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BRANDSÄKERHETEN PÅ

VOLVO

”Jag rullar” är den svenska översättningen på det latinska namnet Volvo. Det från början
svenska bilföretaget har idag produktion världen över, men det är fabriken i Torslanda
utanför Göteborg som än idag producerar flest bilar. Verksamheten innebär flera risker
och brandingenjörerna på företaget arbetar till stor del med det förebyggande arbetet för
att minimera tänkbara risker.
Det i grunden svenska företaget
Volvo har idag produktion i Belgien, Kina och snart även USA,
men det är fortfarande den över
50 år gamla fabriken i Torslanda
som producerar flest bilar. Närmare 5000 anställda arbetar både
dag och natt för att produktionen
i fabriken ska rulla på.
Petter Berg är en av två anställda
brandingenjörer på Volvo och arbetar med riskfrågor som omfattar fabrikerna runt om i världen.
Volvo har två anställda brandingenjörer, en som är inriktad på
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fastigheterna och en som arbetar
med försäkringsfrågorna. Stort
fokus ligger på det förebyggande
arbetet där man utgår från kontinuitetsplaner, vilket innebär att
företaget ifråga ska kunna fortsätta leverera tjänster och produkter trots ett avbrott. Utifrån detta
arbetar brandingenjörerna med
att ta fram de största och mest
relevanta riskerna som kan förekomma i fabrikerna. Krishanteringsgrupper arbetar sedan med
att dessa risker ska få minimala
konsekvenser på fabrik och anst-

Volvos huvudkontor i Torslanda. Bild: Robande, Wikimedia Commons

ällda. Berg säger att maskinskador, bränder och eventuella naturkatastrofer är förekommande risker de arbetar mot. För att
minimera brandrisker i Torslandafabriken har investeringar i
sprinklers och branddetektorer
varit stora de senaste åren. Brandskyddsutbildning till alla anställda är också något som idag har
införts på fabriken för att minimera konsekvenserna vid eventuell brand.
Alla risker går självklart inte att

eliminera. Därför måste brandingenjörerna även ta fram insatsplaner för hur företaget ska
gå tillväga när en kris uppstår.
Det finns idag tre olika nivåer på
industriräddningstjänst. För ett
par år sedan gick Torslandafabriken från att ha räddningstjänst
på plats (nivå 1) till att endast ha
första insatsperson (nivå 2). Istället arbetar anställda som tidigare
nämnts mycket med det förebyggande arbetet, men även insatsberedskap och övningar med de
tre närliggande brandstationerna.
Dessutom åker brandingenjörer
från Volvo ut till Gårda, Göteborgs största brandstation och
har internutbildningar samt samövningar med räddningstjänsten.
Den belgiska fabriken i Gent är
däremot av nivå 1 och har brandbil och släckutrustning på plats i
fabriken. I övrigt skiljer sig inte
arbetsuppgifterna mellan länderna så mycket utan brandingenjörerna utgår från samma kontinuitetsplaner i alla Volvos fabriker.
Tillvägagångssätt vid brand
Vid en eventuell brand kommer
först en detektor att reagera på
brandgaserna och ett internt larm
går således i fabriken. Utrymningsorganisation som finns på

plats söker igenom byggnaden så
att all personal kommer ut från
fabriken utan svårigheter. Ifall två
detektorer reagerar på
brand aktiveras sprinklersystemet
och ett direkt larm går till extern
räddningstjänst. Branden lokaliseras med hjälp av detektorerna
och första insatsperson beger sig
direkt mot platsen. Om brandens
omfattning inte är allt för stor görs
direkt en insats. Annars väntas
räddningstjänsten in och lotsas in
till branden. Första insatsperson
har insatsplaner redo med till exempel tillvägagångssätt för uppbrytning av dörrar i olika delar av
fabriken. Vid lite större bränder
tillkallas även Volvos brandingenjör på plats för ett samarbete med
räddningstjänsten. Med god kännedom om fastighetens innehåll
och planritning kan Volvos brandingenjör stötta upp räddningstjänsten i deras beslut. Därefter
påbörjas insatsen och fabriksledningen blir kontaktad som drar
igång deras krishanteringsprogram vid behov. Det är ett stort
företag och det blir därmed också
många grupper som sätts i arbete
vid en eventuell brand. Kommunikation mellan räddningstjänst,
krishanteringsgrupper, utrymningsorganisationer och allt där

sedan nyckeln till att branden ska
få så små konsekvenser som möjligt.
2017-03-28
Den 28:e mars 2017 uppstod en
brand i en av Torslandas fabrikslokaler. Branden uppstod i ett batterilaboratorium där litiumbatterier testades till framtida elbilar.
Olycksutredaren Mikael Hagberg
skriver i utredningsrapporten att
felkoppling av ett litiumbatteri
resulterade i en kortslutning och
således började batteriet brinna. Branden upptäcktes relativt
snabbt och en släckinsats med
hjälp av en brandsläckare gjordes
utan resultat. Personer i lokalen
utrymde utan problem. Brandförloppet gick snabbt och branden
spred sig hastigt. Ett automatiskt
larm gick till räddningstjänsten
och cirka tio minuter senare var
dem på plats. SVT Nyheter rapporterade att omkring 30 brandmän var på plats och jobbade med
att släcka samt minimera spridningen för branden. Hagberg
redogör i rapporten att litiumbatterier alstrar eget syre vilket
försvårade släckningen. Vatten
användes som släckmedel och
insatsen tog uppemot 6 timmar
innan räddningstjänsten var klara

Översiktlig bild av Volvos fabriker i Torsland.
Bild: Petter Berg
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på platsen. Cirka 150 personer
blev tvungna att utrymma närliggande lokaler på grund av rökutvecklingen. Det var en lyckad
insats tack vare ett gott samarbete
mellan Volvo och räddningstjänsten. Nyckeln till en lyckad insats
är ofta uppstarten och då Volvo
hade resurser snabbt på plats gav
detta stor utdelning. Ingen person
kom till skada däremot blev lokalen och dess innehåll förstört. Angränsande byggnader påverkades
aldrig och därmed blev kostnaderna inte allt för stora för Volvo
personvagnar.
Riskminimering
Nyckeln till att minimera eventuella incidenter på ett företag
så stort som Volvo handlar om
en kombination av förebyggande
arbete samt samarbete med kommunens närliggande resurser.
Tillverkningen av bilar kommer
alltid att utvecklas och förändras.
Det innebär att även krishanteringen kommer att förändras och
förnyas över tid. Det är många
personers hårda arbete som gör
att Volvo än idag är bland de mest
etablerade bilmärkena på marknaden.

