuktproblem. En åtgärd är att installera behandlat brandnät i takfotens ventilationsöppning. Nätets behandling
expanderar och sluter tätt vid höga tempera
turer, vilket förhindrar att branden kan sprida
sig via takfoten in på vinden. För att undvika
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Safety First
Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns
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brandspridning förbi avskiljande väggar kan
man även täta takfoten närmast grannen.
När det gäller avskiljningar på vinden mellan
lägenheter finns en problematik på grund av
håligheter och genomföringar som gör att väggen inte uppfyller kravet på brandmotståndet.
Även väggens anslutning mot yttertak kan ställa till en del problem om den inte bryter igenom
innertaket och hela vägen ut till yttertak. Har
man ett brännbart innertak och fullgott brandskydd i avskiljande vägg finns en risk att branden sprider sig via de glipor som bildas när
innertaket brinner av. Åtgärder för otätheter
kan vara obrännbar och brandklassad tätning.

En lätt takstolskonstruktion är problematisk
då den ofta baseras på en takstolskonstruktion
som sammankopplas med hjälp av att spikplåt eller liknande. Vid brand kan spikplåtarna
lossna vilket kan leda till att hela konstruktionen havererar vilket vindsbjälklaget inte är dimensionerat för. Tidigare var det tillåtet med
så kallad 30 plus 30 lösning med vindsbjälklag
med 30 minuters brandmotstånd. Principen
innebär att det skulle ta 30 minuter för branden att sprida sig upp till vindsutrymmet, och
lika lång tid till dess att den nått nästa lägenhet
genom vindsbjälklaget. Men med problematiken med brandspridning förbi bjälklaget via
exempelvis takfötter uppnås inte kravet på 60
minuter. Vill man idag ha fullgott brandskydd i
endast vindsbjälklaget bör man han 60 minuters brandmotstånd och se till att eventuella
vindsluckor, ventilationsrör m.m. även uppfyller brandkravet.

nomföra inventeringar med fastighetsägarna
i sina kommuner. Räddningstjänsten i Östra
Götaland, Attunda och Uppsala är exempel
på räddningstjänster som undersöker eller har
undersökt situationen i sina kommuner. Brandingenjör Anders Lundberg på Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap säger att
vad MSB har fått rapporterat så bör man lägga
vikt på att ha en öppen dialog med fastighetsägarna när man genomför inventering med
hembesök. Vidare säger han att nyckeln ligger i att få de boende att förstå problematiken
med byggnadskonstruktionen och inte skrämma upp i onödan. Vad Lundberg själv har hört
så har den absoluta majoriteten av fastighetsägarna en positiv inställning till genomförda inventeringar och eventuella rekommendationer
om åtgärder.
I sommar fortsätter flertalet räddningstjänster runt om i landet att inventera radhus i sina
kommuner och arbetar på så sätt för att göra
våra hem allt tryggare.
Emma Lindh

bra15eli@student.lu.se

Med denna problematik i ryggen och ett flertal
uppmärksammade radhusbränder där branden spridit sig fortare än förväntat, har allt fler
räddningstjänster runt om i landet börjat ge-
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med brand- och säkerhetsingenjör
på massafabrik och pappersbruk

Industrin är en stor arbetsgivare och en viktig del av samhället. Produktionen av
varor distribueras över hela världen och bidrar till vår välfärd och levnadsstandard. Men på stora fabriker är det mycket som kan gå snett. Man handskas med
allt från starka kemikalier till gigantiska ugnar och det är lätt att förstå att i sådana miljöer är en olycka aldrig långt borta. Det är här som brand- och säkerhetsingenjören kommer in. Bilagan har varit i kontakt med brand- och säkerhetsingenjören Anders Haglund på STORAENSO Paper AB Nymölla bruk, en massafabrik
och pappersbruk i nordöstra Skåne.

