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CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET
Äntligen är det dags för ytterligare ett nummer av Bilagan! Vi har jobbat hårt in i det sista för att få fram intressanta och kvalitativa artiklar
till det här numret.
Här i Lund är förberedelserna inför Lundakarnevalen den 18–20 maj
igång för fullt. Lundakarnevalen anordnas var fjärde år av studenterna i Lund och förra gången besökte ca 400 000 personer evenemanget
under karnevalshelgen! Helgen bjuder på mängder av nöjen, aktiviteter
och festligheter för besökarna.
Under karnevalen kommer AF-Borgen som ligger mitt emot universitetets huvudbyggnad i Lundagård förvandlas till Sveriges största nattklubb med fyra dansgolv och över 2000 besökare per kväll! Stora mängder öl och vin kommer konsumeras av gästerna under de tre kvällarna.
JOEY ÖSTRÖM, CHEFREDAKTÖR

bilagan.bi16@gmail.com

Frågan är hur brandsäkerheten kommer fungera under en sådan här
stor tillställning och hur alkoholpåverkade personers benägenhet till
utrymning vid brand påverkas.
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BRANDSÄKERHET
UNDER
LUNDAKARNEVALEN
Under tre dagar i vår kommer Lund fyllas av folk och aktiviteter av olika slag.
Staden som i vanliga fall har runt 120 000 invånare förväntas få 400 000 besökare som ska njuta av allt från spex till karnevalståg. Hur garanterar man
brandsäkerheten för alla besökare under ett sådant arrangemang?

L

undakarnevalen är ett evenemang
som anordnas av studenter och går av
stapeln i Lund vart fjärde år. Mellan
den 18-20 maj kommer staden och främst
Lundagård förvandlas till ett enda stort
karnevalsområde med bland annat tältnöjen,
tombolabodar, uppträdanden samt tillfälliga
krogar och restauranger. Det kommer även
att gå ett karnevalståg genom staden. Då
många tillfälliga byggnader byggs upp, samt
att många byggnader används på ett sätt som
inte hör till vanligheterna är det viktigt att
kunna garantera brandsäkerheten för karnevalens besökare. Till följd av detta har man
tillsatt en Brandstab. Brandstaben är en del
av Säkerhetssektionen och består av brandchefen Sofia Månsson som till sin hjälp har
7 personer som studerar eller har studerat
Brandingenjörsprogrammet på LTH.
Upprop och rekrytering
När jag träffar en del ur Brandstaben är de
mitt uppe i planeringen inför uppropet som
kommer att ske veckan efter. Under en heldag
kommer flera tusen studenter att köa utanför
AF-borgen för att anmäla sig till att bli karnevalister och arbeta under karnevalen. För att
detta ska kunna genomföras har man varit
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tvungen att ansöka om tillstånd. En del av tillståndsansökan är brandskyddsdokumentation
som ska skickas till Räddningstjänsten, detta
har varit Brandstabens första uppgift. Under
uppropet kommer man även att agera brandvakter och se till att inga nödutgångar blockeras samt att maxgränsen för antal personer i
byggnaden inte överskrids. Utöver detta kommer man även att rekrytera runt 30 personer
som kommer att arbeta som brandvakter under
karnevalen. Dessa personer kommer att placeras ut på platser som man anser vara riskzoner.
Brandvakterna kommer att arbeta under hela
tiden som event pågår för besökare, allt för att
säkerheten ska vara hög under hela karnevalen.
Arbetet inför karnevalen
Under hela våren kommer Brandstaben att arbeta fram insatsplaner och brandskyddsdokumentation för de byggnader som kommer att
användas. Dessa handlingar kommer även att
vara en del i den tillståndsansökan som skickas
in till polisen och Räddningstjänsten, bland
annat för de tält som kommer byggas upp och
för det karnevalståg som kommer att gå igenom staden. Då många stora tält och tillfälliga
byggnader ska byggas upp ska Brandstaben
också vara med vid planeringen av detta för att

Brandstaben. Övre raden från vänster: Malin Björkqvist, Johan Karlelid, Erik Nilsson
och Lorentz Brännström. Främre raden från vänster: Victoria Luoma, Olivia Wernberg och Tobias Mörtlund. Inte med på bilden: Sofia Månsson. Bild: Ebba Johnsson

säkerställa att inga av dessa byggnader kommer att hindra personflöden och försvåra
utrymning av byggnader som redan finns.
Utöver detta är det tänkt att Brandstaben ska
fungera som en mellanhand mellan karnevalen
och Räddningstjänsten. Inom varje sektion
av karnevalen finns en säkerhetschef som
Brandstaben har en tät kontakt med och med
hjälp av dessa ska man se till att önskemål och
krav från Räddningstjänsten kommuniceras ut
till alla.
Utmaningar och svårigheter
Då detta är ett evenemang som endast sker
vart fjärde år och arrangeras av i princip helt
nya människor varje gång kan man stöta på en
hel del utmaningar. Inom Brandstaben finns
mycket kunskap och en hel del olika erfarenheter, men för 4 av 8 är det första gången man
är involverad i Lundakarnevalen. För att få en
bättre bild av hur man planerar och genomför
ett evenemang av den här storleken har man
kontakt och utbyter erfarenheter med personer
som anordnar andra stora folkfester. Man har
även en tät kontakt med tidigare Brandchef
och Brandstab, vilket har underlättat arbetet en hel del. För flera av personerna inom
Brandstaben är detta inte första gången man
jobbar som en Brandingenjör, vilket gör att
man känner sig trygga och optimistiska inför
sitt uppdrag. Man har även satt upp och jobbar
mot en nollvision: att ingen person ska komma
till skada till följd av en brand eller utrymning,
allt för att folk ska kunna slappna av och njuta
av livet och all glädje under dessa tre dagar!

Elin Pettersson

el8117pe-s@student.lu.se

FSD expanderar!
Vill du arbeta på ett brandskyddsföretag med bra
teamkänsla, kvalificerad brandteknisk projektering
och där vi har roligt tillsammans?
Klart du vill! Hör då av dig till FSD på den ort som
du är intresserad av! Vi ser fram emot att höra
av dig!

FSD Malmö
FSD Stockholm

FSD Helsingborg
FSD Karlskrona

FSD Göteborg
FSD Halmstad

www.fsd.se 5

BRANDFARLIGT PÅ
ICEHOTEL?

