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INNEHÅLL
Stadslinbanan i Göteborg

Så ska färre skadas och dö 

Svårigheten i att jämföra dödsfallsstatistik

När det brinner i skogen 

Vad har du gjort i sommar? 

Brandlarmet ljuder, men ingen går ut? 

Blåljus och autonoma fordon? 

Knep och Knåp

Det är äntligen dags för årets tredje upplaga av Bilagan och därmed den första 
av Bi17. Vi är taggade på att äntligen släppa vår egen tidning, skribenterna har 
jobbat hårt för att skriva intressanta och kvalitativa artiklar.  

Årets festligaste tillställning för oss brandare gick nyss av stapeln där många  
examinerade studenter fick komma tillbaka och känna på lunds studentlivs friska 
fläkt igen. Det är ju dit vi vill komma, att få sitta där längst bak på det så kallade 
”alumnibordet”. En bra bit på vägen är sommarjobb på räddningstjänster eller 
konsultföretag. Var och med vad har vi studenter jobbat med under sommaren?
 
På tal som sommar, sent kommer vi glömma den spända stämningen när hettan 
hotade att bränna ner vårt avlånga land. Undra vad som händer när en skog har 
brunnit egentligen?

Om detta och mycket mer kan du läsa i detta nummer av bilagan. 



HUR SER ARBETET UT KRING EN FRAMTIDA

STADSLINBANA I GÖTEBORG

En intervju gjordes med Therese 
Brusberg, Projektchef för Göteborgs
400-årsjublileum,  Göteborg  &  Co, 
gällande en utveckling av staden 
inför 400-årsjubileumet. Brusberg 
skriver ”Många av önskemålen 
handlar   om   att    komma      nära 
vattnet, att mötas, öka förståelse 
mellan varandra och att minska 
klyftor”.     Dessa       tankar       och 
invånarnas idéer ledde till 45 olika 
symbolprojekt varav en av dessa 
är Göteborgs stadslinbana. Detta 
är en av idéerna som skulle kunna 
uppfylla önskemålen.

Kostnaden för att åka med  
linbanan skulle ingå i kollektiv- 
trafiken   och    du     kan   använda 

för planeringen av linbanan och 
möjligtvis det framtida byggandet 
kommer att delas mellan Göteborg 
Stad, Västra Götalandsregionen, 
Staten och EU. Projektet har hittils 
fått ett Elena-bidrag på cirka 28 
miljoner kronor från EU.

Förra året hölls en designtävling 
för den planerade linbanan och 
fyra förslag togs fram. Vinnarna 
av tävlingen blev New Bacons av  
Amsterdambaserade arkitekt- och 
designkontoret UNStudio och  
Göteborgsbaserade Kjellgren och 
Kaminsky Architecture.

Motiveringen lyder: 

samma biljett som du använder 
när du reser med Västtrafikens 
bussar, spårvagnar, tåg och båtar. 
Den största miljöpåverkan som 
linbanan anser göra kommer att 
vara vid byggprocessen. Annars 
kommer den vara ett mycket tyst 
transportmedel och på så sätt ha 
en mycket liten inverkan på bl.a. 
fåglar.      Linbanan      kan        också 
komma att bidra till minskat  
utsläpp av koldioxid och kväveoxid 
för Göteborg.

Linbanan  planeras  vara  klar  och 
ta emot trafikanter under år 2021 
och beslutet om att få påbörja  
bygget förväntas komma vid  
årsskiftet   2019/2020.   Kostnaden 

En stadslinbana som ska ta Göteborgs medborgare mellan Järntorget och  
Wieselgrensplatsen på endast 12 minuter. Detta var vad som togs fram utifrån  
medborgarnas önskemål vid ett diskussionsmöte inför Göteborgs 400 års jubileum 2021. 
Det har gått från en kul idé till en bra idé och det arbetas för fullt med att göra detta  
möjligt.

bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture
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”Förslaget redovisar en bra analys med ett  
genomarbetat designkoncept för både torn och 
stationer där gestaltningen av tornen övertygar 
mest. Skalan på tornen stämmer med stadens  
förutsättningar och visar på en möjlig variation på 
samma tema”.

Det vinnande bidraget kommer att bli den design 
man kommer att arbeta utefter men ingen exakt 
bild utav hur den färdiga produkten kommer 
att se ut.  New Bacons av Amsterdambaserade  
arkitekt- och designkontoret UNStudio och  
Göteborgsbaserade Kjellgren och Kaminsky  
Architechture kommer att anlitas för att sitta med 
för att utveckla förslaget vidare, ingå i designrådet 
samt vara rådgivare för design och utformings- 
frågor under detaljprojekteringsfasen. 

Trafikkontoret Göteborgs Stad har tecknat ett 
avtal med NCC som tillsammans med sina  
underleverantörer ska bidra till den  
genomförandestudie som ska ligga till grund för 
beslutet om att bygga samt ta fram ett riktpris. 
Det är även NCC som isåfall skulle arbeta med att 
bygga linbanan. Budgeten för detta projekt ligger 
på 1,1 miljarder svenska kronor. 

Brandutredning:
En brandutredning av byggnader längs  
linbanan har gjorts av en brandingenjör vid namn 
Jonatan Blomstrand. I denna handling har man 
sett till byggnader och byggrätter längs med den  
planerade linbanan. Man har utrett dessa 
med hänsyn till eventuellt brandförlopp samt  
konsekvenserna vid brand som kan komma att 
påverka den närliggande linbanan. Det gäller 
bland annat flerbostadshus och arbetsbyggnader i  

• Längd: ca 3 0000 meter 
• Höjd: Tornen kommer att vara ca  

40–115 meter höga, gondolerna  
beräknas gå som högst ca 110 meter 
upp i luften.