Han började som deltidsbrandman i Sölvesborg och blev räddningsledare på Räddningstjänsten
Västra Blekinge. Med de erfarenheterna och med utbildning inom akutsjukvård hade Anders Haglund stor
erfarenhet av säkerhets arbete redan innan
han fick jobb på Nymölla bruk. Han har även
deltagit i de utbildningar inom olycksutredningar som anordnades av Räddningstjänsten
Västra Blekinge samt drivit ett eget företag.
-Varför valde du att lämna räddningstjänsten och varför hamnade du just på Nymölla?
-Livet blir mycket roligare om man säger JA till
saker, säger Anders. Jag hade ett litet företag
som använde brandmän som säkerhets- och
brandvakter vid större stopp på industrier. Genom detta kom jag i kontakt med Nymölla bruk.
Jag fick frågan från Nymölla om jag var intresserad av tjänsten som säkerhetschef.
-Vilka arbetsuppgifter har du?
-Som säkerhetschef på ett industriföretag med
540 anställda blir det många olika uppgifter.
Förutom att [se till så att vi] följer alla lagar och
regler från myndigheter ska rutiner i form av
kontroller av system för brandsäkerheten och
allmän säkerhet, såsom staket, grindar, personkontroller, göras. Dessa delar är jag ansvarig för
och har tekniker som hjälper mig med. Jag är
även kontaktperson för olika myndigheter, exempelvis MSB, länsstyrelsen och kommunen.
Slutligen är jag också brand- och säkerhetsansvarig till försäkringsbolag såväl som personal- och ekonomiansvarig för min avdelning.
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-Hur omfattande är din inblandning i annat
säkerhetsarbete än just brandsäkerhet?
-Då brand och säkerhet är ett väldigt viktigt
område inom Nymölla Bruk är jag med och
påverkar i projekt och andra nybyggnationer.
Organisationen som vi har här, gör att jag jobbar väldigt nära arbetsmiljöingenjören för att
många av våra områden går ihop vad gäller förebyggande och utredningar mot arbetsmiljö.
Detta är ett väldigt bra sätt att jobba på för att
få en enhetlig syn på förebyggande av olyckor.
Mycket handlar om att ha system som fungerar om en olycka eller tillbud sker.
-Hur skiljer sig dina arbetsuppgifter från de
du hade i räddningstjänsten?
-Det är inte så mycket som skiljer, jag ser oss
som ett litet samhälle. Förebyggande [arbete],
utredningar, larmorganisation, krav från myndigheter, riskbedömningar, olyckor, bränder,
miljöskydd, koll på kostnader, lugnt ibland och
action ibland.

Anders Haglund, brand- och säkerhetsingenjör på STORAENSO Paper AB.

-Känner du att du gör skillnad på Nymölla
och att dina synpunkter väger tungt?
-Alla vill att arbetet ska utföras på ett så säkert
sätt som möjligt, säkerhet kostar mycket pengar och detta ska samsas med produktion. I alla
projekt eller utbyte av något, ingår brand och
säkerhet som en punkt högt upp. Där är jag
med tidigt och kan påverka.
-Är det någonting du saknar från din tid i
räddningstjänsten, som du inte har nu?
-Jag har förmånen att vara insatsledare i Bromölla kommuns räddningstjänst med jour var
4:e vecka. En liten räddningstjänst med mycket engagemang och kunnig personal. Här får
jag mitt lystmäte gällande räddningstjänst.
-Vad är det bästa med att jobba inom industrin?
-Att kunna vara med och påverka hela vägen.
Från att komma med en idé till att vara med
och se slutresultatet. Kunna se att systemen
fungerar eller förbättra dem. Många brandföretag lyssnar på oss inom industrin och vill vara
med att ta fram nya delar till ett bättre anpassat
brandskydd.

beta tillsammans med projektledare, elektriker
och mekaniker. Det är inte lika mycket skrivbord som inom de flesta andra verksamheter
för brandingenjörer. Jag har aldrig träffat någon som är överkvalificerad. Bidrar man inte
på fel sätt om man själv tycker det?
-Skulle du säga att industrin utgör en bra
arbetsplats för brandingenjörer?
-Industrin är den största arbetsgivaren för ingenjörer direkt eller indirekt. Så jag skulle vilja
säga att brandingenjörer har varit och är en del
av industrin.
Valet för många brand och riskingenjörer
står ofta mellan räddningstjänsten eller konsultarbete. Men man får inte glömma att industrin är en minst lika relevant arbetsgivare.
Och i takt med att industrialiseringen utvidgas
och konsumtionen av varor ökar, måste också säkerhetstänkandet och riskhanteringsprocessen utvecklas. Brand-och riskingenjörerna
kommer driva denna utveckling och se till så att
framtidens industri är så säker som den kan bli.
Anton Petersson

bra15ape@student.lu.se

-Vi som går brandingenjörsutbildningen på
LTH får ofta höra att vi kommer bli överkvalificerade för jobb inom industrin. Anser du att
detta stämmer?
-Inom industri gäller det av att vara engagerad, tydlig och motiverad för att få igenom sina
förbättringar/förändringar. Industri är verkligen
”hands on”, vara ute i verksamhet och samar-

