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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.

Bild: Johan Karlelid

BRANDSKYDD 2017

Den 8-9 november samlades rekordmånga deltagare för att ta del av årets upplaga av konferensen
Brandskydd. 350 deltagare hade tagit sig till Scandic Infra City i Upplands Väsby för att vara en del
av Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Dagarna skulle
komma att kantas av intressanta föreläsningar, diskussioner, frågor kring framtidens utmaningar och
en utställningsmässa som hette duga.

3 block med 18 olika föredrag uppdelat på två dagar. Martin Olander, VD för
Brandskyddslaget och styrelsemedlem i Sveriges
Brandkonsultförening hälsar tillsammans med
Per-Anders Marberg, ordförande i Sveriges
Brandkonsultförening och VD för Bengt Dahlgren Brand & Risk AB alla välkomna till den 12:e
upplagan av Brandskydd och gjorde en historisk
tillbakablick till konferensens som första gången
hölls i Malmö. ”-Antalet intressenter ökar för
varje år och det blir fler och fler spännande diskussioner, det är alltid lika roligt att komma hit…
välkomna”.

4

Årets program innehöll bl.a. information från Boverket om utredningen kring framtidens byggregler, en ny handbok om syftena bakom föreskrifter,
Räddningstjänstens roll i byggprocessen, arkitektens/projektledarens syn på brandskyddsprojektering, utrymningsproblematik i äldre bostadshus

och mycket mera. Mässan innehöll hela 27 st
utställare och det fanns studenter från både Lund
och Luleå på plats med sina exjobb. Ett smakprov
av konferensens många intressanta ämnen presenteras i korthet här i Bilagan.
Syfteshandboken är ett projekt som presenterades av Nils Olsson (Bengt Dahlgren) och
Charlotte Berggren (FSD). Tanken med projektet
är att ta fram en handbok där man har samlat
bakomliggande historik och en djupdykning kring
syftet bakom vissa av föreskrifterna ur BBR. När
man tagit fram handboken har man bl.a. använt
sig av en expertpanel bestående av 11 kunniga
profiler inom branschen och deras uttalanden
kring föreskrifter återfinns också i handboken för
att ytterligare belysa ämnet (dock anonymiserade
uttalanden). Syftet med själva handboken är att
man vill kunna erbjuda en djupare förståelse för
rådande lagstiftning och ge möjlighet till nytänka-

nde och underlätta vid analytisk dimensionering.
Det spekulerades om att Boverket eventuellt
kan använda handboken för att få nya tankar
vid framtagningen av framtidens föreskrifter.
15 januari nästa år är det planerat att man skall
börja ladda upp de totalt 71 st syftena till Sveriges
brandkonsultförenings hemsida.
www.brandkonsultforeningen.se
Daniel Brandon (RISE) redogjorde för en
rad tester genomförda i Estland där man testade
olika typer av brandbarriärer i en träkonstruktion för att demonstrera att det är möjligt att
bygga hus i trä och undvika brandspridning om
man har en ordentligt robust design. Medias syn
på brandsäkerhet i träbyggnader och i synnerhet
höga sådana är av blandad karaktär. Det positiva
som framhålls är träets överlägsna strukturella
prestanda vid brand och dess mer förutsägbara
beteende än hos t.ex. stål. De många negativa
argumenten tenderar att fokusera kring risken
för brandspridning och omfattningen av skador
vid en större brand. Vattenskador vid släckinsatser anses också som problematisk. Daniel
listar i sitt föredrag ett antal viktiga aspekter i en
byggnation för att förhindra/begränsa brandoch rökgasspridning. Håligheter, väggar, tak,
fogar, fasader och ventilationen är komponenter där stor vikt vid installation och materialval
bör läggas. I hans tester prövas om brand- och
rökgasspridning mellan två celler kan begränsas
med att svällande remsor (intumescent strips)
placeras mellan fogar och genomföringar i det
korslaminerade träet. I den lilla träbyggnaden
användes oimpregnerat korslaminerat trä, en del
gipspaneler (typ F) och en brandkälla motsvarande 600MJ/m2 . Tanken var att man först efter
två timmar skulle ingripa och släcka för att sedan
observera skador och i vilken utsträckning brand
och rök spridit sig. Rummet på nedervåningen
övertänds efter 47 min och det observeras flammor som sprider sig ut och upp över fasaden och
slickar fönster och bitar av den yttre panelen på
våning två. När det gått lite mer än två timmar
har man endast kunnat få en mindre fasadbrand
på våning två men ingen spridning till den andra
brandcellen. Det fanns ingen röklukt och det
krävdes ingen sanering invändigt på det andra
våningsplanet. www.ri.se

Bilder: Johan Karlelid

Utrymningsproblematik i äldre flerbostadshus är något som Marcus Örnroth brandinspektör
vid Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) jobbar
med. I och med förtätningen av Göteborgs stad på 70och 80-talet blev det vanligt att bygga om vindar till
etagevåningar och dela större lägenheter till flera mindre. Vissa av husens lägenheter hade endast fönster
mot innergården och den alternativa utrymningsvägen
kunde inte längre styrkas av räddningstjänstens höjdfordon som endast kunde nå lägenheter med fönster
mot gatan. 1975 införskaffades en gårdsstege som senare kom att kallas ”Gårdshävaren”. Den skulle kunna
nå de lägenheterna som låg över 12 meter från marken och endast hade fönster mot innergården. Vid en
inventering som gjorts av RSG konstaterades nyligen
att endast ett fåtal av de nästan 350 lägenheterna hade
innergårdar som var lämpade för att kunna använda
sig av ”Gårdshävaren” som alternativ utrymningsväg. T.ex kunde innergårdarna vara belamrade med
cykelskjul, grillplatser, planteringar eller att framkomligheten till innergården genom porten var hindrad av
dubbla grindar och parkerade bilar. Att tillägga är att
endast ett 40-tal av lägenheterna har ”Gårdshävaren”
inskrivet som sin alternativa utrymningsväg. Många
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saknar dokumentation som styrker en annan
utrymningsväg helt och hållet och har saknat det
sedan 80-talet.
Den resurskrävande gårdsstegen, i kombination med att den i praktiken aldrig skulle kunna
användas operativt, ledde till att RSG den 1 juni
beslutade att ta ”Gårdshävaren” ur bruk. Fastighetsägarna för dessa fastigheterna står nu inför
utmaningen att lösa den alternativa utrymningen.
Då Räddningstjänstens roll endast är att göra tillsyn enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) för
att säkerställa för fastighetsägaren att ett skäligt
brandskydd finns så ligger det faktiska ansvaret för
brandskyddet fortfarande hos fastighetsägarna.
De får rådgivning och information som skall kunna underlätta för dom och förhoppningen från
RSG:s sida är nu att det skall byggas alternativa
utrymningsvägar, t.ex. fristående trapphus, för att
garantera säkerheten för de boende. Tillsvidare
skickas alltid extra resurser till de berörda adresserna och man assisterar boende i de övre lägenheterna genom utökad rökdykning.