“Brandrisk” är ett ord som sällan förknippas med konstruktioner av snö och
is. Men på ishotellet i Jukkasjärvi är brandskyddet viktigt för säkerheten.
Bild: Asaf Kliger, ICEHOTEL 28, 2017-2018 Art Suite Queen of the North. Design Emilie Steele & Sebastian Dell’Uva. ©
ICEHOTEL. www.icehotel.com
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å Icehotels hemsida finns
det information om
anläggningen i Jukkasjärvi. Där finns det olika typer
av boenden, en varm och en
kall del. Den kalla delen består
av ett året-runt-boende och det
välkända ishotellet.Temperaturen för den kalla avdelningen
hålls kring minus fem°C till
minus åtta°C. Den varma delen
kräver standardiserade åtgärder för brandskydd medan den
kalla delen är mer komplex.
Året-runt-boendet som benämns “ICHEHOTEL 365”
hålls igång med kylteknologi. I
denna del finns låsbara dörrar
med en varm avdelning i direkt
anslutning till rummen. Ishotellet består nästan enbart av
snö och is. Det byggs upp på
nytt varje år och där finns inga
dörrar. Rummen skiljs åt med
draperi.
Hanna Karlsson Sälgfors och
Jon Moln Teike, brandingenjörer på Kiruna kommun,
berättar om skyddsbehovet och
problematiken kring dimensioneringen av brandskydd för
Icehotels kalla del.
Hur ser brandskyddet ut på
Icehotels kalla del?
Hanna:
- På Icehotels kalla del finns
det:
• Automatiskt brand- och
utrymningslarm,
• Uppmärkta utrymningsvägar från hotellkorridorerna
• Släckutrustning i korridorerna.
Rummen i året runt-delen är
egna brandceller och har en
alternativ väg ut direkt från
sviten. Året-runt-delen är mer
eller mindre dimensionerad som
en vanlig byggnad.

Bild: Kiruna Räddningstjänst

Man ska kunna sova lika säkert på ishotellet som på andra hotell. Det som skiljer sig
från vanliga hotellbyggnader
är att rummen på ishotellet
inte är egna brandceller.
Hanna Karlsson Sälgfors

Vad skiljer ishotellet från
andra hotellbyggnader?
Hanna:
- Man ska kunna sova lika
säkert på ishotellet som på
andra hotell. Det som skiljer sig
från vanliga hotellbyggnader är
att rummen på ishotellet inte
är egna brandceller. De står i
öppen förbindelse med varandra. Det hade inte varit okej i en
vanlig hotellbyggnad.
I ishotellet finns det begränsat med brännbart material.
Därför är inte spridningen av
branden en stor riskfaktor. Det
stora problemet är brandgaserna. De är ofta toxiska och kan
orsaka skador vid inandning.

Hanna förklarar:
- Det är bara kablage och bädd
som kan brinna. Att branden
ska sprida sig är näst intill osannolikt och det är röken som kan
orsaka problem. Bädden består
av madrass, renfäll, kudde,
fluffig sovsäck och filtar. Brand
i dessa bäddar ger upphov till
mycket rök som kan sprida sig
till de andra hotellrummen.
Vilka tester har gjorts som
bekräftar detta?
Jon:
- Det har gjorts tester under
två olika säsonger där Icehotel,
räddningstjänst och två olika
brandkonsultbolag varit involverade.Testerna resulterade i
både “traditionella” brandförlopp och vissa gånger en betydligt mer dämpad brand.
Enligt Jon gav det “traditionella” brandförloppet rökfyllnad
som i vissa hänseenden kan
vara jämförbar med andra
byggnader. Den dämpade
branden i sin tur berodde troligen på att branden hann värma
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upp taket tillräckligt mycket
för att det skulle börja droppa,
men blev aldrig så pass kraftig
att droppeffekten var försumbar.
Jon fortsätter:
- Det konstaterades att man
inte riskerar kollaps på grund
av brand men att rökgaserna
spred sig till hotellkorridor och
andra rum. Dock kvarstår vissa
frågetecken, bland annat kring
brandcellsgräns, eller snarare
rökskydd, vilket båda konsulterna rekommenderade.
Vilka problem uppkommer
vid dimensionering av brandskyddet på Icehotel?
Jon förklarar;
- Ett problem är att byggnaden
sjunker vilket gör det opraktisk
med tätslutande brandcellsgrä-

ns. Snö och is samlas också lätt
vid dörrar vilket gör att de blir
svåra att stänga. Detta har försökt lösas med draperier och det
är en fortgående process. Precis
som andra delar av Icehotel
utvecklas och omformas så gör
även brandskyddet.
Hanna utvecklar:
- Inomhustemperaturen håller
cirka fem minusgrader eller
mindre så det krävs utrustning,
bland annat detektorer och
kablage, som fungerar i det
klimatet.

hus byggt av snö och is. De har
varit med vid testerna och de
har också insett behovet, där
har det aldrig varit någon diskussion.
Varje år, när hotellet byggs
upp, arbetar konstruktörer för
Icehotel med att inkorporera
brandskyddet i strukturen och
larmläggningen har hittills
fungerat bra. Ishotellet i Jukkasjärvi är ett lysande exempel
på hur material och klimat påverkar riskfaktorer i samband
med brand.