Bild: Wikimedia Commons
Användare: Bulver
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Konsult

en fri och flexibel vardag

Det är lätt att tro att en brand- och riskkonsults vardag är full av stressiga möten och platsbesök. Att man skyndar från en plats till en annan, jagad av tiden med en full inkorg och
samtidigt har telefonen tryckt mot örat. Den bilden behöver dock revideras en aning då det
finns andra synvinklar och aspekter som är viktiga att belysa. Den här artikelns syfte är att
lyfta fram och belysa den vardag som ger möjlighet till flexibla arbetstider och stor frihet
att planera arbetsveckan på ett sätt som passar både dig och kunden.
Denna artikel baseras på tankar och reflektioner från egna erfarenheter och upplevelser
och ämnar inte att utgöra en generell beskrivning av konsultbranschen.
Att arbeta som brand- och riskkonsult kan
såklart se olika ut beroende på arbetsgivare, men varierar även efter hur varje person
väljer att arrangera sin tid. Det finns möjlighet
att påverka både arbetstider och projekt i viss
mån. Personer som är morgontrötta och är
mest effektiva på seneftermiddagen har möjlighet att styra sin dag efter det. Och åt andra
hållet finns det inget som hindrar att arbetsdagen börjar kl 06.00 om det passar bättre. Att ha
möjlighet att styra över sin egen planering och
dag bygger på ömsesidig respekt och förtroende mellan arbetsgivare och konsult. En annan
förutsättning för att kunna styra sin tid är även
att konsulten får möjlighet att själv utveckla en
bra kundkontakt och handlägga projekt med
trygghet och stöd från kollegor. En kompo10

nent för att nå trygghet kan vara att alltid vara
minst två konsulter involverade i varje projekt.
Inte bara ren internkontroll av dokument utan
även som coach och bollplank genom projektet. Flera personer som har god insyn i projekten bidrar också till en trygghet hos kunden
eftersom det är enkelt att stötta vid tex ledighet
eller sjukdom. Trygghet skapas även genom
de kollegor man omger sig av. Kollegor med
olika bakgrund inom brandområdet bidrar med
olika synvinklar och kunskapsområden. För en
relativt ny konsult är kollegornas kunskap, problemlösningsförmåga, rutin och samarbetsvilja ovärderlig. Genom många hjälpsamma
kollegor med olika expertkunskap blir utvecklingskurvan snabb och effektiv för varje individ. Först när trygghet och förtroende finns hos
konsulten har förutsättningar skapats för att
personen själv ska kunna påverka sin vardag
och möjlighet att utnyttja den flexibilitet som
faktiskt finns. Arbetsgivaren har en oerhört viktig roll i att ge varje konsult förutsättningar

att vara trygg i konsultrollen genom coachning
och stöttning i projekt, allt för att låta konsulten
hitta den trygga och flexibla vardagen.
I en yrkesroll där arbetsbelastningen ibland
kan vara hög är möjligheten till återhämtning extra viktig. Att ha möjlighet att balansera hårt arbete med träning, resor, fritidsintressen eller kvällsaktiviteter med kollegor är
en förutsättning för långsiktigt välmående.
Flexibiliteten i vardagen möjliggör tid för allt
detta om den utnyttjas på rätt sätt. Lunchträning, promenad innan jobbet, sovmorgon efter
en intensiv period eller vad som nu kan få varje individ att varva ner och hitta lugnet. Se till
att göra saker som ger energi och där mental
återhämtning sker. Ett eget ansvar vilar på varje person att utnyttja möjligheten och skapa en
situation med balans mellan jobb och fritid. Allt
för att trivas och tycka att det är fantastiskt att
gå till jobbet, varje dag!
Konsultrollen innebär även varierande arbetsuppgifter och dagar som är olika varandra. Utifrån de projekt som handläggs vid olika
tillfällen kan vardagen ibland till största delen
utgöras av mötestid och ibland mest tid inne på
kontoret för skrivjobb. Ibland innebär det resor,
ibland inte. Ibland stora projekt som sträcker
sig över lång tid, och ibland snabba insatser
som kräver mindre tid. Variation i typ av byggnader, alltifrån en mindre förskola, till vårdcentral, lägenheter, skola, butiker, hela köpcentrum
och sjukhus. Nybyggnader och ombyggnader
och allt däremellan. Sammantaget en varierande tillvaro där möjligheten till personlig utveckling och utveckling av teknisk kunskap
är stor. I variationen bor delar av det som gör
yrket spännande. Ingen dag är den andra lik.
En annan viktig del av jobbet som konsult
är mötet med människor. Dagligen möter
brandkonsulter projektgrupper, arkitekter, fastighetsägare och andra där det krävs någon
typ av samarbete. Och visst är väl mötet med
människor fantastiskt? Hur presenterar man
att en lösning inte uppfyller myndighetskraven
och den nya lösningen kommer att bli dyrare,
på ett sätt som gör att parterna ändå är nöjda efter mötet? Och hur får man personer att
lyssna, förstå och faktiskt ta till sig det som