Bild inne från produktionen på Volvo Torslanda. Bild: Petter Berg

Albert Enger

al2468en-s@student.lu.se
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Riskbesiktning av sprinklermotorer i en av Volvos fabriker. Bild: Petter Berg

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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-nu återvänder han till Nya Zeeland

Känd som universitetslektor vid Avdelningen för brandteknik på LTH och som
programledare vid brandingenjörsprogrammet på LTH är Daniel Nilsson, Bi89, en
omtalad profil inom branschen. Daniels sug efter äventyr kommer att ta honom och
familjen till University of Canterbury i Christchurch. Men helt otämjda jaktmarker
är det inte, Daniel har tidigare gnuggat sina hjärnceller vid universitet, då som utbytesstudent.
Redan som student i åk 1 utmärkte sig
Daniel lite extra. Han var oerhört ambitiös
och engagerade sig i sina studier. Det tog
inte lång tid innan han kom att få smeknamnet ”femman” eller ”Daniel 5.0”. Något som
enligt skrönor sedan sänktes till ”fyra komma
åttan” efter en viss mattetenta. Sägnen säger
att han sedan dess skriver om denna tenta
varje år, allt för att förtjäna sitt legendariska
smeknamn.
Med ett hjärta som brinner för människor
och ett intresse i att studera deras förmåga att
utrymma lokaler vid brand har Daniel bidragit med många goda forskarinsatser. Det är
framförallt interaktionen mellan människa
8

och system som får Daniels puls att öka
några takter. Tillsammans med Rita Fahy har
han författat ett av kapitlen i femte upplagan
av SFPE handboken.
Hela sex gånger har Daniel blivit framröstad
till årets lärare vid både brandingenjörsprogrammet och på riskhanteringsprogrammet.
Utöver detta sitter han med som ordförande
i ISO-standard kommitteen för brandteknisk
projektering.
Den brandtokiga lektorn har en förkärlek till
all form av teknik men kanske speciellt till
sin Jeep Wrangler. I detta fordon packar han
mer än gärna in sin fru och två barn. De har

bland annat besökt Svalbard i Daniels ögonsten som är utrustad med X-TRA allt. Vi alla
är såklart spända på om pärlan får följa med i
containern till Nya Zeeland?!

stort avbräck i brandtekniks innebandylag i
den årliga innebandyturneringen som anordnas av BIIF, Brandingenjörernas intresseförening.

Herr Nilsson är en mycket sympatisk och
snäll människa men när han får en klubba i
handen och placeras innanför en sarg händer
något märkligt. Universitetslektorn förvandlas helt plötsligt till Stångbys svar på Niklas
Jihde. Att Daniel slutar kommer innebära ett

Kollegorna på avdelningen för brandteknik
beskriver Daniel som kreativ och drivande,
en person som aldrig blir arg. Däremot avskyr han administrativt arbete och långdragna möten.

Bild: Greg O’Beirne, Wikimedia Commons

University of Canterbury öppnar inte bara upp famnen för Daniel Nilsson. Numera finns det möjlighet för
utbyte mellan University of Canterbury och LTH. Tanken är att två elever per år ska få chansen att studera på
Nya Zeeland. Likaså erbjuds studenter på University of Canterbury att få åka över och följa undervisningen
vid LTH.

University of Canterbury + LTH = SANT
”Att Daniel kallades femman
och skriver om mattetentan
varje år har verkligen inspirerat
mig. Själv skriver jag också om
mattetentan varje år. Jag hoppas
på att någon gång få smeknamnet Trean ”
Anonym

”Under mina år i Lund har jag
fått ha Daniel som både programledare, lärare, kursansvarig och inte minst handledare
av examensarbete. Tack Daniel, för ditt enorma engagemang och stöd och stort lycka
till med nya utmaningar!”
Malin Björkqvist
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”Fortsätt att experimentera och lycka till med nya jobbet.”
Kollegorna på brandteknik

Nu är Daniel redo att erövra världen. Vi önskar honom och
familjen stort lycka till med professorstjänsten vid University of
Canterbury i Christchurch, Nya Zeeland.

Elin Oscarsson

el0105os-s@student.lu.se

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

Mall of Scandinavia Bild: Jopparn, Wikimedia Commons
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Arbetsmetodik kring risker inom stadsbyggnad

En av de största utmaningarna som byggbranschen möter idag är ombyggnationer. Att exploatera områden som redan har ett befintligt transportnät innebär många klurigheter. För att anpassa den nya verksamheten
till lokalt rådande förhållanden och terräng krävs en hel del planering.
Elin Edman och Sofia Månsson har studerat arbetsgången för riskhantering vid komplexa stadsbyggnadsprojekt, specifikt framväxten av Arenastaden.
Elin Edman och Sofia Månsson
under analysdagen på Structor
Riskbyrå.
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I sitt examensarbete ”Överföring av risker genom Stadsbyggnadsprocessen” skriver Elin och
Sofia om tillvägagångssätt och
risköverföring vid byggnation av
Arenastaden. De har som undersökningsmetod valt att intervjua
de personer som varit mest involverade i riskanalysen. Expertgruppen som jobbade med risk
och säkerhet i projektet bestod av
femton personer och inkluderade exploatör, kommun, landsting,
konsulter m.fl. Dessa samverkade
och var alla aktiva i någon av de
olika byggfaserna.

som numera innefattar landets nationalarena, nordens näst största
shoppingcenter, hotell samt flertalet kontors- och bostadskomplex.
Arenastaden är ett geografiskt
knepigt område att utrymma eftersom det ligger inklämt mellan
Råstasjön och järnvägen vilket avgränsar utrymningsmöjligheterna
norrut. Friends Arena med sina
uppemot 75,000 besökare vid stora konserter utryms söderut, mot
Arenatorget. Likaså gör norra delen av Mall of Scandinavia. Detta
innebär stora folksamlingar på begränsad yta.

Bakgrund
År 2003 bestämmer sig Svenska
fotbollsförbundet, SvFF, för att
Sverige behöver en ny nationalarena. Detta är startskottet på en lång
process som ett decennium senare
resulterar i Arenastaden. Ett gammalt industriområde mellan Råstasjön och järnvägen i Solna stad

Utrymningsproblematik
En fråga som väckt intresse hos
många är huruvida utrymning av
Arenastaden skulle gå till om hela
området tvingades evakuera samtidigt. För varje individuellt objekt
finns simuleringar gjorda för utrymning. Men vad händernär flödet av folk strömmar ut ur

Karta över Arenastaden i Solna. Bild: Eniro

byggnaderna? Är det fysiskt möjligt för alla människor att få plats
utanför?
”Vem som egentligen bär ansvaret
för säkerheten vid utrymning av
en helt ny stadsdel är svårt att avgöra. Detta eftersom det idaginte
finns tydliga regler eller riktlinjer
för hur en stadsdel ska utformas
för att hantera stora flöden av folk.
Det finns ett glapp mellan PBL och
BBR.” menar Elin.
Detta innebär i praktiken att byggnader och vägar kan sammansättas och kombineras på valfritt
sätt, inga metoder för att beräkna
person- och trafikflöde appliceras
i dagsläget på hela stadsdelar. Det
finns alltså ingen reglering eller lagar som styr dimensionering mellan byggnader, allmänna ytor och
gatubredd.
Den problematik som Elin och