• Vindkänslighet: Ska klara sidvind 
på 25–27 meter per sekund (sk. hård 
vind, eller på sjön: styv kuling) utan att 
behöva stängas av. Ungefär vid samma 
vindstyrka stängs busstrafiken över 
Älvsborgsbron och det händer bara ett 
fåtal gånger per år. Detsamma gäller 
även för åskoväder.

• Preliminär trafikstart: År 2021
• Turtäthet: ca 45 sekunders mellanrum
• Antal gondoler: ca 40 som rymmer ca 

25 passagerare i varje.
• Restid: 12 minuter (3,5–4,5 minuter 

mellan varje station)
• Hastighet: 20 km/tim
• Kapacitet: Cirka 2 000 resenärer per 

timme i varje riktning (som en  
spårvagnslinje i fem-minuters trafik) 

• Tillgänglighet: Vi arbetar för tillfället 
för alla - cyklar, rullstolar och barnvag-
nar

• Drift- och underhållskostnad: 30–50 
miljoner kronor per år.

FAKTA OM GÖTEBORGS STADSLINBANA

bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture
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till de övriga sektionerna.
∙ Givet att linbanan kör på maxkapacitet  
skattas antalet personer som befinner sig  
i systemets sträckning Lindhomen – Västra  
Ramberget till ca 175 personer. Maxkapacitet  
antas ske 30 % av tiden (rusningstrafik).
∙ Övrig tid innebär att linbanan nyttjas till 40 % av 
sin maxkapacitet (70 personer)
∙ Vid olyckor som innebär större explosioner på 
Hamnbanan (klass 1 och klass 5) antas samtliga 
personer     omkomma     som    vid     den    givna 
tidpunkten vistas i sträckningen Lindholmen – 
Västra Ramberget.

I dagsläget arbetas det med finansieringen 
då projektet ska söka ytterligare finansiering  
genom bland annat statsmiljöavtal och ytterligare  
EU-bidrag. 

Projektet arbetar nu för fullt, som tidigare sagt i 
denna text, med en fördjupad genomförande- 
studie tillsammans med NCC för att kunna  
förverkliga en linbana lagom till göteborgarnas 
stora jubileum. 

Är du intresserad och vill läsa mer så 
finns det info på Göteborg Stads hemsida:  
www.göteborg.se

form av kontor, fabrik, skola, industri och lager.

Resultatet med ytterligare beräkningar visar att 
ett antal objekt kräver ytterligare utredning då  
exempelvis avståndet mellan byggnad/ 
byggrätt och linbana planeras att bli betydligt  
kortare än det framtagna skyddsavståndet. Jonatan  
Blomstrand skriver även i utredningen  
”Byggrätterna avser industriellt ändamål  
vilket ur brandteknisk synvinkel är ett brett  
begrepp vilket medför att detta inte kan påföras  
generella skyddsavstånd. Detta då skyddsavstånd 
beror av vilket dimensionerande brandscenario 
som kan hänföras till verksamheten”

Vid brand i en närliggande byggnad kan det  
uppstå en infallande strålning mot gondolerna 
som   överstiger   de   kriterier  som  angivits.  Det 
bedöms dock sannolikt att utrymning ska hinna 
ske innan läget blir kritiskt men detta kommer 
senare att utredas vidare. Även utformningen av 
skydd mot brand i närliggande byggnader ska  
förankras med räddningstjänsten Storgöteborg.

Riskbedömning:
Även     en     riskbedömning      har     gjorts     av 
konsultbolaget WSP Environmental Sverige. 
Riskbedömningen gick ut på att fördjupa sig inom 
redan identifierade olycksscenarier, sannolikhet 
samt konsekvenser i Riskanalys-Säkerhetsavstånd 
för linbana. WSP Environmental Sverige skriver 
i sin bedömning att arbetet fortfarande pågår  
gällande fordons- och byggnadsbränder. Detta 
medför att en riskexponering inte kan beräknas 
utifrån   de   riskkällorna.  Det  som  krävs  för att 
linan skulle gå av är konstant exponering i 60  
minuter. Just nu är exponeringstiden så pass kort 
som 11 sekunder vid 5 knop så att Göta älv inte  
anses kunna påverka linbanan. Detta innebär att
samhällsrisknivåer     endast     kan  beräknas   för
riskpåverkan från Hamnbanan för sträckningen       
Västra        Ramberget   –       Wieselgrensplatsen”. 
Beräknade risknivåerna för påverkan från  
Hamnbanan bygger på följande antaganden taget 
från Riskbedömning för linbana, fördjupad analys 
avseende   påverkan   från omgivning, WSP, 2017:

Riskanalys - säkerhetsavstånd för linbana 
∙Linbanans kablar är sektionerade på tre separata 
linjer. Stabiliteten och funktionen för respektive 
linjedragning är separerad från de övriga linjerna.
Med detta menas att i händelse av att linorna för 
en linje  går  av   fortplantar  sig inte  haveri till de 

LOUISE SOLHEIM 
lo1564so-s@student.lu.se

bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture
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BRAND I BOSTÄDER  
SÅ SKA FÄRRE  SKADAS OCH DÖ

Glasdörrarna in till Garnisonen i Stockholm  
öppnas och jag möts av en varm vind från  
värmefläktarna. Klockan är halv tio, precis på 
slaget. Jag hör sorlet av folk som står längre in 
i lokalen och doften av kaffe och frukostfrallor 
når mig. Jag tar min namnskylt, en kopp kaffe 
och en fralla för att sedan gå in och sätta mig. 
Sorlet lägger sig sakta i takt med att klockan slår 
10 och moderatorn tar ton.