Bild: Johan Karlelid
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ANNIE LENNARTSSON
ÄR FAST ENOUGH

Min sommar
hos FAST
Under min sommar på FAST fick jag chansen att se
mycket av det som jag skulle kunna göra efter examen.
Allt från att vara med på bygg- och uppstartsmöten
till att skriva brandskyddsbeskrivningar och kontrollera
brandskydd på plats. Jag hade alltid något att göra och
kunde alltid ställa de frågor jag hade. Framförallt fick jag
också uppleva den gemenskap och glädje som fanns på
kontoret. Det var alltifrån spontana dart-turneringar till
grillkvällar på terrassen och sommarfest med detta
härliga gäng.
Min sommar var fantastiskt rolig och jag lärde mig
samtidigt massor!
ARE YOU FAST ENOUGH?
www.fasteng.se/fastenough
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4 HETA FUN FACTS
1
“Diktamnus albus”, “Diptam” och “Moses brinnande buske” är alla namn på en buske som kan börja brinna utan att
skadas. Det sker genom att busken avsöndrar en lättantändlig eterisk olja som pyrolyseras vid låg temperatur. Finns det
vätska i luften fungerar det som brännglas och gör att gasen
fattar eld.

2

3

Ingen vet exakt vem som
uppfann brandposten eftersom att patentet förstördes i
en brand år 1836.
Dictamnus albus odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Bild: Jörg Hempel

I bland annat Australien kan man jobba som “smokejumper”. Det är brandmän som hoppar
fallskärm och rycker in vid bränder på avlägsna platser. Det är dock inte bara branden som
en “smokejumper” bör akta sig för. I Australien växer eukalyptusträd som kan explodera vid
höga temperaturer. Det på grund av en lättantändlig olja som produceras i träden.

4

I Babagorgor, Irak, kan man
höra talas om “den eviga elden”. Det syftar till en oljekälla
som ska ha brunnit i 4000
år. Orsaken är naturgas som
tränger sig upp ur sprickor i
marken.

Kajsa Lotta Kärnebro
bas15kka@student.lu.se

Den eviga elden. Bild: Chad.r.hill, Wikimedia
Commons

Vill du att konsultyrket skall vara
ett bra val i livets alla faser?

Besök prevecon.se/karriar för att se vilka möjligheter du får hos oss.
Här hittar även du som är student din praktikplats.
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DEL 1 av 2

NYTT: MSB LANSERAR
Inför 2018 introducerar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett nytt
utbildningskoncept för deltidsbrandmän. Grib är en grundutbildning som syftar
till att ge deltidsbrandmän den kunskap de behöver för att kunna arbeta som räddningspersonal vid vardagliga olyckor. Med den nya utbildningen vill myndigheten
ge kommunal räddningstjänst större möjlighet att själv forma sina anställda efter de
lokala utmaningarna som finns. En annan förhoppning är att utbildningen ska kännas modernare och mer ämnesövergripande.
Utbildningen
För att bli antagen till utbildningen krävs anställning
i kommunal räddningstjänst med syfte att verka som
räddningstjänstpersonal i beredskap. Utbildningen
är indelad i två kurser, Kommunal räddningstjänst
och Räddningsinsatsen. Första kursen består av två
delkurser: Introduktion till yrkesrollen på två veckor
samt Praktik i Räddningstjänst på en vecka. I kurs 2
läggs under 3 veckor fokus på själva räddningsinsatsen, dvs då en olycka har inträffat och insats krävs.
Kurs 1 i Kommunal räddningstjänst innefattar
delkurs A (80 timmar) och delkurs B (40 timmar).
Delkurs A berör yrkesrollen räddningspersonal och
kräver närvaro på någon av MSB:s skolor i Revinge
eller Sandö, alternativt på någon av de externa utbildningsorter som kommer erbjudas.
Delkurs B är en lokal/regional utbildning som sker
vid räddningstjänsten i hemkommunen. Under denna veckan får kursdeltagaren lära känna sin lokala

Bild: MSB
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räddningstjänst och deras arbetssätt. Efter att ha avklarat kurs 1 med godkänt resultat kan kurs 2 (120 timmar) påbörjas.
Kurs 2 behandlar själva räddningsinsatsen, alltså
konkreta arbetsmetoder vid olycka och brand. Kursen
kräver närvaro på MSB:s skolor i Revinge eller Sandö
alternativt på någon av de externa utbildningsorterna
som kommer erbjudas. Efter godkänd kurs 2 utfärdar
MSB ett utbildningsbevis och den studerande kan
sedan börja sitt operativa arbete vid lokal räddningstjänst.
Lokala anpassningar
Det är mellan kurs 1 och kurs 2 som MSB vill ge räddningstjänsten chansen att göra lokala anpassningar.
Tanken är att räddningstjänsterna själva ska ansvara för
att ge kursdeltagaren intryck och tankegångar att luta
sig mot och relatera till vid exempelvis insatsövningar
under kurs 2. Lokala anpassningar är alltså kunskap
eller övning inom räddningsområden som är relevanta

NY UTBILDNING

för hemkommunen. Lokala anpassningar kan alltså
innebära allt från vattenlivräddning till gruvolycka.