Sofia valt att göra en fallstudie på
är de svårigheter som uppstår vid
stora komplexa projekt som innefattar lång byggtid och har många
olika aktörer inblandade. Kommunikation och arbetsgång kan vara
knepigt när viktiga frågor överförs
mellan olika ansvarstagare, eller
när ansvarstagare helt saknas.
Intervjuer med deltagare i expertgruppen visar att det finns otydligheter i vem som under och efter
projekteringen bär ansvaret för säkerheten för Arenastaden i helhet.
Åtskilliga involverade aktörer verkar känna att det under projektet
saknats tydliga gemensamma mål
att jobba mot. I rapporten beskrivs
att flera i expertgruppen anser att
kommunen borde ta ansvar för att
anpassa området efter verksamheterna.
Vidare tycker åtta av de femton intervjuade personerna att det var

länsstyrelsens ansvar att kontrollera planförslaget och stoppa arbetet om detta inte uppfyllde kraven
för människors hälsa och säkerhet.
Ur fallstudien framgår utöver
detta att trots god erfarenhet och
goda avsikter är dokumentationen
kring många beslutsunderlag begränsad och arbetsmetodiken har
varit oklar. Svårigheter kring arbetsgång vid planläggning av nya
stadsdelar är återkommande och
inför framtida stadsbyggnadsprojekt kan man se Arenastaden som
ett projekt att ta lärdom av.

spekulera kring, det är mycket
möjligt att det skulle gå alldeles
friktionsfritt men orosmomentet
är att inga simuleringar för scenariot har gjorts. Projektet är spännande med sin komplexa karaktär
och branschen lär möta liknande
utmaningar även i framtiden.

Elin Oscarsson

el0105os-s@student.lu.se

I dagsläget är det arbetsstöd som
finns Internationell standard för
riskhantering, ISO 31000:2009.
Denna tillsammans med FAC-modellen kan vara en goda hjälpmedel för att säkerställa en detaljplan.
Hur en utrymning av Arenastaden skulle se ut kan man bara

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.

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
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www.mctbrattberg.se

Åhörarna på konfensanläggningen Sundspärlan. Bild: Lennart
Falkman

BRANDBEFÄLSMÖTET
2018
Mellan den 28 februari och 1 mars gick årets ”Brandbefälsmötet” av stapeln, arrangerat
av föreningen Sveriges Brandbefäl, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget. Under dagarna bjöds det på presentationer och utställningar. Även större insatser och händelser under det gånga året presenterades. Bilagan fanns på plats en av dagarna och kan återge några av de många intressanta föredragen.
Christian Orsing
Kommunalråd Helsingborg var
först ut att tala och lyfte Trygghetsfrågan. Det växande samhället
för med sig nya utmaningar, som
en växande kriminalitet och flyktingkriser. Den succesiva återuppbyggnaden av civilförsvaret är en
del av framtidens mörka skatteprognos men det är hög tid att vi
”Tar fighten om trygghetsfrågorna”
och det bästa verktyget vi har tillgodo är en relevant lagstiftning.
Branden på Torslanda, Petter
Berg
Risk manager Volvo Personvagnar, återgav branden på tillverkn14

ingsindustrin i Torslanda och problematiken och utmaningarna
vi står inför med en växande fordonsflotta drivna av Litium-jon
batterier. Oscar Hed, insatsledare
på räddningstjänsten Storgöteborg beskrev insatsen från räddningstjänsten och den värdefulla
hjälp de fick med lokal expertis
Jonas Fågelström.
Stureplansbranden, Peter Arnevall
Från Storstockholms Brandförsvar, berättade om kvartersbranden som gick ”bra”. En vindsbrand
i ett fyravåningshus från 1897 som
troligtvis uppkommit till följd av

ombyggnation startade någon
gång under natten den sjunde november och upptäcktes först när
automatlarmet gick i grannfastigheten. En acetylenflaska exploderade troligtvis under det första
samtalet till SOS .
Totalt 14 stationer blev inblandande i den stora insatsen men trots
det stora antalet involverade har
sambandet fungerat väl. Brandpostnätet stod även emot belastningen under insatsen förklarar
Arnevall. Vindsbränder är något
Sverige toppar i hela Europa, boven i detta drama sägs vara det
stora antalet öppna takfötter.

Kraftiga explosioner, Olivia Söder
Utryckningspolis
Helsingborg,
berättade om den konstanta nationella ökningen av sprängningar
i landet. Allt från polishus, restauranger, ambulans och räddningspersonal har utsatts och en
orsak är den lätta tillgången till
s.k. ”bangers”. Termen ”bangers”
är ett samlingsnamn på kraftiga
smällare där den mest förekommande är en s.k. Cobra 8. Denna
kan jämföras i sprängverkan med
en handgranat där den enda skillnaden är att Cobran saknar splitterverkan. Den kostar runt 150
kronor att köpa.
All hantering, import, export och
överföring av dessa är olagligt och

kan ge fängelse i upp till två år. Importen av pyrotekniska varor är ett
stort problem och enbart i perioden 1 november till 31 december
2017 har 21 200 artiklar konfiskerats. Söder berättar vidare att vid
en trafikkontroll i Helsingborg påträffades 124 bangers i bakluckan
på en personbil. Föraren dömdes
för förberedelse till allmän skadegörelse och fick ett straff på 2000
kronor i böter och villkorlig dom.
En ”positiv” sida är att mängden
handgranater har minskat överlag
med trolig anledning till den lättare åtkomsten av bangers.
Intelligenta nycklar
Susanne Olsson, utvecklingsstrateg på Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun tillsammans

med Jonas Nylén från RDTJ Skåne Nordväst berättade om ett nytt
system för nyckelhantering där
ennyckel kan programmeras under framkörning till den tilldelade
adressen. Detta är något trygghetslarmet i Örkelljunga tillämpar idag och räddningstjänsten
anammat. En lösning till dagens
situation där ett nyckelskåp fullt av
nycklar för olika adresser, ska nu
en nyckel kunna ge access till en
tilldelad adress under en begränsad tid.
Men systemet kommer behöva
utvecklas. I dagens läge rymmer
en så kallad nyckel upp till 4500
objekt men ett mer rimligt behov
ligger i storleksordningen 50 000
objekt. Det är även dyrt för en en-

Björn Söder om sms-vma.
Bild: Lennart Falkman
Olivia Söder berättar om
sk ”Bangers”. Bild: Lennart
Falkman

Emma Nordwall, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, medverkande i den föjande paneldebbaten
efter presentationen ”Hur förändrar vi kulturen och
attityden inom räddningstjänsten?”.
Bild: Lenanrt Falkman
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skild aktör att gå in ensam och
bekosta ett sådant system, en samverkan mellan olika aktörer som
exempelvis räddningstjänst, socialtjänst och tekniskförvaltning i
en kommun skulle kunna realisera detta genom att gemensamt ta
kostnaden.
Dagens och framtidens VMA
VMA, eller viktigt meddelande till
allmänheten, via sms beställdes
av staten 2013. Björn Skoglund,
tjänsteägare för 112 och krisberedskap på SOS, berättar om den
första generationens vma-sms
som bara nådde ut till de mobiltelefoner som var registrerade på det
område man ville varna. Numera
när ett vma går ut över ett område
skickas detta till alla mobiltelefoner som vistas i detta område. Det
nya systemet är mer träffsäkert
och inkluderar även internationella abonnemang. Även talmeddelanden går ut till de fasta telefoner
som finns i området.