Under 2013 startades ett projekt som skulle  
undersöka bränder i boendemiljöer. Ett samarbete 
mellan,   MSB,    Brandskyddsföreningen,    RISE, 
Malmö universitet, Lunds universitet och  
Karlstads universitet, i år presenterades resultatet 
i form av ett resultatseminarium den 17 oktober. 
Dagen var indelad i sju olika block, där respektive 
forskare presenterade sina resultat.

Bakgrunden till projektet var Branden i Rinkeby

2004, där sju personer omkom. Efter  
branden fick MSB i uppdrag av Regeringen att  
forska om hur man kan minska antalet omkomna i  
bostadsbränder. Studien som nu pågått i 5 år har 
bekräftat många föraningar, men även tagit död 
på några myter kring bostadsbränder. 

bild: Sara Svensson



What if…
FIRE AND 

SMOKE HAD 
NO CHANCE.

FOAMGLA
S
®

Upptäck mer om vår 
obränn  bara värmeisolering 

på www.foamglas.se

Brändernas och personskadornas sociala  
dimesioner:
Påverkar de sociala dimensionerna: hälsa,   
socioekonomi, funktionsnedsättning och 
utbildningsgrad, vilka som dör i bostads- 
bränderna? Detta var den huvudsakliga frågan 
forskarna undersökt utifrån två olika perspektiv. 
Hur   fördelar    sig    bränderna   över   de  sociala 
dimensionerna? Samt vilka personskador har vi 
till följd av dessa bränder?
 
Undersöningen som Malmö Universitet gjorde 
utfördes   i  storstadsområden,   där   Malmö   var 
utgångspunkten. Här visades ett tydligt samband 
mellan att bränder uppkom oftare i områden där 
det var sämre levnadsvillkor. Studien gjordes i 853 
olika delområden i olika storstäder och forskarna 
såg här tydliga likheter mellan utgångspunkten i 
Malmö    och    övriga   områden.   Sannolikheten 
för brand är större hos dem med sämre  
levnadsvillkor. Det betyder däremot inte att  
risken för att omkomma är större. Ett tydligt  
samband som forskarna har sett är att om man  
lever i ett område med hög risk för brand så är det 
låg risk att omkomma och tvärtom. Då bränderna 
kan vara mer omfattande i områden med låg risk 

för brand. 

I en annan studie gjord av Karlstads Universitet 
visades även att få personer med hög utbildning 
omkommer i bränderna. Enligt statistiken är  
det dubbelt  så   många   som  inte   har     
arbete  eller dagsysselsättning som dör i bostads 
bränder. Var fjärde person som dog hade även  
socialbidrag. Majoriteten av personer som dör i  
bränder är män, ca 60%. Mer än hälften dog  
av rökförgiftning  och  43% hade alkohol i blodet.

Hur ska man då skydda sig mot brand? Det var 
nu en fråga som forskarna ställde sig. Enligt  
statistiken ska du skaffa en partner, ha  
dagsysselsättning och vara född utanför Europa. 
Du ska även undvika alkohol och rökning.

Räddningstjänstinsatser 
- nytta och förbättringsmöjligheter
Frågeställningen för detta block var ”När räddar 
räddningstjänsten liv vid brand i byggnader?”. För 
att veta vad ett räddat liv är har Marcus Runefors, 
doktorand vid avdelningen för Brandteknik vid 
Lunds tekniska högskola, använt en definition 
som lyder:”Personen hade omkommit eller skadats 
allvarligt om räddningstjänsten hade varit 30 min 
senare på plats.”

Baserat på hundratals telefonintervjuer så fram-
kom att 51 liv räddades av räddningstjänsten un-
der 2017. Forskningen visar att responstiden på-
verkar möjligheten att rädda liv även om hänsyn 
tas till typ av scenario vid insatsen.

Skulle fler liv kunna räddas om räddningstjänsten 
hade samarbete med väktare vid bostadsbränder 
var följfrågan efter detta resultat. Experimentet 
utfördes i Helsningborg där man jämförde två  
varianter: 1. Räddningstjänst utan väktare. 2. 
Räddningstjänst plus väktare enligt väktarnas 
nuvarande rondering. Efter experimentet visade  
det   sig    att    väktarna    kom   fram  ca 1  minut 
tidigare än räddningstjänsten.  Efter att en  
samhällsekonomisk analys gjordes för att väga 
fördelar och kostnader blev resultatet att detta 
samarbete skulle rädda 1 person/100 år. Detta  
anses vara samhällsekonomisk vinst, då  
fördelarna vinner över kostnaderna.

Brandskydd, igår, idag och imorgon
Brandskyddet idag skiljer sig rätt rejält till skillnad 
från   för   bara   några  100 år  sedan. Då  gatorna 



patrullerades av en brandvakt för 
att varna för bränder. Efter det 
kom brandgator och sedan efter 
mycket forskande och provande 
kom man fram till brandcellerna 
som vi idag använder oss av för att 
brandsäkra hus.
 
Framtiden då? Hur ser vårt 
brandskydd ut i framtiden, det 
är svårt att säga enligt forskarna. 
Det är svårt att se i statistiken hur 
en förändrning i samhället skulle 
ha för påverkan på antalet döda i 
bostadsbränder, eftersom rökning 
och ”okänd orsak” är de största 
brandorsakerna.