Över 15 000 brandmän, ändå skriker
räddningstjänsten efter mer
Av den räddningspersonal som finns tillgänglig inom
svensk räddningstjänst idag är ca ⅔ deltidsanställda.
Anställningsformerna, alltså huruvida de är anställda
på heltid respektive deltid, skiljer sig åt geografiskt i
landet. I många glesbebodda områden utgörs räddningsstyrka enbart av deltidspersonal.

antal utbildningsplatser för att tillgodose räddningstjänstens behov. Antalet kurser i de sex regionerna
är beroende av vilken kostnadsbild som lämnas till
MSB i anbuden. Vidare kommer MSB utreda om en
distansutbildning inom Grib är nödvändig med tanke
på regionaliseringen. En eventuell distansutbildning
skulle därför inte erbjudas som tidigast förrän 2020.

Strategisk reform
Bilagan har varit i kontakt med Maria Karlsson Öhman som jobbar på MSB, Enheten för utbildningssamordning, som kursutvecklare. Hon berättar att MSB
Under senare år har antalet heltidsanställda som
höll i en utbildningsutredning som tillsammans med
jobbar operativt minskat till följd av
ett antal studier och rapporter fastMaria Karlsson Öhman, MSB:
ekonomiska besparingar. Likaså gjorde
ställde att det var dags för en uppRIB17, ett nytt anställningsavtal för Rädd- ”Den mest framträdande fräschning av utbildningen. En stark
ningspersonal i beredskap, att många valt uppfattningen gäller att önskan från räddningstjänsten är att
att säga upp sig då ersättningen för arbetet få utbildningen närmare få utbildningen närmare kommuinte ansetts motsvara den arbetsprestation
nerna. Något som MSB begrundat
kommunerna”
och de risker som personalen utsätts för.
då de valt att regionalisera utbildBehovet av att anställa ny personal är till
ningen. Totalt kommer utbildningen
följd av detta stor i många delar av landet.
att erbjudas i åtta regioner.
30 % kortare utbildning
Genom en effektivare utbildningsprocess, ämnesintegrering samt att utbildning inom rök- och kemdykning läggs mer på den kommunala räddningstjänsten är den nya utbildningen till deltidsbrandman
endast 6 veckor lång. Till skillnad från den gamla
utbildningen som var 9 veckor och innehöll mer
systematiskt brandskyddsarbete. Grib innebär mer
platsbelagd utbildning och mindre distansstudier.
Fler utbildningsplatser för att möta behov
Det nya utbildningskonceptet har inte bara ny utbildningsplan utan även nya utbildningsorter. Förutom
MSB:s egna skolor i Revinge och Sandö kommer det
efter årsskiftet finnas möjlighet att studera på någon
av de sex nya regionala utbildningsplatserna. Förhoppningen är att de nya utbildningsorterna kommer öka tillgängligheten. MSB har tecknat avtal med
aktörer på de orter som utbildningen bedrivs på. Det
är en MSB utbildning som genomförs och den ska
vara likvärdig över landet. Det planeras för ett ökat

”På de sex orter som MSB tecknar avtal med planeras
utbildningen starta under hösten 2018, på Revinge och
Sandö startar utbildningen redan i januari 2018.” säger
Maria Karlsson Öhman.
Genom en regionalisering och därmed ökad tillgänglighet hoppas man i branschen att det ska bli lättare
att rekrytera mer personal. ”Den mest framträdande
uppfattningen gäller att få utbildningen närmare kommunerna”, säger Maria Karlsson Öhman, MSB.
Preparanden försvinner
Delkursen preparanden plockas bort i Grib. Preparanden fungerade som en praktisk försmak av arbetet som
brandman samt gav deltidaren stations- och lokalkännedom. Preparanden innebar att deltidaren snabbt
fick vara med och åka på larm. Istället genomgås nu
grundläggande teoretisk utbildning innan deltidsbrandmännen får vara med på utryckning och åka
operativt. “Preparandutbildningarna har varierat i

Bild: Matilda Tordsson
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kvalité över landet vilket gjort att det i utvecklingsarbetet utreddes om det gick att ersätta preparandutbildningen med förkunskapskrav. Då utredningen
visade att det inte innebar någon skillnad med förkunskapskrav eftersom kunskaper då fortsatt kunde
intygas utan kunskapskontroll gjordes valet att ta bort
preparanden och istället ha en gemensam start i utbildningen där samtliga moment examineras.” motiverar Maria Karlsson Öhman.
Detta innebär att kursdeltagarna kommer ha en
kunskapsgrund att stå på innan de påbörjar de fysiska
kursmomenten.
Grib ger inte full kompetens inom rökdykning
Efter utförd utbildning saknar räddningspersonalen
behörighet för att få rökdyka. Det är alltså upp till
räddningstjänsten att själva utbilda sin personal i
rökdykning.
MSB ser arbetsmomentet rökdykning som en lokal
anpassning och anser att ”Det är kommunen som
ansvarar för att personal som för kommunens räkning
ska utföra räddningsinsatser ska ha den utbildning
och erfarenhet som krävs utifrån den lokala riskbilden.”
Inom räddningstjänster där vanligt förekommande
olyckor inte innefattar brand kan fokus istället läggas
på exempelvis vattenlivräddning eller dylikt. Arbetsmiljöverket kräver dock enligt AFS 2007:7 att personal som utför rökdykning genomgått föreskriven
utbildning. Grib innefattar viss introduktion till rökdykning men den är inte fullständig. För behörighet
inom rökdykning krävs att personal genomgår totalt
56 timmars övning per år. Hur många timmar MSB
kommer att erbjuda i Grib är ännu oklart.
”Exakt antal timmar är inte fastställt i skrivande
stund. MSB kommer kommunicera en skrivning
kring vilka delar av AFS 2007:7 som ingår i Grib under slutet av 2017.” säger Maria Karlsson Öhman.
En jämn utbildningsnivå och anpassningar som tar
lite tid
För att hålla en jämn och hög nivå på utbildningen
kräver MSB att samtliga instruktörer vid de nya utbildningsorterna genomgår en instruktörsutbildning.
Kursen ska ge instruktörerna verktygen som behövs
10