presenteras så att åtgärder vidtas? Alla är vi
olika och kommunikation mellan personer med
en variation av personlighetsdrag, roller och
intressen kan vara både superenkelt och klurigt, beroende på vem man träffar. Ibland krävs
det en extra ansträngning för att få motparten
att överhuvudtaget lyssna och ibland förstår
man varandra som om man känt varandra
hela livet. Vissa personer vill ha all information
i detalj och förstå bakgrunden till beslutet och
andra vill endast veta svaret eller lösningen.
Det är i mötet med människor som vi förstår
hur viktig kommunikationen är. Att man ibland
behöver anpassa sin kommunikationsstrategi
till den person man ska prata med. Och den
känslan som infinner sig när man helt plötsligt
lyckas förmedla information på ett klockrent
sätt till en person som man tidigare haft uppförsbacke i kommunikationen med, det är den
känslan som gör mötet med människor extra
spännande.
Så, till dig som funderar på att bli konsult.
Välkommen till en varierande vardag där du
själv kan nyttja möjligheterna och sätta dina
egna gränser. Gör din vardag unik och se till att
utvecklas som person i mötet med människor
och grupper.

Lina Åteg
Brandkonsulten AB
Kontorschef Norrköping
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Brandflyg

Bild: Wikimedia Commons
Användare: Arpingstone

Sedan 50-talet har brandflyget
stöttat räddningstjänsten i
Sverige med att lokalisera
bränder i ett tidigt skede.
Med MSB som finansiär utförs uppdragen
för länsstyrelsen och lokala räddningstjänster i syftet att bevaka och spana
Brandflyget är viktigt för att skydda skog
och natur. Kan besättningen larma räddningstjänst i ett tidigt skede och ge vägvisning
till platsen kan skador både begränsas och
arbetsinsatsen minskas.
Genom ett frivilligt engagemang ger piloter och spanare ur Sveriges flygklubbar sig
ut under sommarperioden för att bevaka länens riskdrabbade områden. Dessa personer,
som byter lata timmar på stranden mot frivillig
samhällstjänst i luften, går dock inte helt utan
kompensation för sin insats. Att flyga är nämligen förhållandevis dyrt så istället för lön får
piloterna gratis flygtid - vilket för många räcker
långt med flyget som passion och brinnande
intresse.
Daniel Sonnerfjord är pilot inom Frivilliga
Flygkåren (FFK) och även klubbansvarig för
Jönköpings Flygklubb avseende brandflyg. Vid
frågan hur ofta det flygs, grundat på de brandriskprognoser som finns att tillgå, skriver han:
-Det är TiB på räddningstjänsten som beslutar om vi ska köra eller ej med underlag i form
av brandriskkartorna och erfarenhetsbaserad
kunskap. Känner sig han eller hon osäker tror
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jag de brukar ha samråd med SMHI för en djupare bedömning. Brandflyget är inte delaktiga i
denna bedömning utan tar bara del av beslutet
att köra eller inte.
Brandriskprognoserna utfärdas på MSB:s
och SMHI:s hemsida i form av tre kartor:
gräsbrandrisk, FWI och HBV.
Under våren beror prognosen för gräsbrand
mycket på väder, luftfuktighet och om det finns
stora mängder torrt fjolårsgräs kvar som har
lättare för att antända. Kartan visar även om
mycket nytt gräs hunnit växa fram vilket hämmar brandrisken. Vanligen börjar gräsbrandrisken i februari i Sveriges sydliga delar för att
sedan avslutas i juni i norr.
FWI visar hur lätt en brand sprider sig och hur
brandbeteendet är i terrängen.
HBV visar antändningsrisk och markfuktighet
i de markskikt som har störst betydelse vid
skogsbrand. Vattentillgången för växtlighet i
mark och skog är beroende av hur uttorkad
marken är, och därmed av stor vikt för antändningsrisken i skogsmark. Kartorna återges
ofta i olika färgmarkeringar som representerar
brandrisken. FWI och HBV presenteras även i
en 5-gradig skala där 5E avser extrem brandrisk och 1 mycket liten brandrisk.
Enligt MSB:s riktlinjer för 2017 flygs det två
gånger per dygn vid brandrisk 5E eller 5 och

Bunkris
brandtorn

är ett brandtorn som
ligger i Bunkris i
Älvdalens kommun,
Dalarnas län.
Tornet, som byggdes
under 1890-talet, är 24m
högt och ligger 600m ö.h.

Tornet byggdes för att övervaka älvdalens skogar i händelse av brand, men
tornet har även använts under andra världskriget av Försvarsmakten. Runt
1800-talets slut, som en följd av skogarnas ökade värde började skogsbolag uppföra brandtorn för att sköta övervakningen av Sveriges skogar.

Bild: Wikimedia Commons
Användare: OLOF28
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Innan
brandtornen

uppfördes
användes
naturliga utsiktsplatser
för bevakning
av skogarna.