Skoglund nämner även framtidens
visioner om att få in vma på sociala medier, att personer som åker
in i ett ”vma-område” ska få sms
när det passerar in samt att man
ska kunna meddela personer som
lämnat området att faran är över.
Hur förändrar vi kulturen och attityden inom räddningstjänsten?
Ulrika Jansson, arbetslivs och genusforskare vid Göteborgs Universitet pratade om hur vi kan
förändra kulturen och attityden
inom räddningsväsendet. Jansson
berättar om en kultur som domineras av brandmannabilden av det
operativa arbetet, en kultur som
skapar skilda villkor och förutsättningar för olika grupper.

som inte hålls” berättar Jansson.
Problematiken ligger i att ”alla
vet, en tystnadskultur”. För att
kunna gå vidare måste vi bli en
ansvarskultur fortsätter Jansson.
”Vi måste synliggöra och förändra normen, inte avvikarna. Sluta
demonisera; problemet ligger inte
hos några få rötägg eller dåliga stationer, detta är något vi alla upprätthåller i kultur och tradition”.
Våra ledare och chefer måste agera
och ta sitt ansvar när det kommer
till att arbeta för en organisation
som är inkluderande för alla. Något som i teorin är enkelt, men
omöjligt utan vilja och engagemang.

Filmen ”larmet går”, räddningstjänstens version av #metoo visades och vittnade om enbart några
av de kränkningar kvinnor inom
räddningsväsendet utsatts för. ”Vi
är trötta på stora ord och löften

Lennart Falkman

jo6385os-s@student.lu.se

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

”Det bästa meD att jobba hos branschens
bästa arbetsgivare* är De spännanDe
projekten och alla härliga kollegor”.
*Enligt Universums undersökning 2013, 2015 och 2016
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Oliver Walsh, Brandingenjörsoch riskhanteringsprogrammet
LTH 2013-2017.

Glas

Som bärande konstruktionselement och brandsäkerhet i
glaskonstruktioner

Användningen av glas vid konstruktion av byggnader ökar även om kunskaperna om glasets
materialegenskaper är mindre jämfört med andra material. Bilagan har träffat Marcin
Kozlowski, postdok och David Kinsella, forskarstuderande vid avdelningen för
Byggnadsmekanik, vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lunds Universitet. De berättar om
användningen av glas som bärande konstruktionselement och hur glas presterar under
förhöjda temperaturer och vid brandscenarion.

K

an ni beskriva projekten ni jobbar med?

David:
Avhandlingsarbetet syftar till att utveckla
modeller som förklarar hållfastheten i konstruktionselement av glas. Modellerna ska i förlängningen tillämpas i beräkningshjälpmedel som kan användas direkt
av konstruktörer. I dessa modeller tas det hänsyn till
att materialbrottet har en stokastisk beskaffenhet.
Marcin:
Projektet ’Konstruktions prestanda hos bärande träg-

laskompositer – provning och modellering av glas
under temperaturbelastning’ finansieras av stiftelsen
Åforsk och utförs vid avdelningen för Byggnadsmekanik vid LTH och RISE Research Institutes of Sweden.
Det huvudsakliga målet med projektet är att samla och
utöka den existerande kunskapen om grundläggande
mekaniska och termiska egenskaper hos konstruktionsglaskompontenter som en funktion av temperaturen. Den första uppgiften är att identifiera problem
kopplat till beteende och karakterisering hos glas vid
förhöjda temperaturer och brandscenarion från olika
perspektiv. Nästa steg inkluderar experimentella tester
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av de mekaniska och termiska egenskaperna hos glas
vid förhöjda temperaturer.
Efter det utförs lämpliga
numeriska simulationer för
att simulera de utförda experimenten för att kalibrera
materialmodellparametrarna. Det planerade projektet inkluderar provning av
David Kinsella
glaspaneler exponerade för
strålningsvärme (se bilder)
och fullskaliga träglasbalkar
vid brandscenarion, vilket
inte provats innan. En annan viktig aspekt att nämna
är att den Europeiska kommissionen nyligen lanserat
ett standardiseringsarbete
av konstruktionsglas för att
ta fram gemensamma deMarcin Kozlowski
signmetoder och uppnå en
harmoniserad säkerhetsnivå i samtliga medlemsstater.
Idag har processen kommit till stadiet där ett första utkast av en Eurocode (European structural standard)
för konstruktionsglas är under utveckling.
Vad finns det för fördelar med användning av träglaskompositbalkar vid brand?
Säkerhetskonceptet ger ökad duktilitet genom att inkludera trä i den del av elementet som innehåller glas,
vilket skapar träglaskompositbalkar. Denna hybridstuktur på elementen har visat sig ha förbättrad efterbrottskapacitet och duktilt brott, vilket resulterar i förbättrad konstruktionssäkerhet. På grund av flänsar av
trä så går en träglaskompositbalk sönder på ett duktilt sätt, vilket betyder att den första sprickan i glaset
inte leder till fullständigt brott. Innan balken bryts så
går det att observera flera sprickor i glaset. Generellt
sätt så är trä ett välkänt material när det kommer till
brandbelastning och träflänsar skyddar de mest ömtåliga delarna av glaset, vilket är kanterna.
Kan ni beskriva hur tillverkningsprocessen går till
för glas som används i bärande element?
Det tillverkas genom den så kallade float-processen
där en utvald sats består av främst natriumkarbonat,
kalksten, silikat och ett antal tillsatser. Satsen smälts i
en ugn och man låter det smälta glaset flyta ovanpå ett
bad av tenn. Efter det dras glaset ut ur ugnen och glödgas, vilket betyder att det långsamt kyls ned till rumstemperatur. Baserat på det grundglödgade glasskiktet
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som tas från produktionslinjen kan man sedan tillverka en mängd olika produkter. Till att börja med så kan
man behandla kanterna på en mängd olika sätt. Man
kan också värmebehandla, härda eller laminera glaset vilket då kan användas som konstruktionsglas. En
konstruktionsglaskomponent är antingen en monolitisk härdad ruta eller en laminerad samling av rutor
som kan glödgas, värmebehandlas eller härdas.
Vilka för- och nackdelar finns det vid användning
av glas som ett bärande element jämfört med andra konstruktionsmaterial?
Marcin:
Den främsta fördelen jämfört med andra material är
transparensen. Några andra fördelar med att använda
glas i konstruktioner är att det är ett återvinningsbart
material, att vi kan uppnå liknande bärförmåga som
andra material fast med ett smalare element och att
det är möjligt att kombinera glas med andra material
(t.ex. som i träglaskomposit) och produkter (t.ex. fotovoltaiskaceller).
Några av nackdelarna är att det saknas standarder i
Europa för design av bärande glaselement. Glas som
material är ganska nytt som konstruktionsmaterial.
Glas är sprött och när det kyls ned snabbt utsätts det
för termisk chock och går sönder. Detta kan t.ex. hända vid släckning av en brand, vilket gör det viktigt att
brandsläckaren inte riktas mot glas som används som
bärande element.
David:
Den största nackdelen är att glasets beständighet är
svårt att förutsäga och beror på många faktorer. Framförallt så blir brottet ett sprödbrott, vilket betyder att
brottet sker plötsligt, utan varning. Kombinationen av
sprödbrott och den spridda styrkan gör användning av
glas till en utmaning, både ur brandsäkerhetssynpunkt
och som bärande element.
Kan ni beskriva processen som leder till att glas
går sönder vid brand?
Marcin:
Glas går sönder vid brand pga. temperaturgradienten
genom glasets tjocklek. Termisk chock kan inträffa när
en yta är mycket varmare eller kallare än den andra.
Skillnaden i temperatur genom glasets tjocklek kan ha
olika förklaringar, t.ex. strålning från solen eller brand.
En sådan temperaturgradient påverkas av flera olika
geometriska och mekaniska parametrar som glasets
tjocklek, härdande behandling och kanternas funktionalitet. Temperaturskillnaden ligger från 22°C till