Åtgärder som kan tas är 
att skaffa brandvarnare, gå 
ut med information och i  
framtiden göra marknads 
kontroller. Ha utredningar och 
uppföljning av dödsbränder  
samt undersöka fall där  
räddningstjänsten räddat liv.  
Förbättrade provningsmetoder 
för självslocknande cigaretter 
och brandkrav på lös inredning 
är också något som skulle kunna 
jobbas på enligt forskarna. 

Systematiskt förebyggande 
arbete mot bostadsbränder
För att systematiskt kunna  
förebygga bränder i bostäder  
kollade forskarna på  
koncentrationen av bränder i  

Den slutliga slutsatsen som kan 
dras är att detta forskningsprojekt 
kommer att leda långt. Mycket  
av    det    som    har   presenterats 
under dagen, har varit föraningar  
sedan länge enligt några forskare.  
Det har varit ett intressant  
seminarium som jag nu väntar 
spänt på att få se resultat av i det 
praktiska arbetet. Alla block som 
presenterades under dagen har 
inte presenterats här, för att veta 
mer om projektet kolla msb.se 
eller brandforsk.se. Kolla även in 
#brandibostad på twitter för att 
få veta mer om vad som hände 
under själva seminariet. Samt läs 
MSB:s populärvetenskapliga häfte 
om   ”Brand  i   bostäder  -  så ska 
färre skadas och dö”.

olika storstadsområden. 

Forskarna har då gjort en  
områdesbaserat brandskydds 
arbete då vi idag har ett mer  
fragmenterande samhälle, med 
större samhällsklyftor och större 
skillnader   i   lön,    livslängd  och 
utbildning. Med hjälp av en  
områdesbaserat brandskydd ska 
man då kunna rikta resurserna till 
de mer utsatta områdena.
 
En av resurserna som forskarna 
har sett minskar bostadsbränder 
är hembesök. Detta har gett störst 
effekt   i  de   områden    som   det
brinner mycket.

Forskarna har även tagit fram 
studier som visar på vilket  
brandskydd som är mest effektivt 
för   vem.    Över    den   generella 
befolkningen är det brandvarnare 
och kanske spisvakter, (om man 
kan    förhandla    fram    ett   mer 
rimligt  pris  för  konsumenterna) 
som är de bästa lösningarna. 
för rökande män i medelåldern 
där alkohol är involverat, är 
det brandvarnare, flamskyddad  
säng/soffa, Q-fog och att byta  
till E-cigaretter som skyddar  
bäst mot bränder. För äldre  
rökande kvinnor med funktions-
nedsättning, ska man istället satsa 
på flamsäkra kläder, Q-fog och 
även E-cigaretter. 

SARA SVENSSON
sara.svensson71 

@gmail.com

bild: Sara Svensson



Svårigheten i att jämföra dödsfallsstatistik
Om du någon gång befinner dig i en  
nödsituation är du högst intresserad över 
när Räddningstjänsten kan hjälpa dig, i 
de allra flesta fall är det en självklarhet att  
Räddningstjänsten kommer hjälpa dig, och  
statistiken talar för att det kommer gå bra. Men 
denna artikel handlar inte om dig, utan den 
handlar om dem, Räddningstjänsten, och de  
risker de tar för att hjälpa oss vanliga människor 
i de situationer vi försätter oss själva i.

Det är tyvärr så att ungefär en gång om året i  
Sverige får en brandman sätta livet till i arbetet, 
även om brandmännen är fullt medvetna om  
vilka risker de tar i arbetet, och sannolikt även 
kände till riskerna när de valde att utbilda sig till 
brandman, så vore det intressant att undersöka 
hur Sveriges brandmän förhåller sig till andra  
länders brandmän i detta avseende. Det är inte 
sällan man hör USA som skräckexempel,   att  det 
dör hundratals brandmän årligen där och att de 
allt för ofta blir förvånade av de brandscenarier 
som uppstår. Därför valde jag att kolla närmare 
på just   Sverige   och  USA    för  att  se  hur deras 
brandmän presterar rent statistiskt.

Redan tidigt in i mitt sökande insåg jag att 
detta är en betydligt mycket mer komplex  
fråga  än  många, inklusive jag, inbillat   mig.  Det
är helt enkelt inte så lätt att jämföra olika länders
räddningstjänster,    och    mer    specifikt     deras 
dödsstatistik. Anledningarna till detta är många,

inte bara definierar länderna vad ett dödsfall i 
tjänsten är olika, utan även deras brandkårer 
är uppbyggda på olika sätt, och jag vill därför  
vara tydlig med vilka avväganden jag har gjort 
och varför, då dessa i högsta grad är avgörande för 
vilka slutsatser man kan dra.

Arbetsmiljöverkets statistik talar tydligt om 
hur många och av vilken anledning svenska  
arbetstagare dör under arbetstid, under perioden 
2009–2018    dog   8st    brandmän    i    tjänsten  i 
Sverige, detta ger ett snitt på 0.8 dödsfall/år. Om 
man anpassar denna siffran till befolknings- 
skillnaden mellan USA och Sverige så landar  
siffran på 26 dödsfall/år.