Kopparklinten

är en utsiktsplats i Trollhättan
på västra sidan om Götälv.
Från Kopparklinten har man utsikt över Trollhättan med Hunneberg i bakgrunden. Under andra
världskriget fungerade utkiksplatsen även som
ett fäste för luftvärnskanoner för att kunna försvara Olidan mot ett eventuellt tyskt angrepp.

Åren omkring 1960
fasades systemet ut och ersattes av brandflyg.
Många av tornen revs eller förföll.
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en gång per dygn vid brandrisk 4, vid brandrisk 1-3 behövs i regel ingen bevakning.
Hur väl dessa riktlinjer står sig mot verkligheten verkar i många fall kunna anses tillräckliga
kommenterar Daniel Sonnerfjord på frågan.
Samtidigt är de just riktlinjer och används som
sådana. Sonnerfjord skriver:
-Jag skulle säga att riktlinjerna tjänar väl
som princip. Vissa somrar förekommer stora avvikelser lokalt vilket kanske inte framgår
av kartorna. Det i sin tur kan också påverka
slingorna och tiderna. Normalt är östra sidan av småland torrare än västra men det
kan finnas en torr fläck på varje sida också.
-Periodvis har vi flugit betydligt mycket mer
än riktlinjerna. Förra sommaren som exempel
körde vi under några perioder för allt vad organisationen höll för från tidig morgon till in på
kvällen med mer eller mindre en kärra i luften
hela tiden, nästa kärra startade sitt uppdrag
mer eller mindre när den första landade. Detta
hör dock till ovanligheterna under de ca 10 år
jag själv flugit.
Vid frågan hur ett typiskt händelseförlopp
ser ut då en skogsbrand upptäcks svarar Sonnerfjord:
-Typiskt upptäcker vi en brand på långt håll
beroende på storlek på branden och väderförhållanden. När vi upptäcker något misstänkt meddelar vi SOS varefter vi anflyger den misstänkta branden för vidare utredning. När vi med hög
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sannolikhet kan säkerställa att det rör sig om en
okontrollerad brand rapporterar vi åter till SOS.
Då vi tillryggalägger en distans på 10 mil på
ca 30 minuter brukar det inte röra sig om
särskilt många minuter innan vi åter kan rapportera till SOS. Är storlek och plats svår
att fastställa kan det dröja ytterligare innan
dessa uppgifter är helt klarlagda men då har
SOS ändå hunnit skicka ett förlarm till berörda enheter som då kan göra sig beredda.
-När vår uppgift att identifiera att det rör sig
om en okontrollerad brand och dess storlek
är slutförd fattas beslut om vi ska dröja kvar
på platsen för informationsinhämtning och fordonsledning eller ej. Vi har med oss utrustning
för kommunikation (RAKEL), spårning (GPS)
och bildöverföring för att vidarebefordra information till SOS och insatsledare. Vi bistår i
den mån insatsledaren bedömer att vi behövs.
Ibland händer det att man under ett pass upptäcker flera bränder.
Innan brandflyget uppkom i Sverige användes naturliga utkiksplatser i form av höga
punkter i terrängen. Därefter, runt 1800-talets
slut, som en följd av skogarnas ökade värde började skogsbolag uppföra brandtorn för
att sköta övervakningen av Sveriges skogar.
Kring 1950 kom dagens system med flyg att
introduceras och med tiden fasades brandtornen ut. De flesta av dessa revs eller förföll. Nu
har brandflyget snart funnits med i 70 år vilket
mynnar ut i frågan vad nästa lösning kan tänkas vara. Med en ständig teknisk utveckling,
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inte minst inom övervakning. Vad finns det för
alternativ förutom brandflyg?
Daniel Sonnerfjord ser en hel del olika
möjligheter men där varje teknik såklart har
sina respektive för- och nackdelar. Kanske
bör de istället användas som komplement till
varandra, Sonnerfjord svarar såhär på frågan:
-Jag känner till att det finns mjukvara som gör
beräkningar med hjälp av satellitbilder och
annan GIS information. Dessa har begränsningar så till vida att de är känsliga för moln
och andra atmosfäriska omständigheter samt
beroende av viss uppdateringsfrekvens på satellitunderlag. Nästa fråga är hur tidigt de upptäcker en brand, ofta kan vi se små bränder
väldigt tidigt från luften vilket är en stor fördel
då man får ett övertag gentemot om en brand
upptäcks sent. Genom att finnas på plats ovan
branden finns också möjligheten att identifiera
omständigheter runt branden som hotad egendom, personer, tillgång till vattendrag, framkomlighet, fordonsledning etc. Ytterligare en
fråga är kostnadseffektiviteten i denna metod
i stunden. Så möjligen går dessa metoder inte
ställa mot varandra utan bör snarare ses som
komplement till varandra!?