Glaspanel utsatt för temperaturlast. Bild: Marcin
Kozlowski

Intakt glaspanel. Bild: Marcin Kozlowski

200°C (den lägre gränsen är för glödgad glas och den
övre för värmebehandlat glas). Så länge de gradienterna inte överskrids så ska termisk chock inte inträffa.
Vad kan göras för att försäkra sig som att glaskonstruktioner kan klara väldigt höga temperaturer
under långa tidsperioder?
Marcin:
Principen är att begränsa temperaturen i glaset och
framförallt sänka temperaturgradienten i glasrutorna.
Det finns olika lösningar för detta beroende på nivån
och längden som brandskyddet ska fungera. Genom
att ha en värmereflekterande ytbeläggning går det att
minimera värmestrålningen. Det går också att ha speciella mellanlager som sväller upp och bildar en barriär av skum vilket isolerar de inre rutorna.
För tillfället så finns det en brist på tillräcklig kunskap
om hur glasmaterial påverkas av höga temperaturer.
Tillräckligt kopplade termomekaniska materialmodeller för glas skulle kunna tillåta simulering av olika scenarion och förbättra förståelsen för de fenomen som
inträffar vid brand.

Spricka i glaset (börjar ifrån kanten). Bild: Marcin
Kozlowski

Marcin:
Jag tror att vi kommer få se ytterligare utveckling
inom det här fältet. Användning av konstruktionsglas
är uppskattat bland arkitekter och öppnar upp nya
möjligheter.
David:
Konstruktionsglas används i ökande
grad. Vi kommer definitivt få se mer
av det.
Joey Öström

jo6385os-s@student.lu.se

What if…
FIRE AND
SMOKE HAD
NO CHANCE.

Hur påverkar användningen av glasmaterial en
byggnads strukturella stabilitet?
Marcin:
På grund av den höga styvheten i glas så kan bärande
konstruktionsglaskomponenter potentiellt användas i
konstruktioner för att bidra till byggnadens övergripande styvhet. Väggar av konstruktionsglas kan t.ex.
bidra med stabilitet till byggnader som har en huvudstruktur av trä. Dessa element kan också eventuellt
bära tyngdkraftsbelastningar. På grund av den höga
slankheten hos sådana element och sprödheten hos
glas så behöver detta prövas och analyserar ytterligare.
Användningen av glas som bärande element är
inte så vanligt idag. Hur tror ni det kommer se ut
i framtiden?

www.foamglas.se

FOA M G L A
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Utläggning av oljeläns, del av materielen i MSB:s oljeskyddsdepåer, till för att exempelvis valla in eller styra undan olja. Bild: MSB

Har du koll på MSB:s

FÖRSTÄRKNINGSRESURSER?
Ingen räddningstjänst i världen klarar att ha beredskap för
precis alla stora och komplexa olyckor som kan inträffa. MSB
har en mängd olika förstärkningsresurser som kan stötta upp
om det kniper.
Grunden är att kommunerna så långt det är
möjligt själva ska kunna hantera sina risker.
Finns det t ex översvämningsrisker ska det
helt enkelt finnas utrustning och kompetens att hantera det! Vid händelser kommunerna inte klarar själv, förväntas de hjälpas
åt och samverka inom regionen.

Översvämningsresurserna består av ca 5
km barriärer, sandsäckar och högkapacitetspumpar som förvaras i MSB:s centrallager i Kristinehamn. Det finns tre högkapacitetspumpar med kapaciteten 20m3/min
vardera. De pumpar alltså mycket vatten,
dock bara kortare sträckor. Och för att visualisera kapaciteten lite: pumparna skulle
i runda slängar tömma ”ett medelsnittsstort
chefskontor på MSB” på 30 sekunder. Om
det av någon anledning skulle ha råkat bli
vattenfyllt. Och om man nu vill rädda chefen. Och det vill man ju.