Slutligen berättar Jon om samarbetet från Icehotels sida.
- Icehotel har varit väldigt samarbetsvilliga även om de förstås
rynkade på ögonbrynen när vi
ville ha brandskydd i ett

Kajsa Lotta Kärnebro
bas15kka@student.lu.se

Putting
Safety First
Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns
överallt för att hejda eldens, vattnets och explosionens förödande kraft. Över hela världen betraktas MCT Brattberg
som det säkraste valet av kabel- och rörgenomföringar. Lägg
därtill flexibilitet och enkelhet.
Våra produkter är testade och certifierade av en mängd stora
användare, laboratorier och klassningssällskap.
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MCT Brattberg AB SE-371 92 Karlskrona Sweden
Phone: +46 - 455 37 52 00 Fax: +46 - )455 37 52 90 E-mail: info@mctbrattberg.se
www.mctbrattberg.se

ETT ALLT VANLIGARE MÖTE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

SOLPANELSTAK

Övergången till förnyelsebar energi, den teknologiska utvecklingen och sjunkande priser leder till att användningen av solkraft ökar. Förutom en ökad utbyggnad av solcellsparker så ökar även installationen av solceller på tak. I takt
med att solpanelstak blir vanligare så ökar behovet av kunskap om solceller vid
dimensionering av brandskydd och räddningsinsatser.
En solpanel, även kallad fotovoltaisk panel, består
av fotovoltaiska celler (de blå kvadraterna). De
fotovoltaiska panelerna kopplas samman för att
generera högre spänning eller strömstyrka. Att
installera solpaneler på ett tak påverkar takets
brandrisk. Brandrisken påverkas både av hur panelen monteras på taket och att en del solpaneler
innehåller brännbar plast på baksidan av panelen.
Montering av solpaneler påverkar takets brandrisk
En studie utförd av Jens Steemann Kristensen vid
Danmarks Tekniska Universitet (nu Edinburghs
Universitet), Bart Merci vid Universitetet i Gent
och Grunde Joomas vid Edinburghs Universitet
undersökte hur installation av solpaneler påverkar
avgivningen av värme från en realistisk flamkälla.
I experimentet placeras en gasbrännare mellan två
stycken värmeflödesmätare med en
solpanel ovanför.
Det modulära system som används
under studien gör
det möjligt att
ändra höjden och
vinkeln på solpanelen.
Studien visar att installation av solpaneler leder till en

signifikant ökning av värmeflödet till ytan under
panelen. För en vinklad solpanel med en flamma
placerad mitt under panelen så är det området
under den mest upphöjda delen av panelen som
utsätts för högst värmeflöde. Det extra värmeflödet mot taket leder till ökat värmeflöde mot
det övre lagret av takmaterialet. Detta kan orsaka
antändning, och därigenom spridning mellan
panelen och takkonstruktionen.
Antändning, flamspridning och risk vid räddningsinsatser
Hur installation av solpaneler på taket påverkar
räddningsarbetet har studerats i England av Building Research Establishment Ltd (BRE). Undersökningarna visar att förekomsten av solpaneler
fördröjer räddningsarbetet i de fall där branden
har spridit sig på taket. Fördröjningarna beror i
en stor del av fallen
på svårigheten att
komma åt strömbrytare eller för
lite kunskap om
hur strömmen till
solpanelerna kan
brytas. En slutgiltig
rapport kommer
presenteras på
BRE’s hemsida:
https://www.bre.
co.uk/nsc/page.
jsp?id=3676.

Från en solcell till ett fotovoltaiskt system. Bild: Rfassbind,
Wikimedia Commons
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Bild: Andrewglaser, Wikimedia Commons

Bilagan har varit i kontakt med Patrick van Hees,
professor vid avdelningen för Brandteknik vid
Lunds Tekniska Högskola (LTH). Han berättar om
den vanligaste orsaken till antändning i solpaneler.

Bild: Gray Watson, Wikimedia Commons

av obrännbara takmaterial, coating och genom att
tänka på avståndet mellan solpanelerna och taket
vid installation.
Vilka risker finns det för brandmännen vid
släckning av brand i solpanelstak?
- Brandmännen utsätts för risk då det går ström
genom solpanelen hela tiden. För att bli av med den
risken behöver strömmen kunna brytas från matningssidan. Om räddningstjänsten inte snabbt kan
stänga av strömmen så försenas insatsen.

Patrick van Hees, professor vid avdelningen för Brandteknik vid LTH.
Bild: Patrick van Hees

- Den vanligaste orsaken till antändning i solpaneler är elektrisk överbelastning eller kortslutning.
Panelen kan då antända och plasten på panelens
undersida börja brinna.
Hur sker flamspridningen i ett solpanelstak?
Finns det risk för spridning mellan paneler?
- Risken finns att branden sprider sig mellan paneler då de innehåller brännbara material. Eftersom
att panelen är vinklad så finns det också risk för
vertikal spridning, horisontell spridning mellan
panel och tak samt antändning av takmaterialet.
Risken för flamspridning kan minskas genom val
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Den ökade användningen av solpaneler minskar
behovet av fossila bränslen och den teknologiska
utvecklingen leder till kontinuerligt sjunkande
priser för konsumenter. Risken för civila och
räddningstjänsten kan minskas genom ökad forskning för att göra panelerna säkrare och förbättrade
möjligheter att isolera det installerade systemet.
Källhänvisning:
Kristensen JS,Merci B, Jomaas G.
Fire induced reradiation underneath photovoltaic arrays on flat
roofs.
Fire and Materials. 2018;1–8. https://doi.org/10.1002/fam.2494

Joey Öström

jo6385os-s@student.lu.se

Vi söker brand- och

riskhanteringsingenjörer
WSP Brand & Risk erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom
tjänsteområdena hus, industri, transport, infrastruktur och miljö.
Vi är fler än 100 medarbetare i Sverige och söker nu dig som vill vara med i vår fortsatta utveckling. Har du tidigare konsulterfarenhet kanske etablering på en ny ort kan vara en utmaning
som du söker? Är du intresserad av att arbeta med de riktigt stora infrastrukturprojekten finner du dom hos oss. Brinner du för teknik- och affärsutveckling är vi arbetsgivaren för dig. Tillsammans med kollegor i ett nätverk över hela landet garanterar vi en stimulerande arbetsmiljö.
Hos oss har du möjlighet att forma din arbetssituation utifrån din egen kompetens inom våra
olika verksamhetsområden. Vi har stort fokus på våra kunder vilket innebär att vi har som
målsättning att leverera högkvalitativa tekniska lösningar samtidigt som vi ständigt strävar
efter att leverera högsta möjliga nivå av service. Vi förutsätter att du är konsultmässig och
gillar att hitta rätt lösning på problemställningar i dialog med våra kunder.
kvalifikationer: Vi söker dig som har examen från brandingenjörsprogramet LTH/LTU,
Civilingenjör brandteknik LTU eller Civilingenjör Riskhantering LTH. Likvärdiga internationella
utbildningar som t ex International Master of Science in Fire Safety Engineering beaktas givetvis. Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom yrket. Som person är du utåtriktad, engagerad och du trivs med att ta egna initiativ och räds inte nya utmaningar.
Vill du veta mer? Välkommen att ta kontakt för mer information och skicka din
ansökan till Jan Ottosson, jan.ottosson@wsp.com eller ring 010-722 62 43.
Ansökningar hanteras löpande.
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En mötesplats för att diskutera
En allt mer osäker omvärld påverkar oss i vår vardag och
ställer till del nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. I närområdet prövas den
europeiska gemenskapen av politisk oenighet, migrationsutmaningar och
britternas val att lämna unionen. Hur vi står emot och hanterar kriser påverkar inte bara drabbade och inblandade aktörer utan i ett större perspektiv
också förtroendet för vår demokrati. Därför är det särskilt viktigt att samlas
för att tillsammans arbeta för ett säkrare Sverige. Detta var vad årets Mötesplats Samhällssäkerhet handlade om.
Konferensen Mötesplats Samhällssäkerhet hölls i Kista,
Stockholm över två intensiva
dagar 28–29 november förra
året. Konferensens ledord nytt
totalförsvar, krisberedskap, och
att värna om demokrati och
öppenhet lockade besökare från
hela Sverige, alla med intresset
att diskutera hur vi kan skapa
ett säkrare och tryggare Sverige.
Besökarna kom ifrån både statliga, kommunala och privata