-Ytterligare varianter är givetvis drönare som
fortfarande lever i ett litet juridiskt vakuum och
kommer kanske göra så ett tag till tills säkerhetskraven på flygburen utrustning i kombination med lagstiftningen har hunnit ikapp och
skapat utrymme för denna lösning. Den kan
redan idag tjäna som ett komplement på plats
när en brand är upptäckt men är i dagsläget
ingen lösning för ytövervakning.
Brandflyget tycks ha många fördelar som
ännu inte kan vägas upp på annat vis än genom mänsklig närvaro i luften. En kombination
av flera system låter synnerligen praktiskt men
i slutändan lär det bli en kostnadsfråga gällande effektivitet kontra pris.

Carl-Johan Malmberg
bra14cma@lu.se

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

”Det bästa meD att jobba hos branschens
bästa arbetsgivare* är De spännanDe
projekten och alla härliga kollegor”.
*Enligt Universums undersökning 2013, 2015 och 2016

Oliver Walsh, Brandingenjörsoch riskhanteringsprogrammet
LTH 2013-2017.
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Morgondagens
räddningstjänst
och ingenjörer i
beredskap mot
terrorism
Terrorism har under senare tid
blivit ett av de absolut mest omdiskuterade ämnena som berör
vårt samhälles säkerhet. Efter
flertalet tragiska attentat runt
om i Europa, föll Sverige offer
för det högst meningslösa våldet under fredagen den sjunde
april. Hur hanterades den förfärliga händelsen av de berörda myndigheterna och hur ska
man jobba vidare med dessa
typer av insatser?
Mitt under fredagseftermiddagens rusningstrafik den sjunde april, stormade en lastbil okontrollerat fram längs Drottninggatan i Stockholm. Människor tog skydd för sina liv när de
väl insåg vad som höll på att ske. Den häktade
terroristen Rakhmat Akilov, ursprungligen från
Uzbekistan, styrde fordonet fram längs gatan
för att lyckas köra över så många oskyldiga

som möjligt. Fyra döda och 15 skadade blev
konsekvensen av det fruktansvärt ondskefulla
agerandet.
Genom snabb respons och ett lyckat samarbete mellan polis, räddningstjänst, vårdpersonal
och ansvariga myndigheter, kunde kontrollen
över situationen upprättas snabbt. Det märktes tydligt att samtliga parter övat på liknande
scenarion sedan tidigare. Genom systematiskt och kvickt arbete som utöver att spärra av
olycksplatsen, hjälpa de skadade och begränsa branden som uppstod där lastbilen krockat in i Åhléns, även bidrog till en lite lugnare
stämning i den oskadda folkmassan runt omkring området.
Terrorismen har under senare år blivit allt
vanligare i Europa, vilket är oerhört oroväckande. I viss utsträckning råder nu en kollektiv
rädsla för att vistas i folktäta områden, då det
just är där attentaten har skett. Utvecklingen har på kort tid gått från klassiska bombsprängningar till att använda tunga fordon
som ”vapen”. Detta tyder på desperation hos
gärnings-männen, vilket gör hotet än mer förrädiskt. Denna nya typ av terrorism är väldigt
svår att förutspå och förhindra för säkerhets17