Dock, skulle en händelse vara så komplex
eller långdragen att inte heller regionens
samlade resurser räcker, har MSB förstärkningsresurser inom olika områden som kan
skjutas till. Vissa resurser
utgörs mest av utrustning, MSB HAR RESURSER FÖR:
andra bygger mer på för- • Skogsbrand
Vidare har vi två nyastärkning med kompetens • Översvämning
re
högkapacitetspumoch en del består av båda.
par med en kapacitet på
• Oljeutsläpp
15m3/min och som har
• CBRN (Chemical, Biological,
Skogsbrandsdepåer finns
delvis automatiserad utRadiological and Nuclear)
på 14 ställen i landet. De • Sök och räddning
läggning och upprullbestår av tre containrar • Värdlandsstöd
ning av slangen. De här
med främst släckutrust- • Samverkan och ledning
pumparna kan transporning; drygt två mil slang • Ambulansflyg
tera vattnet långa sträckmed kopplingar och strål- • Stöd till Utrikesdepartemenor, upp till 4 km, och är
rör, motorsågar, motordärför en suverän resurs
tet vid händelser utomlands
sprutor och en sexhjuling
både vid översvämning
med släp mm. Vid skogsoch vid skogsbrand. När
branden i Västmanland var drygt hälften av
de används följer stödpersonal från MSB
depåerna aktiverade och flera erfarenheter
med och sköter driften.
drogs som sedan gjort att depåkonceptet
utvecklats. Det här är grundläggande maOljeskyddsförråd finns på fem platser
teriel som räddningstjänsten är vana vid
runt våra kuster för att kunna skydda dem
att hantera och därför följer det inte med
vid oljeutsläpp. Personal följer med inlednågon stödpersonal när depåerna lånas ut.
ningsvis och förevisar hur materielen ska
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användas. Den består bland annat av länsor, strandskyddsdukar, pumpar och skimrar, mindre båtar och terrängfordon och
utrustning för sanering av stränder.
Vid kemikalieolyckor och händelser inom
CBRN-området kan MSB stödja med materiel och särskilt utbildad personal. Våra sex
så kallade Kemenheter kan t ex bistå med
pumpning av kemikalier, tätning av läckage, arbete i explosiv miljö, impaktering och
bildöverföring. Det här är den resurs som
larmas ut oftast och det vanligaste scenariot
är en tankbil som hamnat i diket och behöver tömmas.
Våra fyra Saneringsenheter kan bistå med
sanering av insatspersonal, livräddande
personsanering och sanering av materiel.
Bland de mest avancerade resurserna är
våra tre Indikeringsenheter som kan ge
snabbt stöd med att analysera okända kemikalier, dels för att kunna gör riskbedömning för insatsen och dels för att bedöma
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ämnets påverkan på människor och miljö.
I första hand utförs direktanalys på skadeplatsen men prov kan också skickas till
experter för vidare analys. Indikeringsenheterna har också satts i beredskap exempelvis vid prinsessan Victorias bröllop och
vid president Obamas besök för att kunna
indikera farliga ämnen vid ett eventuellt
terrordåd.
MSB:s sök- och räddningsstyrka kan
användas för att söka efter och rädda
människor vid händelser med kollapsade
byggnader efter till exempel naturkatastrofer, olyckor eller terrordåd. Styrkan består
av specialutbildade personer, teknisk utrustning och räddningshundar som kan
stödja med att hitta personer i rasmassor,
stabilisera och forcera byggnadsdelar, medicinskt stabilisera patienter och genomföra
losstagning av personer. Resursen är ursprungligen framtagen för internationella
insatser men ett utvecklingsarbete pågår
just nu för att anpassa den för nationellt
bruk.

Vänstra bilden:
Enheten för avancerad indikering i färd
med att analysera ett
okänt ämne i pulverform. Bild: MSB
Högra bilden: Bårarna till intensivvårdsplatserna i SNAM
har egna batterier
och syrgas. Patienterna kan därför
flyttas på samma
bår utan omlastning ända fram till
sjukhuset där de ska
vårdas vidare. Bild:
MSB

Värdlandsstöd, en av MSB:s nyare för
stärkningsresurser, kan bistå t ex en räddningstjänst eller länsstyrelse när internationell hjälp ska tas emot. Generellt har vi en
god förmåga i Sverige att hantera olyckor
och kriser, men det kan uppstå situationer
när även vi behöver be om stöd från utlandet. Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014, togs exempelvis flygande
släckresurser emot från Norge, Frankrike
och Italien. Förstärkningsresursen har till
uppgift att stödja aktören som är ansvarig
för insatsen med mottagning och koordinering av den internationella hjälpen. Den
stödjer också de inkommande stödresurserna i kommunikationen med svenska
kontakter.
Förstärkningsresursen Samverkan och
ledning, MSB:s nyaste resurs, består i första
hand av kompetens och är fortfarande under utveckling. Den består av personer som
ska kunna stötta ansvarig aktörs stabsarbete, ledning och samordning vid en insats.
Vid behov kan också specialistkompetens

inom olika områden som t ex GIS-kunskaper kopplas på.
SNAM, Svenska Nationella Ambulansflyget, kan användas vid större olyckor,
katastrofer eller terroristattacker för att
transportera sjuka och skadade, både nationellt och internationellt. På sex timmar
efter beslut om insats byggs ett reguljärt
passagerarplan, en Boeing 737-800, om
till en flygande intensivvårdsavdelning och
bemannas bl a med specialutbildad sjukvårds- och flygpersonal. Planet har sex intensivvårdsbårar för avancerad vård, sex
bårar för något lättare vård samt 20 platser för lättare skadade, medföljande eller
anhöriga. SNAM är en unik resurs även i
internationella mått mätt. Efter terroristattackerna i Bombay 2008 aktiverades SNAM
efter en begäran från EU och genomförde
en flygmedicinsk evakuering av brittiska
och spanska medborgare till London.
Stödstyrkan skapades efter tsunamikatastrofen 2004 och är sammansatt av MSB,
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Barriärerna kan sättas upp även i redan översvämmat vatten och vattnet kan sedan pumpas ur det invallade området. Bild: MSB

Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Svenska
Kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen.
Syftet är att snabbt kunna bistå personer
med hemvist i Sverige som drabbas av en
allvarlig händelse utomlands. Stödstyrkan
aktiveras efter förfrågan från Utrikesdepartementet för att stödja ambassader eller konsulat i det berörda landet och sätts ihop utifrån de behov som finns när något inträffat.
Vid behov av resurserna görs en förfrågan till MSB:s Tjänsteman i Beredskap,
TiB. Undantaget är dock förfrågningar
om CBRN- samt sök och räddningsresurserna. Eftersom det ofta är mer tidskritiskt larmas istället räddningstjänsten som ansvarar för resursen direkt.
Det är Räddningsledaren eller Länsstyrelsen som ska göra förfrågan om resurserna till MSB. Är det händelser som kan
drabba flera kommuner inom en region,
t ex översvämning eller oljeutsläpp i havet, ska förfrågan gå via Länsstyrelsen så
att resursbehov och resurstilldelningar i
länet samordnas. Viktigt att komma ihåg
är att MSB aldrig tar över ansvaret för en
händelse när vi bistår med resurser. Vi
bara stöttar aktören som ska hantera den.
Samhället förändras över tid och förstärkningsresurserna behöver kontinuerligt ses över för att matcha behoven.
Ett förslag som är under utredning efter
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Västmanlandbranden är exempelvis att ta
fram en förstärkningsresurs Räddningsledare. Bakgrunden är att stora insatser tenderar att bli alltmer komplexa och vid stora
händelser kan det finnas behov att leda det
som egentligen är kommunal räddningstjänst på regional och även på nationell
nivå. I sin enklaste form skulle resursen
kunna handla om en lista med kvalitetssäkrade räddningsledare. Även planeringen
för civilt försvar som nu är återupptagen
kan göra att det behövs en annan form av
resurser framöver.
Vill man läsa mer finns det mer information om våra resurser på:
www.msb.se/forstarkningsresurser
Slutligen och sammanfattningsvis: MSB:s
resurser är inte det som ska användas i första hand, men när behoven väl finns så tveka inte att efterfråga dem! De är till för er.