sektorer som arbetar med
risk- och krishantering på olika
nivåer och inriktningar. Konferensen bjöd på drygt 40 seminarier uppdelat på fem stora
konferenssalar, med talare från
myndigheter, universitet, och
privata konsultföretag. Ämnena
för seminarierna som författarna besökte hette:
Individens förmåga att hantera risker – av LTH’s gästprofessor Misse Wester
Seminariet handlade om hur
olika grupper i samhället har
Nedan: Craig Fugate från FEMA tar upp “7 sins in
emergency management”. Bild: Sofia Månsson
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Ovan: Misse Wester pratar om 72-timmarsregeln
och hur människor beter sig i kris. Bild: Sofia
Månsson

olika förutsättningar att hantera en kris och hur samhället
ska förstå detta. Vid en kris
är informationsbehovet stort
och viktigt att tillgodose för
att minska frustrationen bland
berörda personer. Det konstaterades att det finns ett glapp
mellan hur förberedd individen
är vid en kris jämfört med vad
myndigheter tror att vi är. Vikten av en ökad dialog mellan
myndigheter och allmänheten
poängterades.
En trygg livsmedelsförsörjning – av bland annat Livsmedelsverkets handläggare i
krisberedskap Therese Frisell
Det är ett ökande beroende av
ett fungerande transportsystem
som ska vara effektivt både
inom Sverige och internationellt. Detta leder vidare till
andra beroenden för livsmedelsförsörjningen, så som logistik, infrastruktur och drivmedel. Komplexa ägandestrukturer
skapas av en mer fragmenterad
marknad där någon ansvarar
för produktion, någon annan
distribuerar det och någon annan ansvarar för försäljningen.

Sveriges samhällssäkerhet
Det sker även en branschglidning då fler och fler äter ute och
näthandeln av livsmedel ökar.
Det betyder att vi riskerar att
inte ha ett tillräckligt stort matlager hemma om en kris skulle
inträffa. Detta samtidigt som
Sverige importerar omkring 50
% av våra livsmedel, av de 50 %
som vi producerar själva är det
dessutom insatsvaror som vi
importerar. Sverige är tydligen
ett av Europas minst självförsörjande länder.
Trygg energiförsörjning – av
bland annat Peter Dahl, Sinfra
& FVU ab
Här diskuterades utmaningar
som att antalet aktörer blir fler
i takt med att marknaden växer
och globaliseringen ökar vilket
gör att ägarbilden blir mer och
mer komplex. Det nationella
perspektivet diskuterades, som
hur lagar och regler måste vara
flexibla i kristider då effektiva
beslut måste tas och tidspressen
är hög. Migrationskrisen togs
upp som exempel när man höll
sig till reglerna att varje person
var tvungen att gå igenom en
registreringsprocess innan de
fick flytta in i sina boenden, under tiden stod de ute och frös.
Det lokala perspektivet diskuterades också, där bland annat
lokala fjärrvärmesystem växer
och börjar gå utanför gränserna
till att bli regionala vilket ställer
större krav på samverkan och
tydliga ansvarsfördelningar
mellan inblandade aktörer.

Framtiden för svensk krisberedskap – av bland annat Ola
Slettemark, samordningschef
Samverkan Stockholmsregionen
Det som inte fungerar i vardagen, kommer inte fungera i kris.
Fem varningar togs upp, baserat
på andra länders misstag:

3) Att använda händelsen för
att bygga förtroende, använd
bilden av händelsen för att visa
på styrkorna.

1) Failure of imagination, att
inte vara flexibel i våra tankar
kring vad som kan hända.

5) Bristande samverkan över
flera gränssnitt – kräver övning.
Svårt att samverka med näringslivet och allmänheten.

2) Begränsad handlingskraft,
handlingsprincipen diskuterades.

4) Vi har svårt att ändra oss
och implementera förbättringar
trots att vi är bra på att inse våra
misstag.

Utställaren Combitech hade med sig en stor Sverigekarta där de visade olika krigsscnearion. Bild: Elin Edman
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The 7 deadly sins of emergenFörsvarsmakten, MSB och Tracy management – av fd FEfikverket till privata kris- och
MA-chefen Craig Fugate
riskkonsultföretagen CombiCraig delade med sig av sju
tech, Structor Riskbyrån och
problemområden han lärt sig
4C Strategies. Även frivilligunder sin yrkesverksamma
hetsorganisationer tog upp en
tid som bland annat inneburit
stor del av utställningsplatsen
arbete för USA’s förra presisom Svenska Lottakåren, Röda
dent Barack Obama. Några av
Korset och Svenska Blå Stjärnan
punkterna han tog upp var att
som tar hand om djuren vid
vi (myndigheter) borde planera
kriser och katastrofer.
för vad som kan inträffa – vi
ska inte göra krisplaner utifrån
vilka resurser eller kapacitet vi
har att hantera den. Kopplat till
denna, poängterade han även
att han menar att vi övar för att
lyckas, och att vi inte genomför
våra övningar för att misslyckas
och därför utmanar vi inte oss
tillräckligt. Ett annat problem
enligt Craig är även att vi bygger vårt krisberedskapssystem
runt statliga myndigheter som
lämnar ute volontärorganisationer, privata sektorn och allmänheten. Hans erfarenhet är att
det är familjen och grannarna
som reagerar först i en kris och
är dem som står för den första
insatsen. Vidare nämner han
att plikten staten känner att
skydda spontanvolontärer och
den odrabbade delen av allmänheten som vill hjälpa till vid en
Vi bjuder
på myndigheterna
resa, mat och en
kris,
hindrar
attspännande dag!
Läs
mer
på
brandkonsulten.se
effektivt hjälpa de som drabbats
av krisen.
Utöver seminarier var det omkring 60 utställare fyllde mingelytan mellan konferenssalarna,
med allt ifrån myndigheterna
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Sofia Månsson och Elin Edman
bra12sma@student.lu.se