Enligt en rapport från NFPA (National Fire  
Protection Association) från 2015 där de  
bland  annat sammanställde  dödsfallen    för    åren
2005–2015 var snittet i USA 81 dödsfall/år, 
och vid en första blick är skillnaden mellan  
länderna markant. Det är då viktigt att nämna att de  
definierar dödsfallen olika, i USA skulle man  
kunna avlida flera timmar efter avslutad  
insats och det skulle ändå räknas in i statistiken, 
så är inte fallet i Sverige (om det inte är uppenbart 
till   följd av  insatsen). Det   är   givetvis  svårt   
att  fastställa hur stor skillnad i faktiska dödsfall 
det här leder till och blir därför svårt att justera 
för. 

Vidare   är   det   värt    att    nämna   att   åren   som 
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statistiken är tagen ifrån inte är samma år för de 
båda länderna, då dödsfallen i USA fallit ganska 
stadigt sedan 1930-talet kan det ha en effekt, även 
om den sannolikt är liten.

Problematiskt blir det även när man talar om  
Sveriges statistik, då vi har så pass få dödsfall 
inom räddningstjänsten årligen finns det inte  
någon större tillförlitlighet i att jämföra siffror för 
en kortare tidsperiod, en enstaka händelse med 
flera döda skulle höja snittet markant. En längre 
tidsperiod blir även den missvisande då USA:s 
dödssiffror minskat stadigt, något Sveriges siffror 
inte   gjort,   en   jämförelse  över  30–40 år  skulle 
således bli orättvis.

Det blir även intressant att kolla på hur  
räddningstjänsterna är uppbyggda, i USA  
använder de en kombination av frivilliga 
samt professionella brandmän, även om de  
frivilliga brandmännen har en utbildning inom  
räddningstjänsts så kan den helt enkelt inte  
jämföras med den utbildning deltidsbrandmän  
i Sverige får.  För att få jobba som  
frivilligbrandman i USA krävs en 110-timmars 
lång utbildning samt vissa psykiska- och fysiska 
krav, medan den utbildning en deltidsbrandman i 
Sverige får är på sex veckor.

Frivilligbrandmännen i USA utgör ungefär 40% 
(47% år 2015 exempelvis) av de dödsfall som sker 
årligen, jämförelsen kanske är svag då samma  
statistik helt enkelt inte finns för  
deltidsbrandmän i Sverige, men att man mer eller  
mindre halverar utbildningstiden och att tro 
att det inte påverkar riskerna och förmågan att  
hantera dessa risker är helt enkelt befängt. Ett  
tydligt exempel på detta är att NFPA:s rapport 
från 2015 nämner att 13% av dödsfallen skedde 
på grund av kvävning, något som starkt tyder på 
att brandmännen saknar kunskap och vana kring 
sin utrustning.

Den statistik för de år jag undersökt svensk  
räddningstjänst nämner inte kvävning som  
dödsorsak en enda gång, även om urvalet är  
litet så är det i min mening genomgående så att 
dödsorsakerna för svenska brandmän är sådana 
de inte enkelt kunnat påverka själva, till exempel 
fallolyckor eller trafikolyckor.

Det är även spännande att en meriterande  
egenskap  när   du  söker  till  frivilligbrandman  i

USA är mod, detta pekar på den romantiserade 
bilden av brandmän och brandmannayrket samt 
den     kultur    som    råder     i     USA.       Denna 
kulturskillnad är sannolikt en av anledningarna till 
skillnaden i dödsfall då gränsen mellan mod och  
dumhet ofta är hårfin, även om det faktiska antalet  
dödsfall till följd av kulturskillnader givetvis är 
svåruppskattad.

Det är intressant att diskutera ytterligare  
detaljer, drygt hälften av dödsfallen inom  
amerikansk räddningstjänst sker på grund 
utav problem med hjärta och lungor, om man  
samtidigt tar i beaktning att det inte sker någon 
som helst typ utav kontinuerlig medicinsk- eller 
fysisk kontroll av amerikanska brandmän så blir 
man fundersam. 

Men i vissa fall behöver man inte ens  
diskutera detaljer, det faktum att brandskydd är 
en vital och integrerad del av bygglagstiftningen 
i Sverige på ett helt annat sätt än den är i USA 
gör att brandmännen i Sverige i många fall har 
en mindre riskfylld vardag, tillsammans med  
bättre utbildning samt kontinuerliga fysiska tester  
gör   att    det    är    odiskutabelt    så   att   svensk 
Räddningstjänst är säkrare. Även om definitions-
skillnader och olika uppbyggnadsstrukturer råder 
så   finns    det   ingen   tvekan   om  att  den största 
skillnaden     i    dödsfall    sker   på   grund    utav 
utbildningsnivån och den i många fall bristande 
fysiken.

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan  
Räddningstjänsterna i USA och Räddnings-
tjänsterna i Sverige fortfarande ganska stora.  
Skillnaderna beror på flera olika faktorer som i 
sin ensamhet kanske inte är oerhört stora, men 
tillsammans ger en betydande skillnad. Att dock 
prata om USA som ett skräckscenario är i mina 
ögon något överdrivet, den myt om att hundratals
brandmän  dör  varje  år  i  USA  baseras  sannolikt
på statistik från 1930- 
talet, och  den är inte   
rättvis  i mina ögon. Det är 
sant att den amerikanska  
räddningstjänsten har en 
bit att vandra innan den 
på riktigt kan jämföra sig 
med den svenska, men det 
är kanske inte en rättvis 
utgångspunkt.

AXEL KRIBORG 
ax4850kr-s@student.lu.se
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NÄR DET BRINNER I SKOGEN 
bild: Jan Måreby, Motvind och sparsamt med bränsle på hällmarker ger en brand med låg intensitet. Här överlever så gott som alla tallar,



Under året 2018 har Sverige 
som bekant drabbats av stora,  
långdragna bränder där många
hektar skog brunnit. 