polisen, då en ensam gärningsman som agerar näst intill spontant är svår att kartlägga i tid.
När det gäller utryckningspersonal som
polis, räddningstjänst och ambulans, bör
man lägga ytterligare fokus på händelser som
dessa. Redan nu jobbar dessa myndigheter
tätt ihop när det gäller större olyckor. Ambulanspersonal utgår nästan oftare från brandstation
än sjukhus, vilket skapar en god arbetsrelation
mellan de två yrkena. Vid exempelvis en omfattande bilolycka koordinerar larmcentralen
insatsen där alla tre parter har ansvarsområden och olika auktoritära uppgifter. En öppen
dialog mellan insatsledare för polis och räddningstjänst samt vårdpersonal förs och man
samarbetar för att lösa situationen med bästa
möjliga förmåga.
I en väldigt intressant artikel, som i sin helhet hittas på Storstockholms brandförsvars hemsida,
berättar brandmannen Stefan Nilsson om den
starka upplevelse han fick vara med om under
insatsen på Drottninggatan den sjunde april.
En vanlig fredagseftermiddag, när Stefan och
hans grupp var på väg tillbaka till station larmades det om ett misstänkt terror-attentat
med många skadade.
”Det var inte direkt riktat till oss. Men vi hör på
utlarmningen: Lastbil. Drottninggatan, många
skadade. Vi förstår på en gång att det är ett
attentat med många skadade.”, skriver Nilsson
inledningsvis.
De hade varit ute på en dykövning med dykbilar med bristande utrustning, men valde att åka
direkt mot olycksplatsen för att spara dyrbar tid.
”När vi anländer till Slöjdgatan ser vi en väldigt
svårt skadad person i en port som blivit omhändertagen av civila människor, de har burit upp
henne från lastbilen in i skydd. När jag kliver in
och säger att jag är brandman och att de bör
kliva åt sidan, så tittar den man som håller i det
svårt sargade benet på den skadade personen
upp och säger att han är läkare. En kvinna som
behandlar en svår sårskada i huvudet på den
skadade säger att hon är sjuksköterska. Jag
hamnar i en situation där personer med hög
sjukvårdskompetens redan är på plats. Så vi
avdelar två brandmän till att stötta dem istället
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för att ta över situationen.”, fortsätter Nilsson.
Brandmästaren från Östermalmstyrkan var
inledningsvis räddningsledare på platsen och
hade svårt att skapa en översiktsbild över den
kaotiska och väldigt omfattande skadeplatsen.
”Tillbaka till den skadade i porten på Slöjdgatan. Vi inser ganska snabbt att personen inte
kommer att klara sig om hon är kvar på platsen. Det kommer läkare springande från Cityakuten, som har stängt för att bistå skadade
med sjukvårdsinsats. En läkare ger personen
morfin på plats och sedan lastar vi henne i en
av våra dykbilar. Det går inte att få fram ambulans, det är trafikkaos i stan, så vi kör över
Hötorget till Karolinska sjukhuset och lastar av
henne. Samtidigt med oss kommer ytterligare
ambulanser in med skadade. Sjukhuspersonalen står beredda att ta emot de skadade.
Vi lastar av snabbt och beger oss omgående
tillbaka till stan, där en styrka från Brännkyrka
brandstation har kommit på plats och påbörjat
arbetet att försöka få fram personen som ligger
under lastbilen.”, berättar Nilsson.
Det är ett väldigt bra exempel på hur bra de olika samhällsfunktionerna samspelar när fruktansvärda händelser som denna inträffar.
”Förutom de som jobbade med att rädda personen i porten redan när vi kom, så kommer civila läkare och sjuksköterskor fram och anmäler sig till oss och vill bistå. En läkare berättar
att han varit i tre krigszoner. Jag är djupt imponerad av det. Det är fantastiskt hur hjälpsamma människor är på platsen. Vi kan dra många
lärdomar av det som hände, med mycket att
lära och goda erfarenheter.”, konstaterar han.
Det är förundransvärt hur civila instinktivt bistår med hjälp för att underlätta utryckningspersonalens börda. En gemensam insats där alla
går in helhjärtat och agerar på medmänsklighet.

”Jag tycker att det man ska lyfta fram är vilken
gemenskap och uthållighet alla visar. Alla har
gjort ett enormt bra arbete. Mycket av det vi
gör handlar om träning, erfarenheter och ryggmärgsreaktioner. Alla gjorde något som var lite
extraordinärt i fredags. Olyckan som sådan, de
sårade och döda, var inte extra för oss, för det
var som en stor trafikolycka. Men händelsen
med en lastbil som medvetet försökt köra över