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

EXA

MEN

S
A
RBE
Människors benägenhet till
TE

utrymning vid alkoholpåverkan
Bränder på nattklubbar och i krogmiljö är ett återkommande problem runt
om i världen och leder ofta till många dödsfall. Människors möjlighet till
utrymning begränsas inte bara av de stora folkmassorna inne i de mörka
och ofta trånga lokalerna utan även distraktionen från musik och ljusspel
försvårar evakueringen. En stor skillnad från utrymning av andra lokaler är
den mängd alkohol som besökarna konsumerat. Agnes Broholm och Malin
Björkqvist, Bi14, har genom sitt examensarbete på brandingenjörsprogrammet vid LTH studerat människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan.
Bakgrund
Bränder i nattklubbar och i krogmiljöer får ofta
förödande konsekvenser, exempel på detta är
Station nightclub i USA och Kiss nightclub i
Argentina. En av de tragedier som berört många
i Sverige är Göteborgsbranden -98 som kom att
kosta 63 ungdomar livet.
Fram till idag har en begränsad mängd studier
gjorts om hur konsumtion av alkohol påverkar
människors benägenhet till utrymning vid brand.
Det har varit svårt att dra några slutsatser från de
tidigare utförda studierna då resultaten från dem
endast har bedömt den totala utrymningssituationen. Studierna som gjorts har dessutom saknat
en kontrollgrupp av nyktra personer att jämföra
med, vilket gör det svårt att säga hur just alkohol
påverkar människors beteende vid utrymning.

sning. Efter klartecken från Regionala Etikprövningsnämnden i Lund godkändes arbetet med diarienummer 2017/612. Vanligtvis behöver man ej
söka för examensarbeten men pga ämnets karaktär valde Agnes och Malin att få arbetet prövat.
Deltagare i åldrarna 18 - 59 år med varierande alkoholvanor anmälde sig till försöket under rubriken Prestationsförmåga vid alkoholpåverkan via
en rekryteringssida. De var alltså ovetande om
att det var deras utrymningsförmåga som skulle
studeras. De 60 deltagarna delades in i tre olika

Bilagan har varit i kontakt med Agnes Broholm
och Malin Björkqvist som berättar om sitt examensarbete.
-Vår studie syftar till att undersöka huruvida
alkoholpåverkade personer har ett annorlunda
beteende i jämförelse med opåverkade personer vid
ett oannonserat utrymningslarm, berättar Malin.
Idén till examensarbetet knäcktes när avsaknaden
av studier inom ämnet berördes under en förelä-

Malin Björkqvist och Agnes Broholm.
Bild: Agnes Broholm
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grupper om 20 i varje. En kontrollgrupp med nyktra
individer och resterande två grupper fick konsumera alkohol tills de låg inom intervallen 0–0,3 respektive 0,3–0,6 promille.
Utformning av försöken
Försöken skedde på individnivå. Efter att önskad
alkoholnivå uppnåtts fick personen instruktionen
att iförd ett par EyeTrack sitta ensam i ett rum och
spela datorspelet Tetris. Eyetrack är glasögon som
registrerar vad ögat fokuserar på. Med hjälp av
dessa och en filmkamera som fanns placerad i rummet kunde man studera vilka stimuli som triggade
deltagaren mest under det oannonserade utrymningslarmet.

fick deltagaren bland annat frågan ”Var det något
som störde dig under spelet?” varav en deltagare
svarar: “Den ena tangenten fungerar inte.” Personen
hade varit så fokuserad på spelet att larmet inte alls
var av prioritet. Malin reflekterar kring hur skrämmande få det var som faktiskt valde att utrymma
och berättar vidare att få tog larmet på allvar. En
deltagare förklarade: “Jag tänkte att det var en telefon som ringde.”
En del ansåg att det var försöksledarnas ansvar att
be dem utrymma.

Påverkar alkoholen?
Det är lätt att vara fördomsfull och tro att den
alkoholpåverkade grupperna, på grund av nedsatt
uppfattning av omgivningen, borde vara mindre
benägna att utrymma men enligt resultatet utrymDeltagaren trodde alltså att
mer denna grupp lika frekvent
uppgiften var att prestera bra
som kontrollgruppen. Agnes och
på Tetris men 5 minuter in i
Malin tror att detta beror på att
spelet överraskades personen
individens personlighet speav utrymningslarmet. Deltalar stor roll för utrymning. De
garens agerande studerades
påpekar dock att trots att antalet
noggrant och dokumenteutrymmande var lika mellan
rades samt att de efteråt fick
Deltagare om upplevelsen av brandlarmet
grupperna så kunde tydliga
fylla i en enkät och genomgå
beteendeskillnader uppmärken intervju för att höra hur de
sammas.
upplevde och resonerade kring situationen.

Jag tänkte att det
var en telefon som
ringde.

Avsaknad av respekt för utrymningslarm
Något som överraskar i studien är att tendensen till
utrymning var oväntat låg oavsett alkoholnivå i blodet. Det var alltså knappt 25% av alla deltagare som
valde att utrymma lokalen. Många verkar helt enkelt
ha tappat respekten för brand- och utrymningslarm.
Agnes berättar att under intervjuerna efter försöken

Konsekvenstänk och tunnelseende
Då larmsignalen ljöd analyserade den nyktra gruppen situationen och sin omgivning noggrant men
många valde att inte utrymma då de inte trodde att
det fanns någon överhängande fara. Bland de onyktra personerna var det färre som reflekterade över
vad signalen betydde och det fanns inte lika stort
konsekvenstänk utan de handlade mer efter känsla.
Detta stärker annan forskning kring hur alkoholpåverkade personer tappar förmåga att hantera flera
intryck samtidigt utan lätt får ett tunnelseende.