för att hålla en god undervisning på en jämn nationell
nivå.
De handledare på den lokala räddningstjänsten som
kommer hålla i Delkurs B, kommer att erbjudas
handledarutbildning berättar Maria Karlsson Öhman.
”Under hösten 2017 erbjuds totalt 320 platser på 10
olika orter i landet.”
Efter varje delkurs vill MSB genom utvärderingar och
samtal mellan lärare vid MSB och instruktörer ute i de
olika regionerna fortsätta utveckla utbildningen.
En redan nu aktuell utvecklingsfråga är huruvida MSB
kan erbjuda övningar inom olika lokala anpassningarna. Enlig Maria Karlsson Öhman är detta eventuellt
möjligt i kurs 2, Räddningsinsatsen. Hon berättar ”
det kan ske som tidigast 2019 eftersom vi under 2018
vill se vilka lokala anpassningar som genomförs över
landet och i vilken utsträckning.”
Tanken bakom
Utbildningen riktas till personal som rekryterats
vid kommunal räddningstjänst. Grib ämnas ge den
studerande kunskap, verktyg och förutsättningar som
krävs för att hantera räddningsinsatser vid ”vanligt
förekommande olyckor”.
Med den nya utbildningen hoppas MSB kunna möta
kommunernas behov av snabb rekrytering. En av
åtgärderna för att snabbt fånga in sökande är ett nytt
anmälningssystem med ökad tillgänglighet. Anmälningssystemet är öppet året runt och erbjuder ca 32
platser per kurstillfälle. Anmälan sker enligt ”först
till kvarn”. För att öka flexibiliteten kan utbildningen
sökas vid valfri utbildningsort i hela landet.
En önskad effekt av MSB är att utbildningen ska ligga
mer i linje med den moderna räddningstjänsten där
man strävar efter flexibilitet. Vidare är förhoppningen
att regionaliseringen ska innebära ett ökat samarbete
mellan myndigheten och kommunal räddningstjänst.
Grib – Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i
beredskap.
MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
RIB17 – Gällande avtal för räddningstjänst i beredskap
AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling
(Föreskrifter som styr och förtydligar arbetsmiljölagen. De
benämns efter årtal och nummer, till exempel AFS 2007:7.)
RIB: Räddningstjänstpersonal i beredskap – Ex: deltidsbrandman
FIP – Första insatsperson
BmiB- Brandman i beredskap

Bild: Ser Amantio di Nicolao, Wikimedia Commons

FIRE CHASERS

Som entusiastisk brandingenjörsstudent väcktes
mitt intresse när jag fick höra att Netflix producerat
en dokumentärserie om Kaliforniens brandsäsong.
Det är inte möjligt att missa dess amerikanska rötter
efter att ha sett trailern, vajande amerikanska flaggor,
starka slagord, intensiv cinematisk musik, ungefär det
man skulle förvänta sig av en Hollywood produktion.
Trailern gav mig intrycket att serien skulle vara en salig blandning med starka influenser av ”Planet Earth”
och ”Deadliest Catch”, en beskrivning jag står fast vid
efter att ha spenderat närmare fyra timmar framför
tv-skärmen.
Men varken David Attenborough eller Mike Rowe
fick vara med, istället riktas både kamera och mikrofon mot olika personer från CAL Fire (California
Department of Forestry and Fire Protection), två
konstnärer samt kvinnor från Kaliforniens brandmannaprogram för interner. Samtliga av dessa personers uppgift i första avsnittet är att presentera
anledningar varför Kalifornien drabbas av allt fler,
allt större och allt intensivare skogsbränder. Även om
seriens titel är just ”Fire Chasers” så får förebyggande
åtgärder vara med på ett hörn. Konkreta lösningar
som en mer aktiv skogsskötsel och mer engagerad
allmänhet ses som ett steg i rätt riktning för att dämpa
konsekvenserna av en brand, precis som i Sverige.
Men där tar likheterna mellan svensk räddningstjänst och CAL Fire troligtvis slut. För att snabbt nå
bränder på otillgängliga platser flygs brandmän från
CAL Fire ut i Black Hawks med trädgårdsredskap
och motorsågar för att bekämpa vegetationsbränder,
självklart med stöd av vattenbombning.

RECENSERAD AV VIKTOR AROZENIUS
Dessa brandmän får man följa genom kroppsburna
kameror, vilket gör scenerna mer spännande och
naturligt smutsiga. En intressant lösning på deras
problem med personalbrist är användningen av dömda brottslingar som arbetskraft. Det är ibland under
dessa delarna av tiden, primärt avsnitt tre och fyra,
som seriens glöd släcks i mina ögon. Fokus flyttas
från brandjagande till individers privata berättelser
samt deras familjerelationer.
Här är mitt tips att använda
fjärrkontrollen och bara spola
fram, för man missar verkligen ingenting mer än den
amerikanska jargongen.
När man ändå har fjärrkontrollen i handen bör man
också vara beredd på att sän- Bild: State of California
ka uppspelningshastigheten, för serien är som porr
för den brandintresserade. Allt brinner; broar, hus,
berg och slätter vilket har fångats på bild med oerhörd skicklighet. Första gången jag såg allt satt jag och
gapade, Planet Earth á la eld! För den som är sugen på
ett smakprov kan jag varmt rekommendera att söka
på ”Jeff Frost”, en av konstnärerna från serien.
Så är Fire Chasers egentligen
sevärd, kort och gott ja. Men för
bästa upplevelse se till att fjärrkontrollen är nära till hands.
Viktor Arozenius

bra15var@student.lu.se
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Del 2 av 2

ÄR RÄDDNINGSTJÄNSTEN
I en samhällsutveckling där individualismen och utveckling snabbt skrider
framåt står svensk räddningstjänst inför stora utmaningar när det kommer till
rekrytering. Urbanisering av landsbygden och mobiliseringen av människor
gör det svårt att få personal att stanna. MSB hoppas att den nya utbildningen
för deltidsbrandmän, Grib, ska hjälpa till i jakten på mer personal. Bilagan har
träffat två av Sveriges räddningstjänster för att höra om deras tankar kring den
nya utbildningen och hur de förbereder sig för utbildningsreformationen.
Förberedelser i full gång
Ur räddningstjänstperspektiv ställer Grib nya
krav och utmaningar på de kommunala organisationerna. Tobias Erlandsson, Enhetschef vid
räddningstjänsten Arvika och Eda, berättar att
mycket ligger i planeringsstadiet än så länge.
Inom organisationen har de börjat se över handledare och vilka som ska gå utbildningen.
Men många frågor kvarstår, bland annat vad
praktikperioden under kurs 1, delkurs B ska
innehålla och hur den ska genomföras.
I utbildningsgruppen Halland (UGH) har man
börjat planera och diskutera om utbildning i
rökdykning ska hållas efter eller i samband med
Delkurs B. I Räddningstjänsten Väst, RVäst, har
man redan anmält två handledare till utbildningen hos MSB för att vara så förberedda som
möjligt.
Jens Nielsen, Räddningstjänsten
Väst:

”Tiden är knapp så det
är svårt att förbereda
mer”
Vidare berättar Jens Nielsen, verksamhetssamordnare i RVäst att de i Halland tror att det kommer krävas ytterligare en preparand utöver det
som redan står klart inför 2018. Detta för att få
igång den personal som rekryterats. ”Behovet av
personal är stort och så fort vi hittar en person
12

som önskar bli anställd kan det inte vänta, utan
utbildning ska sättas igång så fort som möjligt.
Tiden är knapp så det är svårt att förbereda
mer” säger Jens Nielsen.
Luckor i nya läroplanen
Som nämnt tidigare i artikeln ”MSB lanserar
ny utbildning” täcker inte läroplanen i nya
GRiB in fullständig utbildning och kompetens
inom rökdykning. Detta är något som oroar
Jens Nielsen, RVäst. Vid en livshotande insats
som rökdykning är det viktigt att ha kompetent personal på plats i tid. Desto snabbare en
säker insats kan påbörjas desto större är chanserna att rädda liv.
Vidare anser Tobias Erlandsson vid Räddningstjänsten Arvika och Eda, att utbildningens längd är ett problem. Utbildningstiden är
nedkortad från nio veckor till sex veckor, vilket
han tror kommer lägga mer arbete på räddningstjänsten. ”Det kommer hamna flera delar
på den egna räddningstjänsten med utbildning
i till exempel rökdykning, motorsåg m.m.”
säger Tobias Erlandsson.
Akuta problem med rekrytering
Varken Tobias Erlandsson eller Jens Nielsen
tror att Grib kommer göra någon markant
skillnad på anställningsfronten. De menar att
rekryteringsproblemet på vissa orter inte ligger
i utbildningen utan belyser två huvudsakliga
problem: arbete och bostad på olika orter samt
attitydförändring. Många väljer idag att arbeta

REDO FÖR GRIB?
och bo på olika orter. Allt flexiblare jobb kräver att räddningstjänsten möter denna problematik med flexibla lösningar. Jens Nielsen
berättar ”Vi har diskuterat lösningar som att
ha beredskap på två olika orter eller två olika
räddningstjänster samma dygn, nya typer av
fordon, fler FIP och om vi som arbetar dagtid
kanske kan hålla beredskap”.
Inställningen till brandmannayrket har
förändrats och allt fler ser yrket mer som en
ekonomisk inkomstkälla än som ett bidrag till
sin bygd.

Jens Nielsen
Verksamhetssamordnare, Skydd mot Olyckor
Räddningstjänsten Väst

- Tror du det nya utbildningskonceptet
kommer locka fler till jobbet som deltidsbrandman?
”Nej, jag tror generellt inte att det är utbildningsformen som lockar fler till arbetet som
deltidsbrandman. Jag tror det är yrket som
deltidsbrandman som lockar.
Den enskilde tror jag inte påverkas om det är
fem eller sex veckors utbildning, men för arbetsgivaren tror jag det spelar det roll. Av de
personer vi skickar på räddningsinsats i dag
så upplever många ”skoltiden” som den bästa
och distanstiden som svår att hinna med. Jag
tror dock att arbetsgivaren tycker tvärtom”.

- Vad ser du för fördelar och vad kommer bli
de största utmaningarna med GRiB?
”En stor fördel för eleven är att det är mycket
tid på skola och mindre distanstid som ska
genomföras på fritiden.
En fördel för oss som arbetsgivare är att det
blir likställd utbildning för samtliga BmiB i
Sverige. Idag kan det skilja i kompetens beroende på vilken Preparandutbildning man
genomfört. Våra in struktörer får utbildning
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, så det blir tydligt vad som förväntas av oss vid delkurs B.
En stor utmaning för oss vid Räddningstjänsten Väst är att vi i dag har förmågan rökdykning på samtliga tio stationer. När personen är
utbildad i sex veckor så har de inte genomfört
de 56 timmars utbildning som AFS 2007:7 kräver för att arbeta som rök-/kemdykare. Detta
ska vi planera in själva och det tar ytterligare
tid från brandmannens huvudarbetsgivare.
Vi tror inte att utbildningsplatserna kommer
räcka under 2018 och början av 2019. ”Först
till kvarn” gäller när utbildningsplatserna
släpps vilket kan göra det orättvist”.
- Övriga kommentarer
”En ny utmaning som vi har sett uppstår är att
omsättningen på BmiB ökar. De senaste två
åren har vi en 10 % personalomsättning. Det
gör att vi måste utbilda fler personer än vi har
gjort tidigare”.
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blivit en stor fråga. Arbetsgivare har slimmade
organisationer och ställer högre krav på närvaro,
har svårare att släppa någon på larm utan att deras egen verksamhet blir lidande eller till och med
stillastående. Man stannar inte så länge inom
räddningstjänsten utan byter oftare arbetsgivare.”

Tobias Erlandsson
Enhetschef
Räddningstjänsten
Arvika och Eda
Elin Oscarsson

- Vad ser du för fördelar och vad kommer bli de största utmaningarna med Grib?

el0105os-s@student.lu.se

”En fördel är en mer flexibel utformning när den
nye deltidaren gör sin utbildning. Vi får fler tillfällen där vi kan påbörja utbildning med fler kursstarter per år som ersätter preparanden som vi oftast
genomfört 2 gånger per år.
Rekrytering är fortsatt största utmaningen. Att hitta
människor att anställa. Det ställer krav på oss att
vi i räddningstjänsten hittar nya vägar att lösa det
praktiska med formen för beredskap över dygnen.
Vi står också inför problematiken kring avståndinställelsetid, dvs ska vi mäta tid till stationen eller
skall vi mäta tid till fordonet som faktiskt kan flyttas och därigenom förändra kravet på 5 minuters
inställelsetid i förhållande till brandstationen.
Organisationen, hur tänker vi den med de olika
rollerna?
Om utbildningen möjliggörs så måste vi i nästa led
möta upp med organisation för att det skall fungera. Kommunerna måste i högre grad skapa kombitjänster inom sin organisation.”
- Hur upplever du att rollen som deltidsbrand
ändrats under de senaste åren?
”Intresset har förändrats från att fler ser det som
ett yrke och inte något man gör för sin bygd. Fler
värdesätter sin fritid högt och vill inte ha beredskap
i lika stor omfattning. Yngre vill ha helgerna lediga,
de har så mycket på gång och är rörligare. Lön har
14