Skogsägarna  pratar om mång-
miljonförluster och media  
rapporterar hjältehistorier om 
liv som räddats, människor som 
evakuerats och brandmanna-
styrkor som kommit från Polen. 
Det finns mycket att reflektera 
över nu när sommaren är över 
och vi får grilla igen om vi ids.

Men vad händer med skogen  
efter den brunnit? Vad kommer 
hända med alla hektar skog som 
brunnit i Hälsingland och på 
andra platser i Sverige?

Året 2014 brann nästan 14  000 
hektar skog i Västmanland,  
varav halva det området numera 
är det populära naturreservatet  
Hälleskogsbrännan. Där   allt  för 

dit, både stora och små.

Inom naturvård är det faktiskt 
ganska vanligt att man bränner 
skogen.    Detta    tyckte    jag   var 
spännande så jag ringde upp 
Jan Måreby, som jobbar med  
naturvårdsbränningar åt Falck 
Natur.

Varför bränner man medvetet 
skog?
Jo, det börjar med att någon 
vill ha ett område bränt av  
naturvårdsskäl, till exempel 
i ett naturreservat eller en i  
nationalpark. När man har ett 
naturreservat lägger man upp 
en skötselplan och den kan  
innefatta att man bränner en del av  
skogen för att gynna den  
biologiska mångfalden. Även  
stora markägare som har  
miljöcertifierat sitt skogsbruk 
måste bränna en viss andel av 
skogen som naturvårdsåtgärd.

några år sen var bränt, dött och 
svart har nu livet hittat tillbaka. 

Det första tecknet var  
svedjenävan, en klibbig,  
körtelhårig, illaluktande ört med 
blåvioletta blommor vars frön 
kan ligga i marken väldigt länge, 
för att sedan gro när värmen från  
en skogsbrand nå fröet nere i 
jorden. Svedjenävan är sällan 
långvarig, och försvann två år  
efter branden, men då hade  
tuvullen och mjölkörten  
blommat upp och färgat marken 
vit och rosa. Även djuren hittade 
tillbaka till de västmanländska 
skogarna. skogarna. I de döda  
och döende träden trivs  
insektslarver, och snart nog hittade  
insektsätare såsom den i  
Västmanland sällsynta tretåiga 
hackspetten till det uppdukade 
smörgåsbordet. I takt med att små 
träd och buskar sköt upp ur den 
brända jorden kom även växtätare

bild: Jan Måreby,  Motvind och sparsamt med bränsle på hällmarker ger en brand med låg intensitet. Här överlever så glott som alla tallar.
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På Brandkonsulten AB är vi specialister på att 
analysera risker och ta fram smarta lösningar 
anpassade efter byggnadens behov och förut-
sättningar.  

Vi har den kunskap som krävs för att brand-
skyddet inte bara ska leva upp till de krav  
som ställs, utan också för att omvandla kraven 
till de bästa praktiska lösningarna. Det är  
det som gör oss till riktigt bra brandkonsulter.

Det är enkelt att vara en bra brandkonsult. 
Om man har de rätta förutsättningarna.

Stockholm • Norrköping • Umeå | 08-505 344 00 • info@brandkonsulten.se | brandkonsulten.se

Inget brandskydd ska stå i vägen för byggnadens 
funktion och form. Det är så vi ser på vår roll som 
brandkonsulter. Detta synsätt ställer höga krav på 
lyhördhet, samarbetsförmåga och kreativitet.

Hör av dig om du tycker som vi. Vill du veta mer  
om hur det är att jobba hos oss är du välkommen 
att prova vårt koncept ”Konsult för en dag”! Maila 
intresseanmälan till kfed@brandkonsulten.se så 
berättar vi mer! 



På vilket sätt gynnas den biologiska mångfalden?
Det finns arter som nästan bara finns i bränd 
skog, som brandnäva och svedjenäva, dessutom 
den      sotsvarta      praktbaggen    som     behöver 
branddödade träd. Många andra insekter trivs 
också i den döda veden, och de drar i sin tur till 
sig fåglar som till exempel hackspettar och andra 
insektsätare. I ett större perspektiv, om man inte 
dödbränner skogen, så dör granbeståndet och 
tallarna står kvar, något som gynnar tallarna och 
leder till öppnare skogar. Om man å andra sidan 
dödbränner skogen, då gynnar man asp, björk 
och sälg vars frön gror bra i den brända jorden. 
Lövskogar som växer upp efter bränder kallas 
lövbrännor. Stora lövskogar gynnar på sikt den 
mycket sällsynta vitryggiga hackspetten.