Utrymningslarmet som användes vid försöken.
Bild: Malin Björkqvist

Deltagaren fick bära Tobii Pro:s EyeTrack
under försöket.
Bild: Agnes Broholm
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Försöksrummet med utplacerade stimuli inringade.
Bild: Agnes Broholm

Det var fler alkoholpåverkade än nyktra som upplevde den överraskande larmsignalen som ett brandlarm. Trots att fler i den onyktra gruppen upplevde
ljudet som en varningssignal var det inte fler som
valde att utrymma.
De nyktra personerna upplevde mer obehag och
rädsla kring den överraskande larmsignalen än
de onyktra. Deltagare med högst promillenivå var
märkbart mer avslappnade till situationen. Att de
kände mindre stress tror Agnes och Malin beror på
att de uppfattade informationen men hade sämre
förmåga att tolka den. Resultaten är dock svåra att
statistiskt fastställa varpå vidare forskning krävs för
att stärka de observerade beteendena.
Upplevd berusning och promillenivå
I dagsläget finns god teknisk utrustning för att säkerställa vilken alkoholnivå en person ligger på, antingen via utandningsluften eller med ett blodprov.
Det är däremot svårt att fastställa den uppmätta
alkoholnivån med upplevd berusning. Kopplingen
mellan promillehalt och berusningskänsla är olika
för varje enskild individ och varierar även beroende
på dagsform, genetik, kroppsmassa mm. Följaktligen är det svårt att göra gruppindelningar och
bedöma exakt vid vilken promillehalt avtrubbning
av sinnen sker.

och kunskap kring utrymning. Ett konkret exempel kan vara att personal vid en utrymning direkt
stänger igen både bar och garderob helt så att inte
folk blir stående och hänger där.
Agnes och Malins vision är att vi i framtiden ska
kunna utforma nattklubbar och barmiljöer säkrare
för att undvika ytterligare katastrofer.
Förslag på vidare studier
Förslagsvis bör forskning på högre promillehalter, typ av larmsignal och agerande av personal
genomföras för att klarlägga alkoholens påverkan.
Människan är social och tenderar att vilja utrymma
i grupp. “Att studera den sociala påverkan i kombination med alkoholpåverkan tror jag kan vara
givande.” säger Agnes och fortsätter: “Ett ytterligare
område som kan vara intressant är hur förändringar
i miljön påverkar. Skulle det exempelvis påverka utrymningsbilden
om ett brandlarm installeras så att
musiken automatiskt stängs av och
lokalen tänds upp med vanliga vita
lampor.”
Elin Oscarsson

el0105os-s@student.lu.se

Intervallen som studerades kan betraktas som låga
för en nattklubb då många ligger på mycket högre
promillehalter en lördagskväll klockan 02:00. En
bakomliggande tanke till att studera just de relativt låga intervallen var att studera brytpunkten för
vilken alkoholnivå som förändrar risktänk, beslutstagande och beteende vid en utrymning.
Slutsats
Byggnadstekniskt har vi idag kommit väldigt långt
men om folk inte förstår hur de ska bete sig vid en
utrymning så spelar det ingen roll hur höga brandklassningar och god projektering vi har. För att
rädda liv måste vi investera tid i människor så att det
sitter i ryggmärgen hur de ska agera.
Agnes och Malin anser att mer forskning behövs för
att utforma brandskydd och nattklubbar efter hur alkoholpåverkade personer agerar. Kanske är det så att
dagens brandskydd och utformning av nattklubbar
och barmiljöer är tillräckliga eller kan vi göra ytterligare anpassningar för att underlätta utrymning av
alkoholpåverkade besökare?
Malin påpekar dessutom vikten av organisatorisk
struktur, att personal på plats har god utbildning

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
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SKOGSBRANDMANNEN THOMAS REINBOLDT, OM DET TILL
SYNES RISKFYLLDA ARBETET SOM SMOKEJUMPER I KANADA:

”Det som till ytan
verkar farligt görs till
en vardag”
Thomas Reinboldt har bekämpat bränder sedan han var 20 år gammal och
har tillsammans med andra erfarna brandmän utvecklat British Columbias
sätt att hantera bränder i deras stora skogar. När terängen blir för svår och
fordon inte längre kan ta sig fram har man istället valt att flyga in brandmän via luften, så kallade smokejumpers.
Utbildning
Det har funnits smokejumpers
i Nordamerika i över 70 år.
Parattackprogrammet i British
Columbia startades 1998 av
Thomas och tre kollegor. De såg
möjligheten till att spara pengar
genom att ha egen professionell personal, samtidigt som de
kunde arbeta mer effektivt med
brandbekämpning. Programmet
var placerat i Smithers först men
är nu flyttat till Fort St. John och
Mackenzie. Dessa städer ligger
inom en region som heter Prince
George Fire Centre. Området är
Innan man får hoppa på riktigt sker mycket
övning i säker miljö. Bild: Michael Moen

cirka 31 miljoner hektar stort
och har omkring 300 skogsbränder varje säsong av varierad
storlek. Smokejumpers används
i genomsnitt vid bekämpning
av ca. 50 bränder per säsong,
då bränderna inte kan nås med
lastbilar eller helikoptrar. Kanada är kända för att ha mycket
skogsbränder, och just därför
har de kommit så långt med sina
utbildningar.
- Kanada, USA och Ryssland
är förmodligen de som är mest
aktiva med skogsbränder och parattack på grund av deras storlek
och mängden skogsmark, men det
finns många länder med professionella skogsbrandsprogram som
är skräddarsydda för att möta
behoven hos just dem.
Varje år söker omkring 100
personer en plats i utbildningen,
och av dessa är det 30 till 40 som
är kvalificerade. Programmet
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Det är inte sällan brandmännen blir kvar i den eldhärgade skogen
över natten. Bild: Michael Moen