FUNDERAR DU PÅ
FRAMTIDEN?
NU KAN DU HJÄLPA
OSS FORMA DEN.
Vi söker brandingenjörer och risk
ingenjörer på flera orter, till exempel
i Umeå, Stockholm, Linköping och
Göteborg.
Ansök i dag på sweco.se/jobb

Bild: Fredric Alm / LKAB

BRANDSKYDD I

KIRUNAGRUVAN
Rökfyllda gångar, trånga utrymmen och dåliga
kommunikationsmöjligheter är några av de faktorer som gör
livräddning och släckning under jord komplicerat.
Tillvägagångssättet vid brand i gruvor är inte alltid självklart. Framkomlighet, kommunikationsmöjligheter och
dålig sikt sätter käppar i hjulet för insatsstyrkan.
Gruvbolaget LKAB lägger stor fokus på säkerheten under
jord. De jobbar både skadeförebyggande och skadehjälpande med brandsäkerheten i företaget. I en intervju med
Marcus Lindmark, brandingenjör på LKAB i Kiruna, har
vi fått en större inblick i hur branden beter sig under jord
och vilka åtgärder som krävs vid förebyggande av bränder.

Marcus berättar om de vanligaste problemen under jord
och vad som görs för att minska riskerna:

Den vanligaste brandorsaken under
jord är fordonsbränder. Under 2017
har tre fordonsbränder inträffat under jord på LKAB i Kiruna, vilka lett
till utryckning med full brandstyrka

Marcus Lindmark, LKAB
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”Den vanligaste brandorsaken under jord är fordonsbränder. Under 2017 har tre fordonsbränder inträffat
under jord på LKAB i Kiruna, vilka lett till utryckning
med full brandstyrka” säger Marcus.
Marcus berättar om de krav som ställs på fordon som
framförs underjord, vilka är följande:
• Alla fordon ska genomgå en årlig brandbesiktning
speciellt inriktad mot fordon
• Handbrandsläckare ska finnas på fordonet
• Flyktmasker för utrymning ska finnas i fordonet
• Alla fordon överstigande 3500 kg ska ha ett automatiskt släcksystem installerat
Dessutom ska en daglig tillsyn av fordonet - för att
hitta fel och brister som exempelvis oljeläckage, lös
isolering och dåligt fastsatt kablage- genomföras innan
arbetsdagen påbörjas. Detta är ett led i det allmänna
”Ordning & Reda”-koncept som implementerats av
LKAB och som införts för att reducera antalet arbetsmiljöolyckor.
Hur fungerar utrymningen av gruvan?
Utrymningen av gruvan är en väsentlig del i processen
för ett säkrare brandskydd. Gruvan har två nedfarter
vilka nyttjas för utrymning.Det finns cirka 50 mil bilväg i Kirunagruvan och längs med vägarna finns många
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skyddskammare och lokaler med övertryck för arbetande och besökande underjord att ta sig till vid akut
händelse. Dessa kammare har ett krav på åtta timmars
säker luft och kontrolleras en gång per kvartal för
att utrustningen ska leva upp till standard. Skulle en
brand inträffa är rutinen för besökare och personal att
utrymma nedåt då brandröken har en tendens att stiga
uppåt förklarar Marcus.
Vilka problem är vanligast förekommande vid
insats?
”De största problemen för insatspersonal och medarbetare är kommunikations- och lokaliseringssvårigheter” svarar Marcus.
RAKEL som är det vanligaste kommunikationsmedlet
för brandstyrkor i Sverige har inte täckning under
jord och personalen använder sig därför oftast av
mobil och sökare. Marcus beskriver LKAB:s lokaliseringssystem där arbetare och besökare underjord
ska ha med sig en tagg. Gruvan är uppdelad i zoner,
när en zon passeras läses taggen av. Ett datorsystem
kan sedan berätta om antalet människor i varje zon i
gruvan. Detta för en ökad säkerhet och lättare utrymnings- och livräddningsmöjligheter.

Bild: Fredric Alm / Alm & ME

Vilka interna resurser finns inom LKAB?
Då LKAB är en 2 kap 4§-anläggning enligt lag om
skydd mot olyckor, “en anläggning där verksamheten
innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön”, har en av åtgärderna från företagets sida varit att uppföra en egen
räddningstjänst i Kirunagruvan.

LKAB jobbar aktivt med att hitta nya lösningar
för en säkrare miljö under jord. Brandsäkerheten i gruvor fortsätter att utvecklas och förbättras hela tiden. En viktig del i den processen är
kunskapsspridning. Med större kunskap hos
brandkår och medarbetare kommer en säkrare
arbetsplats.

Detta är en deltidsstyrka där två personer finns placerade under jord samt tre personer ovan jord. Dessa
gör självklart insatser vid händelser inom LKAB:s industriområde men då det finns ett samarbetsavtal med
kommunal räddningstjänst kan det även bli aktuellt
Kajsa Lotta Kärnebro
bas15kka@student.lu.se

Tidslinje över insatsförloppet. När larmet inkommer till 112 meddelas
beroende digniteter. Operativt befäl samlar in information och meddelar
kommunikationscentralen och ventilationsenheten. Ventilationsenheten
är en enhet som kontrollerar fläktarna under jord och kan i vissa fall hjälpa
till med att styra bort en del av röken och på så vis underlätta framfarten
för insatsstyrkan. Bild: LKAB

att delta vid insatser ute i samhället förklarar Marcus.
”Samarbetet med kommunal räddningstjänst övas
regelbundet och under 2017 har exempelvis fem
stycken större samverkansövningar genomförts där
fokus legat på fordonsbrand i underjordsgruvan.
Vid andra, mindre övningar, kan fokus ligga på allt
från orientering i gruvmiljö, sjukvård till kommunikation. Trots att samövning sker är det dock, vid större
insatser, standard att personal från LKAB är vägvisare
åt kommunal räddningstjänst eftersom den interna
personalen har bäst geografisk kännedom”.
Hur lång
utryckningstid
brukar
man
räkna meddag!
Vi bjuder
på resa, mat
och en
spännande
Läs mer
för brand under
jord?på brandkonsulten.se
”Det beror på omfattningen och var i gruvan olyckan
inträffat” säger Marcus.
Vid insats följer man en strategisk plan. Ovan följer en
tidslinje för insatsen.