Hur kontrollerar man branden? Vilka  
säkerhetsåtgärder tar man?
När man har ett område man vill bränna görs 
en bränningsplan och många förberedelser så 
att allt är genomtänkt inför bränningsdagen.  
Exempelvis informeras närboende och  
räddningstjänst om planerna. Sedan  
börjar vi titta på väder och brandriskdata. Man  
förhåller sig till olika index för markfuktighet  
som ingår i FWI (Fire Weather Index).  
För ytskiktets fuktighet (FFMC) vill vi ha  
värden mellan 85-90 och samtidigt en  
luftfuktighet på 30-50% för att kunna genomföra 
en lyckad bränning. Tanken   är   att      det     övre  
skiktet    ska     vara  torrt   och lättantädnligt.  
Det ska även vara en stabil  
vindriktningdock inte mer än 5 meter  
per sekund, för att få en klar bild över hur  
elden kommer te sig.  Efter det är det  
en hel del arbete med att lägga ut slang som  
omringar området, samt att vattna rikligt för att  
åstadkomma en så kallad ”Wet Line”.  Om man 
kan ha naturliga gränser är det att föredra,  
till exempel en sjö är en utmärkt gräns. På  
dagen när man bränner tänder man vid  
gränsen, mot vindriktningen, och låter elden backa 
mot vinden. Tändningen sker med tändkannor,  
som innehåller en blandning av bensin och  
diesel. Vidare tänder man i punkter  
längre in och låter elden gå med  
vinden tills den når den redan  
brända delen. Hur täta tändpunkter man har  
beror på vad målet med bränningen är, om man 
vill ha en hög dödlighet bland träden eller om 
man vill ha en lågintensiv brand där de flesta  
tallar överlever.  Genom   antändningen styr man 

intensiteten och därmed hur höga lågorna blir 
och därmed hur högt upp den heta röken når. 
Det är hettan från lågorna och röken som dödar  
träden vid själva brandtillfället.

Brandens intensitet påverkar dock inte hur djupt 
den går. Detta styrs av upptorkningen i marken 
och hur länge det får glödbrinna. Vill man ha 
fram den bara mineraljorden (vilket ofta är bra) 
får man välja ett tillfälle när upptorkningen gått 
djupt och sedan låta det pyra i flera dagar. Vid 
glödbranden i marken kan fler träd dö genom att 
det levande skiktet innanför rötternas bark blir 
upphettat över 60 grader.

För att säkra upp har man gnistvakter som  
patrullerar i vindriktningen och dessutom  
vattnar man rikligt i gränserna under  
bränningsdagen. När det avgränsade området 
brunnit    går     man   in   och släcker allt närmast 
gränserna. Sedan får ofta marken fortsätta att 
glödbrinna några dagar innan man släcker  
kvarvarande glöd. Eftersläckningen görs i första 
hand    med    vatten,   men ibland används spade. 
Efter släckningsarbetet fortsätter man bevaka 
brännan tills man har noterat tre dagar utan rök, 
då är brännan att betraktas som kall. Sedan ser 
man livet komma tillbaka till området.

Hur kommer det sig att du började jobba med  
naturvårdsbränningar?
Jag är i grunden biolog med stort natur 
intresse, det var en bekant till mig som tipsade om en  
utbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet som 
gav kompetens inom området. Naturen har till 
stor del formats av bränder och det är bra om det 
kan ske under kontrollerade former.

 MAX MYRHEDE
maxmyrhede@ 

gmail.com 
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VAD HAR DU GJORT I SOMMAR? 
Bilagans Hanna von Euler har frågat studenterna vid Brand och Riskhanteringsprogrammen  

vid Lunds Tekniska Högskola om deras sommar på olika företag och räddningstjänster. 

Namn: Sofie Andersson  
Klass: RH17/Bi14  
Ålder: 24 år  
Arbetsplats: WSP brand  
och risk i Malmö

Varför valde du att bli brandingenjör? 
Jag valde brandingenjör mest på magkänsla.  
Jag visste knappt vad en brandingenjör gjorde  
när jag började. Jag hittade riskutbildningen, läste på om det och såg att det var bra 
att läsa brandingenjör. Jag läste på om det och tänkte att det kan jag testa. Så blev det 
jättebra!

Hur fick du ditt nuvarande jobb? 
Jag sökte egentligen sommarjobb men de kopplade tillbaka och undrade om jag var  
intresserad av att jobba timmar. Då åkte jag in på intervju och sen fick jag jobbet.

Vad har du fått göra på jobbet? 
Jag har suttit mest med brandrelaterade uppgifter, men väldigt varierande uppgifter. Allt 
från enklare handlingar till lite svårare. Till exempel har jag fått jobba med analytisk  
dimensionering, alltså simulering, så det har varit lite blandat.

Vad är det bästa med konsultyrket?
Varierande uppgifter. På arbetsplatsen har jag även lärt mig väldigt mycket, till exempel 
hur en byggprocess går till och vilka handlingar som ska skrivas när osv. Jag har även fått 
ta mycket ansvar och testa på att prata med kunder vilket har varit väldigt givande, inte 
bara för mig i min yrkesroll utan även för mig som person. Men det är ändå lite svårt att 
säga för det känns inte som att jag jobbar där på riktigt än.

Vad drömmer du om att arbeta med i framtiden?
Det är som konsult, för jag tycker att det är kul. Jag har inte tänkt på något att göra efter 
det så det är vad jag siktar på nu iallafall. Jag trivs bra på WSP och hoppas på att kunna 
fortsätta där även efter examen. 

Skulle du rekommendera andra blivande brandingenjörer att testa konsultyrket?
Jag skulle absolut rekommendera konsultyrket. 
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Bricon består av 19 erfarna och kunniga  konsulter 

som arbetar med brandskyddsprojektering och 

risk hantering. Hos oss finns en platt organisation 

där vi tar hand om varandra, där varje anställd får  

ta ansvar och kan bli ännu bättre på sitt jobb. 

Nu söker vi brand- och riskkonsulter till våra 

 kontor i Umeå, Sundsvall, Stockholm och Skåne.  

Läs mer och ansök på bricon.se/karriar.