Bild: Wikimedia Commons
Användare: Frankie Fouganthin

Bild: Wikimedia Commons
Användare: AleWi

människor; det är extraordinärt.”, menar Stefan.
Stefan Nilsson bekräftar att samarbetet mellan
utrycknings-personalen fungerade väldigt bra.
”Medias bild och vår bild och verkligheten stämmer inte riktigt. I media pratar de om terrorism
men för oss är det en stor skadeplats medvetet
skapad av en människa som valt att skada och
döda civila. Avslutningsvis vill jag säga att samverkan mellan polis, brand och ambulans fungerat fantastiskt bra och outtalat.”, avslutar han.
Nilsson bekräftade även över telefon att de
inom Storstockholms brandförsvar, kommer
inleda ett nytt träningsprogram för händelser
som den på Drottninggatan. Ingen detaljerad
beskrivning kunde ges, men det kommer innefatta ett nära samarbete mellan sjukvårdspersonal, räddningstjänst och polis. Brandmännen ska utöver det även få en mer djupgående
sjukvårdsutbildning.
I samband med en debatt i riksdagen den
28 april, gick inrikesminister Anders Ygeman
ut med att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fått uppgiften att analysera samhällets hantering av terrordådet den
sjunde april. Detta på uppdrag av regeringen.
Inrikesministern menar att uppdraget MSB tilldelats, kommer ha fokus på hur den samlade
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hanteringen av det initiala händelseförloppet
inverkade på samhället. Målet med analysen är
att samhället i framtiden ska kunna hantera större liknande händelser och även flera händelser
som sker simultant. Enligt Ygeman ska MSB
också uppmärksamma frågor som handlar om
informations- och ryktesspridning i samband
med händelser som den på Drottninggatan.
Nils Svartz, vikarierande generaldirektör på
MSB, är positivt inställd till det kommande regeringsuppdraget.
”Från MSB:s sida brukar vi lyfta fram att det är
viktigt att dra lärdom av inträffade händelser
för att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar av olika
slag. Vi inväntar nu de exakta formuleringarna
i regeringens uppdrag och förbereder oss för
att kunna dra igång arbetet med full kraft när
uppdraget kommer”, säger Svartz.
Jag personligen var med om en kaotisk utrymning av en flygplatsterminal i New York i augusti i fjol, där det spred sig som en löpeld att
skott hade avlossats. Jag, som dagarna innan
brutit höger fotled, fick uppleva hur det kändes
att vara funktionsnedsatt i ett sånt läge.
I paniken släppte folk allt de ägde och sprang
mot nödutgången som ledde ner till startbanorna. Familjer splittrades och barn tappades bort
i det rådande tumultet. Mitt i paniken tenderade
ändå folk att visa medmänsklighet, inte minst
genom att hjälpa mig som inte kunde gå, utan
också genom att försöka lugna varandra. Jag
minns hur jag själv, trots min prekära situation,
gjorde mitt bästa för att försöka lugna en liten
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pojke vars föräldrar var borttappade. Som tur
var visade det sig ha varit falskt alarm, vilket är
ett starkt tecken på att folk i dagens samhälle
besitter en naggande oro och därmed är väldigt
”on edge”.
Som brandingenjörsstudent och framtida
riskhanteringsstudent, har jag sedan den otroligt obehagliga händelsen, blivit mer observant
när jag befinner mig i liknande situationer på
samma typ av platser. Även fast vi precis har
börjat med riskanalyser och kurser som inkluderar detta, känner jag att både brandingenjörer och riskhanteringsingenjörer borde fokusera
mer på terrorhotet i sin verksamhet. Nu senast
gick vi igenom en riskanalys för byggandet av
Hallandsåstunneln, där terrorismscenarior hamnade i skymundan då sannolikheten för dessa
inte ansågs tillräckligt hög. Detta är något som
förmodligen kommer ändras efter attentaten i
Stockholm nu senast.

”WSP har kompetens kring och erfarenhet av
att arbeta med olika delar av krishantering. Tillsammans med kunden kan vi åstadkomma en
god krishantering genom att med lämplig metod
identifiera behov, genomföra risk- och sårbarhets-analyser, bygga upp en krisorganisation,
osv. Vidare kan WSP utveckla kundens förmåga
att hantera olika händelser, skapa lednings- och
stödsystem, utföra utbildningar och övningar,
kartlägga kritiska beroende-förhållanden samt
utveckla informationshanteringen vid kriser.”
Denna typ av spetskompetens kommer troligtvis
bli vanligare inom riskhanteringsföretag i Sverige och internationellt, emedan hotbilden mot det
moderna samhället ökar.

Ett företag i Sverige som i dagsläget bland annat inriktar sig mot säkerhet och krishantering
är WSP, vars huvudkontor ligger i Stockholm.
Där arbetar flertalet brand- och riskhanteringsingenjörer. På deras hemsida kan man läsa mer
ingående vad deras kompetens inom krishantering innebär. Kortfattat skriver de så här:

Marcus Ahlström

marcusahlstroem@gmail.com

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.

Bild: Wikimedia Commons
Användare: Frankie Fouganthin

Terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017.
Dödsredskapet, lastbilen, fraktas bort under natten.
Bild: Wikimedia Commons
Användare: Frankie Fouganthin

360° brandsäkerhet
Brand & Riskanalys är sydöstra Sveriges största brandkonsultföretag. Vår verksamhet växer och vi behöver nu utöka vår
personalstyrka med medarbetare som vill vara med och
vidareutveckla företaget.

Blommor strax utanför Åhléns varuhus i Stockholm
dagen efter attacken.
Bild: Wikimedia Commons
Användare: Alexandar Vujadinovic

Vi söker flera

Brandingenjörer
som vågar lite mer!
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.

Gå in på vår hemsida www.brandrisk.se
eller tag kontakt med Ingemar Aspegren
på 0480-100 92 så får du veta mer.

KALMAR

Svensk polis i taktisk utrustning patrullerar dagen
efter attacken i Stockholm.

KARLSKRONA

VÄXJÖ

BRANDKRYSSET

Blir värdefull under
tryck

Narniakisse

Lösning
till detta
numrets
brandkryss
(upp och ner)

Lösning
till förra
numrets
brandkryss
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Jobba hos oss?

Välkommen med din ansökan.

www.brandkonsulten.se