Nyfiken på vardagen som brand- och riskkonsult?
Anmäl dig till vårt koncept ”Konsult för en dag”!
KFED@brandkonsulten.se
Vi bjuder på resa, mat och en spännande dag!
Läs mer på brandkonsulten.se
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CIVIL OCH MILITÄR SAMVERKAN
VID MASSKADEÖVNING
Mellan 11-29 september genomförde Försvarsmakten en stor nationell
övning, Aurora 17, med över 19 000 deltagare. Som grund för övningen är,
den av riksdagen, fastställda försvarspolitiska inriktningen för Sveriges
försvar 2016-2020. Huvudbudskapen i den försvarspolitiska inriktningen är
att försvaret skall stärkas och den operativa förmågan skall öka samt att
säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.
Aurora 17 genomfördes i luften, på marken och till
sjöss i framförallt Mälardalen, Göteborgsregionen
samt på och runt Gotland. Målet med övningen var
att träna förband från Försvarsmaktens alla delar i
större sammansatta styrkor som tillsammans möter
ett tänkt väpnat angrepp mot Sverige. Aurora 17
höjer, prövar och signalerar vår förmåga och är
ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av vårt
försvar.
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I övningen deltog också ett flertal myndigheter för
att bidra till ett stärkt totalförsvar. Även förband ur
andra nationer bl.a. Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Norge och USA deltog för att tillsammans bygga säkerhet och öva för att stärka Sveriges
försvar.
Stridens konsekvenser
Terrorhändelserna i Sverige och Europa under de
senaste två-tre åren ställer krav på Polisen,

Bilder: Carl Sjöstrand

räddningstjänsten, sjukvårdsorganisationen och
Försvarsmakten. I övningsmomentet ”Stridens
konsekvenser” på Gotland innebar att ett fientligt
flyganfall genomfördes och skadade både militär
och civil personal. Då Sverige är i krig är det i första
hand ett militärt förband som leder insatsen med
stöd av blåljusenheter. Ammunitionsröjningsgrupper ur försvaret och polisens bombskydd tillkallades för att så snabbt som möjligt säkra vägen och
området för både civila och militära sjukvårdare, för
räddningstjänsten och lokala polispatruller.

genomföra övningar medan det övergripande ansvaret bör ligga på Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Övning ger färdighet
Vi måste öva och arbeta tillsammans för att klara
det nya hotet, avslutar Fredrik Zetterberg som är
chef på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec.

Ammunitionsröjare från Försvarsmakten och
bombtekniker ur nationella bombskyddet utbildas
årligen vid Swedec i Eksjö. Samarbetet har funnits i
flera år, men har intensifierats under senare tid.
Ökat ansvar för räddningstjänsten?
Vid en större terror händelse eller att Sverige blir
utsatta för ett anfall liknande det i Aurora17 kommer
inte dagens resurser avseende ammunitionsröjning
att räcka till. Det innebär att andra grupper inom
blåljusenheterna kommer få ta ett större ansvar att
hantera exempelvis ammunitionseffekter. Blåljusenheterna måste därmed erhålla utbildning och
därefter övas i komplexa situationer. Swedec är
beredd att bistå med utbildning och

Fredrik Zetterberg
Försvarsmakten
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GRENFELL
TOWER
Det första larmet om branden i Grenfell
Tower kom in klockan 00:54 lokal tid
den 24 juni 2017. Branden i höghuset
varade i 60 timmar, tros ha tagit runt 80
liv och förstörde 151 hem. Fler än 200
brandmän och 40 brandingenjörer var
inblandade i bekämpningen av branden.
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Grenfell Tower klockan 04.43 den 14 juni. Bild: Natalie
Oxford, Wikimedia Commons

Grenfell Tower var ett 67,3 meter högt höghus på 24 våningar som började byggas år
1972 och slutfördes år 1974. Höghuset bestod
av 127 lägenheter och inrymde ca 600 personer.
Renoveringen av Grenfell Tower slutfördes år
2016 som en del av en ett större projekt i
området. Under renoveringen installerades nya
fönster, värme- och ventilationssystem samt ny
ytbeklädnad.
Enligt polisen började branden i en kombinerad kyl och frys. Avsaknaden av sprinklers
och byggnadens fasadbeklädnad bidrog till att
branden spred sig så snabbt. Den ursprungliga planen var att använda zinkbeklädnad, men
istället användes mindre brandbeständiga sandwichpaneler med aluminium på varsin sida om
en PE kärna med PIR isolering bakom. Bytet
gjordes för att spara nästan 300,000 brittiska
pund i renoveringskostnader enligt dokument
som erhållits av BBC.

Den brittiska regeringen har utfört tester på
600 höghus efter branden för att avgöra vilka
av byggnaderna som byggts med PE kärnor,
brandresistenta PE kärnor eller A2 kärnor. Aluminiumbeklädnaden som användes på Grenfell
Tower och andra byggnader har inte nått upp
till de säkerhetskrav som ställs. Flera fastighetsägare har sedan utredningens början påbörjat renoveringar av fastigheter med samma typ
av beklädnad för att sätta in en ny som är
mer brandbeständig.
Reglerna för vad som är godkända fasadbeklädnader ser olika ut i Europa. Alla länder
har i princip sina egna testmetoder men det
pågår i dagsläget ett arbete för att harmonisera testmetoderna och enas om en gemensam
EU-standard. I Tyskland klassas beklädnaden
som användes i Grenfell Tower som brännbar
och i USA är användning av den förbjuden
i byggnader högre än 12,192 m (40 fot) av
säkerhetsskäl. Panelen med namnet Reynobond
PE som användes vid renoveringen har nu slutats säljas för användning i höghus av tillverkaren.
Polisutredningen om branden i Grenfell Tower
pågår fortfarande och händelsens omfattning
kommer att klarläggas i framtiden.