Josefin Gullstrand BI 90
Utvecklare, Enheten för insatser, MSB
josefin.gullstrand@msb.se

Att jag skulle flytta från Lund till Stockholm
och bli erbjuden delägarskap, fanns ju inte på
kartan när jag sökte min sommarpraktik.
Daniel Håkansson, Brandingenjör, civilingenjör riskhantering. Medspelare sedan 2017.

Jag gjorde min sommarpraktik på kontoret i Stockholm

För mig är det också viktigt att vi har kul tillsammans.

2016 och på den vägen är det, och jag har inte ångrat mig

Och det har vi. Det är alltid mycket på gång – en

en enda sekund. Nu när jag funderar på varför det blev just

löprunda, kulturevenemang, sommarfester, olika lopp,

Brandskyddslaget så tänker jag framför allt på några saker.

utlandsresor och inte minst vår lunchyoga.

När jag började här fick jag en mentor och ett

Nu vet du varför jag valde att börja på Brandskyddslaget.

individanpassat introduktionsprogram i ett halvår för

Vill du veta mer om oss och hur det är att jobba här,

att komma in i konsultrollen. Nu arbetar jag med egna

kontakta mig eller Alexander Elias som också har pluggat

uppdrag eller i grupp och behöver jag stöd kan jag alltid

i Lund (Bi12 och RH15).

räkna med en hjälpande hand eller någon att bolla mina
idéer, frågor och tankar med.

Du hittar våra kontaktuppgifter och kan läsa mer om oss
på brandskyddslaget.se.

Brandskyddslaget har som mål att alla som vill kan bli
delägare. Vi formar och utvecklar företaget tillsammans.

Är du intresserad av att jobba med oss kan du gå in på

Det är nog därför vi är utsedda till en av Sveriges bästa

vår karriärsajt karriar.brandskyddslaget.se.

arbetsplatser av Great Place to Work.
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SÄKERHETSRISKER
VID FYRVERKERISKJUTNINGAR
Fyrverkerier har använts i över 1000 år vid olika festligheter och högtider. Här i Lund skjuts de flesta
fyrverkerier runt nyår och nollningsveckorna i slutet på varje sommar. Bilagan har träffat Arvid
Waldén Myhlback från Lundapyrot, en ideell organisation under Teknologkåren på Lunds Tekniska
Högskola (LTH). Lundapyrot ligger bland annat bakom de årliga nyårsfyrverkerierna i Lundagård
som sponsras av Lunds kommun och fyrverkerier under nollningsveckorna.
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Bild: Rafa Esteve, Wikimedia Commons

V

ilka säkerhetsrisker finns det kring fyrverkeriskjutningar?

Förutsatt att allt har riggats korrekt är
den farligaste risken att pjäser inte går som de ska.
En tårta kan t.ex. sprängas eller en bomb kan gå av i
ett rör som splittrar racket som röret står i vilket kan
få andra pjäser kan gå fel. Den vanligaste orsaken till
det är feltillverkning. Det finns även risk för att pjäser
faller ner över publiken under fyrverkeriet. Utöver det
kan vind påverka hur nedfall lägger sig vilket leder
till ökad brandrisk och skador på
materiell i allmänhet. En del pjäser
hänger även väldigt länge vilket gör
att glöd riskerar falla ner på marken. Dessa risker hanteras genom
att hålla säkerhetsavstånd mellan
byggnader, människor och andra
brännbara material och pjäserna.
Det är viktigt att inte välja pjäser
som man vet har nedfall där det är
ett problem.
Vilka åtgärder tas för att minska
riskerna för pyroteknikerna?
Under riggning så används lämplig skyddsutrustning.
Det är viktigt att respektera pjäserna. Man ska inte
hålla något som man inte är beredd att förlora över
pjäser under riggningen. Under skjutningarna används också lämplig skyddsutrustning. Exempel på
det är hjälm för den som skjuter och hörselskydd för
samtliga pyrotekniker. Ju närmare man befinner sig
fyrverkerierna desto mer skyddsutrustning bör man
ha på sig. Vid manuell tändning av fyrverkerierna
bör den som skjuter fyrverkerierna ha bomullskläder,
skyddsskor, hjälm med gnistgaller, skyddsglasögon och
handskar.

Vilka åtgärder tas för att minska riskerna för publiken?
För att minska riskerna för publiken är det viktigt att
hålla säkerhetsavståndet. Ofta behöver man vara flexibel under själva skjutningen. Planerna kan behöva
ändras om förutsättningarna ändras, t.ex. kan man
behöva avbryta fyrverkeriet. Det är viktigt att sätta
säkerheten först.
Hur tänker ni vid riggning av fyrverkerier på en
skjutplats?
Platsen för fyrverkerierna avgör
allt! Bara för att man kan uppfylla nödvändigt säkerhetsavstånd
till byggnader och människor
betyder inte att det går att
använda vilka pjäser som helst.
Det går t.ex. inte att använda 4
tums salutskott vid glastak då
glaset kan gå sönder. Vid användning av bensinbomber är det
viktigt att det inte finns brännbart material i närheten. I de fall
som skjutplatsen ligger i nära
anslutning till djur eller stall inga så används högljudda pjäser och vid inomhus gäller det att ta hänsyn till
t.ex. ventilation, takhöjd, avstånd till publik osv.
Skiljer sig skyddsåtgärderna beroende på vilka
pjäser som används?
Klusterbomber, även kallade shell of shells, är farligare än många andra pjäser och är inte lämpliga att
använda vid korta avstånd. Kalibern på pjäserna har
stor påverkan på säkerhetsavståndet. Det är inte alltid
lämpligt att använda vinklade tårtor om det är dåligt
Riggning vid nyår 2016/2017.
Bild: Arvid Waldén Myhlback

27

med utrymme i sidled. Pjäser
gjorda för inomhusbruk, t.ex.
fontäner och jets är i princip alltid
lämpliga för användning utomhus. Enskottspjäser är ofta säkrare då det går att avbrytas en hel
kedja i mitten vilket inte går med
flerskottspjäser.
Vilken skyddsutrustning finns
på plats under fyrverkeriskjutningar?

Nej, vad som är lämpligt avgör man
när man gör en säkerhetsanalys
innan skjutningen. Mängden fyrverkerier som skjuts begränsas ofta av
säkerhetsavstånd och storleken på
skjutplatsen.
Kan du ge ett exempel på när en
skjutning inte gått som planerat?