Bild: Michael Moen

pågår i en månad, där hälften
består av en teoretisk grundutbildning i fallskärmshoppning
tillsammans med historia och
utrustning, medan den andra är
ren fallskärmshoppning.
- Under första delen lär man sig
historien om leveransmetoden,
alla aspekter av utrustningen och
utplaceringen av fallskärmar,
tillsammans med alla fysiska
aspekter av säker hoppning från
ett plan över skogsområden.
Arbetet
Att vara smokejumper kräver
betydligt mycket mer än det gör
att bara bekämpa skogsbränder.
De fysiska kraven ökar, samtidigt som själva fallskärmshoppet
är betydligt mycket svårare än
vanligt på grund av landningsmöjligheterna. Det är t.ex. inte
sällan de fastnar med skärmen i
träd vid landningar.
Förutom det är de även försedda
med mat och utrustning för att
kunna vara kvar i skogen i 48 h.
De som är anställda som smoke-

Thomas Reinboldt
Ålder: 50 år.
Bor: Smithers, Kanada.
Familj: Fru och 2 tonårsdöttrar.
Karriär: 30 års erfarenhet
av skogsbrandsbekämpning,
varav 27 säsonger som smoke
jumper. Tillsammans med tre
till grundade de Parattack programmet i British Columbia,
Kanada.
Gillar att göra: När han inte
bekämpar bränder eller utbildar gillar han att vandra och
cykla med sin fru på somrarna och åker längdskidor på
vintern. Reser gärna bort med
familjen en del av vintern för
att kompensera för tiden han
är borta under brandsäsongen.
jumpers har oftast ett vanligt
jobb som brandman måndag till
fredag, men ligger sen i beredskap om brandrisken är stor. De
som har genomgått programmet
har alltså ett väldigt varierat yrke
som väntar.
- Parattackbrandmän tar sig till
bränder via fordon, hoppning
eller helikopter beroende på det
mest effektiva sättet att komma
åt just den branden. När man
inte bekämpar bränder arbetar
personalen med underhåll och
reparationer av fallskärmar och
brandbekämpningsutrustning,
såväl som projekt i skogen, runt
basen, eller utbildar allmänheten
om riskerna och fördelarna med
bränder.
I och med det fysiska arbetet är
det inte ovanligt att de anställda
omstrukturerar sina arbetsuppgifter med åldern. När man
närmar sig 50 år är det, enligt
Thomas, vanligt att man antingen slutar med hoppningen och
fortsätter med annan brandbekämpning, eller att man helt
enkelt byter yrke.

Kvinnor i arbetet
Som andra liknande branscher
är även denna mansdominerad. Förra säsongen var det
5 kvinnor som genomförde
programmet av totalt 60, och
kring den mängden har det
varit de senaste åren. Thomas
ser kvinnor som en stor tillgång
i arbetslaget. Han menar att en
mångfald i teamet bidrar till en
starkare motståndskraft.
- Vi har haft turen att arbeta
med några exceptionellt begåvade kvinnor och män i detta yrke
och alla spelar en stor roll i att
upprätthålla en säker och innovativ kultur i programmet.
Kvinnor tenderar att ha ett
mycket säkert och balanserat
tillvägagångssätt för yrket vilket
är till nytta för hela laget.
Risker
Att arbeta i skogsbrandsmiljö
innebär flera risker som brandmännen ständigt utsätts för.
Smoke jumpers befinner sig
dessutom ofta långt ifrån vägar
och civilisation. Detta gör att
om en olycka skulle inträffa är
19

Vid skogsbrandsbekämpning finns det många risker att ha i åtanke. Förutom fallande träd och själva branden
bör man även lyfta blicken. Brandflygen släpper nämligen ut upp till 74 200 liter vatten och skum. I British
Columbia används normalt flygplan som rymmer mellan 5000-11000 liter.
Bild: Michael Moen
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Gruppsammanhållningen är a och o för att kunna jobba bra tillsammans under så lång tid. För många är
detta inte bara ett vanligt yrke. Arbetet leder till vänskap som håller livet ut och oförglömliga minnen.
Bild: Michael Moen
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Nu för tiden hoppar inte
Thomas så ofta själv, utan
leder oftast hoppen ifrån luften. Här närmast öppningen
strax innan gruppen ska
hoppa.
Bild: Michael Moen

enda vägen ut från brandområdet genom luften. Men trots
dessa faktorer är skadesiffran låg
inom BC Wildfire Service.
- Vi har bara haft en skada på
grund av hoppning under de
senaste 20 säsongerna och ett
fåtal skador på grund av arbete i
brandmiljön. Arbetsmiljön på och
runt bränder kan vara farlig, men
BC Wildfire Service har ett mycket
säkerhetsorienterat tillvägagångs-

sätt för att bekämpa bränder och
kulturen är närvarande i alla
delar av programmet inklusive
Parattack. När olyckor inträffar
beror det i allmänhet på de faror
som uppstår på eldlinjen (utbrända träd, stup, hal mark, arbete
med motorsågar och tung utrustning etc.)
Antalet skador beror enligt
Thomas på deras förebyggande
arbete.

VI CERTIFIERAR behöriga ingenjörer
inom brandlarm, brandprojektörer,
brandskyddstekniker talat utrymningslarm,
vattensprinkler, boendesprinkler, gassläcksystem, F-gas, termograförer och
föreståndare brandfarlig vara.

Kontakta oss om du vill veta mer.
08-409 536 00
info@sbsc.se
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-Vi använder träning och information för att förebygga olyckor.
Varje person i besättningen tränar
varje vecka i både brandbekämpning och hoppning. Vi går även
igenom alla hopp i grupp för att
föra vidare lärdomar till andra
medlemmar i laget.
Just på grund av det låga skadetalet är det inte heller många som
ifrågasätter risktagandet inom
yrket. Thomas menar att det är
deras jobb att få något, som till
ytan ser farligt ut, att vara en
vardag.
Bilderna är tagna
av Michael Moen,
se mer på hans
instagram
@uncy_moe

Ebba Johnsson

eb7457jo-s@student.lu.se

VI CERTIFIERAR anläggarfirmor inom
brandlarm, vattensprinkler, boendesprinkler,
F-gas, talat utrymningslarm och gassläcksystem. Vi certifierar även brandkonsultföretag, sprinklerkonsultfirmor och
besiktningsfirmor.