Joey Öström

Strukturen på en ACM sandwichpanel. Bild: Phoenix7777,
Wikimedia Commons.

jo6385os-s@student.lu.se

See risk as a path to growth
Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions
company that helps clients around the world turn risk into a path for growth.
We design and deliver solutions to help manage risk, optimize benefits, cultivate
talent and expand the power of capital to protect and strengthen institutions
and individuals. Our unique perspective allows us to see the connections
between talent, assets and ideas that can drive performance and growth.

The right combination unlocks hidden value
willistowerswatson.com
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Här får en av studenterna hjälp av
räddningspersonalen ut ur bussen.
Bild: Ebba Johnsson

Turbulent start för årets nya
BI-studenter
Redan tredje skoldagen fick årets
nya brandingenjörer vid LTH på
nära håll uppleva en räddningsinsats. Det var under hemfärden från
den årliga kick-offen på en scoutgård som bussen de färdades med
gled av den svaga vägrenen och lade
sig på sned i diket. Olyckan skedde
på en mindre grusväg vid Gyllebosjön på Österlen.
Funktionärer vid BIIF (Brandingenjörernas Intresse
Förening) anlände till olycksplatsen i bakomkommande bil. Studenterna uppmanades sitta kvar stilla
på sina platser och 112 larmades omgående. Till
följd av skoglig terräng och mindre väl utvecklade telefonnät var täckningen i området bristfällig.
Samtalskvaliteten var hackig vilket ledde till feltolkningar och kommunikationssvårigheter mellan
inringare och SOS-operatör. Amanda Lindekrans,
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Amanda Lindekrans, funktionär i BIIF:

Han frågade hur många det
var på bussen och jag råkade
säga att det var en hel skolklass
med elever, vilket tolkades som
att det var barn på bussen
funktionär i BIIF, var den som ringde till SOS. ”Han
frågade hur många det var på bussen och jag råkade
säga att det var en hel skolklass med elever, vilket
tolkades som att det ar barn på bussen” säger Amanda.
Vidare uppfattade operatören att ekipaget stod med
tre hjul i Gyllebosjön. Räddningstjänsten SÖRF
(Sydöstra Skånes Räddningsförbund) ankom till plat-

Klassen fick promenera till närmaste
korsning där ersättningsbussen väntade.
Bild: Ebba Johnsson

sen med fyra brandbilar och FIP-bil tillsammans med
tre bilar från polisen respektive tre bilar från ambulansen.
På plats bekräftar räddningstjänsten att bussen står illa
till och omedelbart stabiliserades ekipaget upp.
Studenterna tvingades evakuera fordonet ut genom
chaufförens fönsterruta. Lyckligtvis klarade sig ”skolklassen” och föraren utan större komplikationer.

En erfarenhet rikare och nu med en verklig insyn i hur
en räddningsinsats fungerar så vill
funktionärer vid BIIF-17 och klass
BI17 ge ett stort tack till SOS, SÖRF,
polis och ambulans för en gedigen
insats!
Elin Oscarsson
el0105os-s@student.lu.se

RISE kan brand - vi är en internationellt
ledande resurs
Vi på Fire Research kan hjälpa dig med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskning, innovation och rådgivning
Fire Safety Engineering
Tredjepartsgranskning
Brandtekniska beräkningar
Brandutredningar
Provning/Certifiering för svensk och internationell
marknad
CE-märkning
Systemsäkerhet/Riskanalys
Analytisk dimensionering
Kvalitetsgranskning
Utbildning

Kontakta oss på tel 010-516 5046 eller mejl
tommy.hertzberg@ri.se

RISE – SVERIGES FORSKNINGSINSTITUT. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell
samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer
av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska
staten. www.ri.se
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BiLAGAN
fyller 30 år
och BI-klassen 85/87 jubilerade
För 15 år sedan skrev jag en artikel i det årets
Bilaga nr 3 och berättade lite om Bilagans uppkomst och hur vi som gick i BI-klassen 85/87
arbetade med dess innehåll, layout och distribution. Se även bilaga(nästa sida).
Det har nu gått ytterligare 15 år och Bilagan
fortlever i allra högsta grad. Det känns naturligtvis bra för oss som var med och startade
den en gång i tiden. Artiklar i tidningen har
genom åren belyst och behandlat många
aktuella ämnen och även lyft fram brandingenjörernas roll inom räddningstjänsten och
andra verksamheter där brandingenjörer är
verksamma.
I Bilagan nr 3/2002 beskrevs också hur brandingenjörsutbildningen utvecklats fram till
brandingenjörsutbildningen startade på LTH

Bild: Bi85/87
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1986 då för övrigt även Statens Räddningsverk
bildades.
Vi som gick ut den nästsista brandingenjörsklassen 1987 passade dessutom nu i höst på
att fira vårt 30-årsjubileum på den Skånska
Brandskyddsdagen som ägde rum på MSBs
skola i Revinge i september.
Mer än 500 års erfarenhet av räddningstjänst
representerade vi arton brandingenjörer som
deltog på jubileet som förutom den Skånska
Brandskyddsdagen även innehöll en middag
på det hotell vi bodde på i Lund. Se bild.
Jag vill åter lyckönska kommande brandingenjörsstudenter att fortsätta med tidningen då
den fyller en funktion att visa på det viktiga
arbete som vi brandingenjörer gör runt om i
vårt samhälle.

Brandingenjörsklas

sen 85/87
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Bild: Bi16

TACK!

För att vi fick göra vår praktik hos er sommaren 2017
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Attunda

Norrtälje

Sydöstra skåne

Gislaved

Räddningstjänsten syd

Södertörn

Hässleholm

Räddningstjänsten väst

Uppsala

Jönköping

Skåne nordväst

Värend

Karlstadregionen

Storgöteborg

Östra Blekinge

Landskrona

Storstockholm

Östra Götaland

BRANDKRYSSET
Bild: Daniel Nilsson

SUDOKU
Lätt

Medel

Svårt

LÖSNINGAR

Ebba Johnsson

eb7457jo-s@student.lu.se
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B

Avsändaradress:
Bi16 Reseförening c/o Öström
Magistratsvägen 55B, Lgh 1109
226 44 LUND
Returadress:
Bi16 Reseförening c/o Öström
Magistratsvägen 55B, Lgh 1109
226 44 LUND

Vill Ni att Ert företag ska synas här?
Hör av Er till
bilagan.annons.bi16@gmail.com