Vid ett julfirande på Liseberg skulle
vi skjuta fyrverkerier från den stora
scenen. Som rutin kollar vi alltid så
Arvid under riggning vid Bingsmarken.
Den skyddsutrustning som finns
att allt har gått som det ska efter en
Bild:
Arvid
Waldén
Myhlback
på plats är brandsläckare, brandskjutning och att inget brinner. Vid
filt, första hjälpen låda och en
en av gångarna intill
vattendunk. Brandsläckaren och brandfilten har aldscenen hade en täckplast börjat brinna.
rig behövt användas under en av mina skjutningar.
Branden hade spridit sig till en lastpall i
närheten och kunde släckas med hjälp av
Finns det några begränsningar när det gäller
vattendunk.
mängden fyrverkeri som får skjutas?
Joey Öström

jo6385os-s@student.lu.se

Riggning vid nyår 2016/2017. Bild: Arvid Waldén Myhlback
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Drönarbild som visar insatsen på Allégårdens äldreboende i Tibro
sedd från luften. Bild: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Branden på Allégårdens äldreboende
-nu kommer räddningstjänsten med rekommendationer
Efter en brand på Allégårdens äldreboende i Tibro vill nu Räddningstjänsten Östra Skaraborg att fler kommuner, fastighetsägare och andra räddningstjänster ser över brandskyddet på liknande boenden. Branden på Allégårdens äldreboende medförde att tre
personer behövde uppsöka sjukhus och 63 personer utrymmas. Erik Lyckebäck, RCB vid
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, menar på att branden berodde till viss del på brister
som Lyckebäck inte tror är unika för detta enstaka fall.
Branden på Allégårdens Äldreboende skedde nattetid 26 januari i år. Branden var av häftig art och orsakade både egendoms- och personskador. Enligt den
färdigställda olycksundersökningen, författad av Erik
Lyckebäck, bedöms branden vara anlagd i dagverksamhetens lokaler och trots snabba ageranden från
både personal och räddningstjänst kunde branden
inte släckas direkt.
På grund av det potentiella hotet mot personerna i
boendet byttes fokus tidigt till evakuering av de boende närmast branden. Insatser från rökdykare möjliggjorde evakuering av fem personer, varav två ur rökfyllda lägenheter. På grund av att de flesta boende var
rörelsehindrade behövde de flesta bäras och i vissa
fall släppas på madrasser ut ur boendet. Nattpersonalen på boendet ringde in såväl anhöriga som kollegor.
Tillslut deltog cirka 40 personer i den ungefär en

timme långa utrymningen av de boende. Totalt utrymdes 63 personer från hemmet av räddningstjänst
och nattpersonal. Ingen
person omkom, eller
fick bestående skador,
till följd av branden.
Trots den lyckade räddningsinsatsen, som leddes av Räddningstjänsten Östra Skaraborg,
visar olycksundersökningen att brandens
räckvidd hade kunnat Bild: Räddningstjänsten Östra Skaraborg
reduceras. Lyckebäck Erik Lyckebäck
menar att om åtgärder Brandingenjör
hade tagits vid tidigare Räddningstjänsten Östra Skaraborg
tillfälle i byggnadens byggprocess hade branden
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troligtvis inte haft samma utveckling.
I rapporten pekas brister ut i brandskyddet på Allégårdens Äldreboende. Det framkommer bland annat att byggnadens ålder och storlek resulterar i
att brandskyddet har en lägre standard än vad som
förväntas idag. Brandskyddet bedöms ändå följa de
byggregler och uppfylla de krav som kan förväntas av
äldreboendet. Brister har även funnits i brandcellsindelningen där branden startat. Det handlar om vissa
avdelningar på äldreboendet som på pappret står beskrivna som egna brandceller. Det visar sig att i praktiken har detta aldrig utförts. Enligt rapporten ska
detta uppkommit i samband med en ombyggnation
2009. Bristerna i brandcellens utförande borde, enligt Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ha upptäckts
under byggprocessen. Utöver detta hittades även fel i
brandcellsgränser mellan lägenheter. EI60-klassningen hade inte följts då stenullsstavar användes som tätning i väggarna.
Dessa brister möjliggjorde en snabbare brandgasspridning inom brandcellen där branden uppkom.
En ytterligare faktor till brandgasspridningen var att
brandcellerna var stora då de uppförts år 1978 då andra byggregler rådde. Rök kunde spridas över brandcellsgränser redan 10-20 minuter in i brandförloppet
även då de är byggda för att klara 60 minuter. Trots
den stora rökspridningen begränsades branden till
samma brandcell där den startade.

Kommuner bör ta större ansvar vad gäller granskningen av brandskyddet i byggprocesser menar
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. De vill även se
att räddningstjänsten får en tidig roll i byggprocessen
för att kontrollera att brandskyddet utförs på ett sätt
som tillfredsställer deras behov vid insats.
Slutligen rekommenderar Räddningstjänsten Östra
Skaraborg att räddningstjänsten bör genomföra tillsyner på behovsprövade boenden. Detta för att utreda byggnadens förutsättningar med hänsyn till både
de krav som fanns vid nybyggnationen och vilka krav
som uppkommit över åren. Om skyddsnivån är lägre än den som krävs i dagsläget, på grund av att den
är anpassad efter kraven vid nybyggnation, bör man
kräva en högre skyddsnivå. Eftersom man inte helt
kan ta hänsyn till framtida regler och krav i nybyggnation, ska räddningstjänst vara det verktyg som ska
användas för att höja skyddsnivån i en byggnad.
Vill man ta del av hela rapporten kan
man höra av sig till Erik Lydebäck
eller till Räddningstjänsten Östra
Skaraborg
Gustaf Zetterberg

gu5467ze-s@student.lu.se

Med denna erfarenhet rikare, vill nu Räddningstjänsten Östra Skaraborg sprida de brister de fann i detta
fall, förmedla denna kunskap och bidra med åtgärder till fler kommuner, fastighetsägare och andra
räddningstjänster i landet. Detta för att undvika en
liknande händelse i framtiden. I rapporten framkommer rekommenderade åtgärder för dessa målgrupper.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg yrkar att man
som fastighetsägaren (och eventuellt kommun) ser
till att inventera brandskyddet och se till att vad som
står i ritningen är utfört i praktiken, vilket dessvärre inte var fallet på Allégårdens Äldreboende. Även
vid till exempel ombyggnationen och ändring i anVi bjuder på resa, mat och en spännande dag!
vändningsområde
för byggnaden bör brandskyddet
Läs mer på brandkonsulten.se
kontrolleras, och vid behov kompletteras, så att det
är skäligt utfört med hänsyn till den verksamhet som
bedrivs. Räddningstjänsten Östra Skaraborg vill även
se att man konsultera med en brandingenjör eller lokal räddningstjänst för att säkerställas att man har
en korrekt nivå på brandskyddet. Detta då skyddsnivån troligen har höjts under åren då byggnaden varit
verksam.
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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

BRANDKRYSSET

SUDOKU
Lätt

Medel

Svårt

LÖSNINGAR

Ebba Johnsson

eb7457jo-s@student.lu.se
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Avsändaradress:
Bi16 Reseförening c/o Öström
Kastanjegatan 19A, Lgh 1213
224 56 LUND
Returadress:
Bi16 Reseförening c/o Öström
Kastanjegatan 19A, Lgh 1213
224 56 LUND

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