IROQUOIS THEATRE FIRE
- DEN DÖDLIGASTE TEATERBRANDEN I
AMERIKANSK HISTORIA
Bild: Benny Flores, Wikimedia Commons

Som brandingenjör beaktar man brandsäkerheten i byggnader enligt de lagar och förordningar som finns. Men så har det inte alltid
varit och i min mening är det viktigt att blicka tillbaka till en tid då
brandsäkerheten inte prioriteras på samma sätt som idag. Dagen
före nyårsdagen 1903 skedde “Iroquois Theatre fire” i Chicago där
602 personer miste livet. Den dödligaste branden i en teater i amerikansk historia. En av de mest framträdande orsakerna var en dålig
brandsäkerhetsdimensionering.
Iroquois teatern öppnade dörrarna i november
1903. Innan öppnandet av teatern hade den
klassats som “fireproof beyond all doubt” av ansvariga från byggandet och en brandinspektör.
Det som hade missats i denna klassningen hade
redaktören på tidningen Fireproof beskrivit i en
artikel publicerad runt samma tid som öppnandet av teatern. Redaktören berättade att en stor
del av teatern var utsmyckad med trädetaljer
samt att det saknades brandlarm och sprinkler-

system över scenen. Även en ansvarig från
Chicagos brandförsvar hade pekat ut brister
och redovisat dessa för teaterns brandinspektör.
Brandinspektören kunde dessvärre inget göra
då ägarna inte ville ta tag i problemen. I teatern
fanns även sex brandssläckare, så kallade “kilfyre”. Dessa innehåller vitt pulver (natriumvätekarbonat) och fungerar bara på nära håll. Dessa
visade sig dock värdelösa då branden startade
relativt högt upp från scenen.
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Teatern hade kapacitet för 1602 personer med
tre våningar där gästerna kunde se föreställningar. Första våningen hade sittplatser för
cirka 700, den
andra våningen
för 500 och den
tredje för 400.
Det fanns dock
bara en gemensam trappa till
de olika våningarna. Detta
hade brutit mot
bestämmelser
som fanns vid
tiden av byggandet som
krävde olika
trappor och utgångar för varje Bild: Benny Flores, Wikimedia Commons
enskild våning.
Konstruktörens
argument var
att den gemensamma trappan skulle ge gästerna en chans “se och att bli sedda”. Det visade
sig senare att ur ett säkerhetsperspektiv vara en
katastrof då alla gäster på de olika våningarna
som skulle utrymma mötes i samma trappa.
På dagen 30
december 1903
visades föreställningen Mr.
Bluebeard. Hela
föreställningen var utsåld
denna dag och
över 2100-2200
personer såg
föreställningen.
Trots denna
publik var 27
av teaterns 30
utgångar blockerade. Branden
Bild: Benny Flores, Wikimedia Commons
började runt
klockan tre på
eftermiddagen
och var ett resultat av en elektriskt fel i en ljusbåge bakom scenen. När skådespelarna märkte
av branden flydde de från scenen. En av skåde24

spelarna kom dock ut på scen igen för att lugna
de panikslagna gästerna. Ett draperi av asbest
sänktes för att försöka stänga in branden men
draperiet kom
inte hela vägen
ner. Det visade
sig senare att
draperiet var
gjort papper
snarare än asbest och hade
förmodligen
inte kunna
göra någon
nytta. Efter en
stund slocknade lamporna
i teatern och
de panikslagna gästerna
rusade mot utgångarna. När
bakvägen till
scenen öppnades fick branden nytt liv och en
eldboll spred ut sig över kulisserna. De anställda platsvisarna hade även de flytt när det märke
av branden och kunde därför inte öppna de
låsta utgångarna. Då de panikslagna gästerna
försökte öppna
de låsta dörrarna märkte
de att låset var
en spanjolett
(ett lås som var
främmande för
många) vilket
ledde till att
utgångar inte
kunde användas. Utgångarna var inte
markerade och
vissa dörrar
öppnande
inåt. Den
högsta dödsfallen skedde
i trappan där
människor trampades eller klämdes ihjäl eller
dog på grund av de giftiga gaserna från branden.

Grannarna i byggnaderna omkring la ut plankor mellan fönster och för att rädda de som
kunde ta sig över. Brandkåren och polisen
blev senare involverade men när de kom till
platsen var fokus lagd på de som hade fastnat i
nödutgångarna. Dödssiffran hamnade på runt
602 människor där en majorit dog under själva
branden och ett trettiotal senare på sjukhus.

Tragedin i Iroquois teatern år 1903 banade
vägen för ett mer nytänkande säkerhetstänk i
USA och övriga världen. Men trots förbättringar sedan branden för 115 år sen kan det fortfarande bli bättre. Det är där vi framtida brandingenjörer kommer in i bilden.

Som ett resultat av branden tog teatrar i New
York bort ståplats på teatrarna så att inte fler än
de som har sittplats kunde se föreställningen.
Byggnads- och brandsäkerhetslagar reformerades. Teatrar i USA och Europa stängdes för
eftermontering för att förbättra säkerheten.
Utgångarna skulle tydligt märkas ut och dörrar skulle kunna öppnas inifrån ifall de skulle
behövas. Efter branden visade det sig att brandinspektören blivit mutade med gratis biljetter
för att bortse från de rådande förordningarna.
Chicagos borgmästare, de ansvariga för byggnationen och teaterägaren blev alla dömda men
de kunde senare gå fria. Den enda personen
som blev dömd som ett resultat av branden var

Gustaf Zetterberg

gu5467ze-s@student.lu.se

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.
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Du har väl inte missat de livesända examensarbetena
på BIIF:s Facebooksida?
I mitten av december började presentationer av spännande examensarbeten från
brand- och riskingenjörsstudenter livesändas på BIIF:s Facebooksida. Livesändningarna har varit mycket uppskattade och framtida presentationer kan ses på:
https://www.facebook.com/BIIF.LTH/
Datum för kommande presentationer ses nedan:

13 mars 2018
28 maj 2018
Fler datum kommer löpande på BIIF:s Facebooksida!

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
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Oliver Walsh, Brandingenjörsoch riskhanteringsprogrammet
LTH 2013-2017.

27
eb7457jo-s@student.lu.se

Ebba Johnsson
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