Vi har alltid plats för fler

Namn: Dalia Khairallah  
Klass: Bi16 
Ålder: 23 år  
Arbetsplats: Sweco

Hur kom du på att du ville bli brandingenjör?
Jag gick faktiskt elektro ett år och var på en utbildning 
med deras styrelse där det kom en brandman. Då kände 
jag att det verkligen nog var brandman jag ville bli, så jag 
sökte både SMO (Utbildning i skydd mot olyckor) och till  

brandingenjör. Även om jag ville bli brandman så ville jag inte hoppa av LTH, så då blev 
det brandingenjör! 

Hur fick du ditt jobb?
Jag mejlade chefen och för affärsområdet brand och risk. Han svarade att han ville träffa 
mig. På så sätt blev jag anställd. 

Vad har du fått göra på jobbet?
Jag har fått skriva många brandskyddsbeskrivningar och relationshandlingar. Jag har 
fått vara med i lite riskhanteringsprojekt. Jag har fått hålla en utbildning för ett företag 
som tillverkar olja, då var jag även med och satte ihop utbildningen. Jag har också fått i  
uppdrag att ta fram en prismall för vad olika saker kostar så man har den informationen 
lätt tillgänglig. 

Vad har varit det bästa med jobbet?
Det är ett väldigt praktiskt yrke. Det är spännande 
att få åka ut och faktiskt se och känna på saker. Det 
har   varit  roligt  att  förstå  vad  en  brandingenjör 
faktiskt gör och lära känna folk i branschen. Det 
är kul att testa det mesta. Att verkligen förstå 
hur det är att vara brandingenjör bara baserat på  
utbildningen och lunchföreläsningar är svårt.

Vad skulle vara din drömarbetsplats?
Jag vill verkligen ha en ledarroll. Jag siktar på att 
läsa både riskutbildningen och RUB för att bli så 
bred som möjligt. Det viktigaste är att jag trivs på 
arbetsplatsen. Jag siktar ändå inte på att jobba så 
mycket med detaljer.

Skulle du rekommendera andra blivande  
brandingenjörer att testa konsultyrket?
Ja visst, det är bara bra att testa på. Jag tyckte att 
Sweco var ett väldigt bra ställe att börja på. 



Namn: Sofia Månsson 
Klass: RH15/Bi12 
Ålder: 28 år  
Arbetsplats: Sveriges tekniska  
forskningsinstitut, SP (numera RISE)

Varför valde du att läsa till brandingenjör?  
Jag var intresserad av en ingenjörsutbildning där 
man hade möjlighet att jobba praktiskt när man 
är klar. Körde uteslutningsmetoden och hamnade
tillslut på brandingenjörsutbildningen.

Hur fick du ditt jobb? 
Jag sökte lite olika jobb under vårterminen och var ute efter en arbetsplats som jag inte 
hört så mycket om. Det var flera brandkonsultfirmor och räddningstjänster som varit 
och presenterat sig på skolan, men ville passa på att prova nåt nytt. Det blev till slut SP i 
Borås där jag fick vara i ca 7 veckor.

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Jag fick i uppgift att förbereda mindre bitar av träbalkar med termoelement. Dessa  
träbalksbitarna skulle sen placeras i en ugn och eldas och sen skulle jag mäta  
förkolningshastigheten. Jag fick styra elden efter olika brandkurvor för att vi  
skulle se skillnaden på förkolningshastigheten beroende på hur intensiv brandkurvan 
var. Vi skulle även se skillnaden på förkolningen på en ensam balk, då elden når tre  
sidor av balken, och jämföra detta med massivt trä då bara en sida blir utsatt för branden.  
Dessa försöken fick jag sen presentera på ett veckomöte på SP.

Vad har varit det bästa med jobbet? 
Jag fick hänga mycket med duktiga forskare och tekniker som är grymma på att  
praktiskt sätta upp brandförsök för att så korrekt som möjligt mäta det man ute efter 
att veta mer om. Personalen på SP var väldigt engagerade och intresserade av att visa 
mig vad dem höll på med, även om det var mitt i sommaren och tempot var lägre än  
vanligt. Jag tycker det är ganska coolt att få chansen att vara så nära forskningen och vara 
på plats där svaren till viktiga frågor kommer fram först.

Vad skulle vara din drömarbetsplats? 
Väldigt bra fråga! Den måste vi ställa oss oftare tycker jag. Jag har lämnat brand, för 
jag har kommit fram till att jag inte är så intresserad av att jobba så tekniskt utan dras 
mer mot riskhantering som kan vara lite mjukare och mer fokus på organisation och  
management. Idag jobbar jag på Briab i Göteborg och får göra många roliga saker.

Skulle du rekommendera forskningsinstitut som arbetsplats? 
Ja absolut, om man är intresserad av forskning och att praktiskt utföra försöken.  
Min handledare hette David Lange och är forskare inom bland annat träkonstruktioner.  
Han forskar nu på University of Queensland i Australien och söker engagerade 
studenter som vill doktorera där, om någon är intresserad.
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Hur kom du på att du ville bli brandingenjör?
Redan på högstadiet hade jag en vikarie som funderade 
på att plugga till brandingenjör så redan då började jag  
fundera lite på det. Efter gymnasiet satt jag och velade  
mellan att läsa till civilingenjör i maskinteknik eller  

brandingenjör, det föll på brandingenjör för jag gillade möjligheten till att specialisera 
mig på något.

Hur fick du ditt jobb?
Jag fick ett mejl från BIIF där de skrev att Brandkonsultbyrån AB i Hässleholm sökte  
någon som kunde komma in och jobba några timmar i veckan vid sidan av studierna. Jag 
kommer från Hässleholm och brukar flytta upp dit på somrarna. Jag sökte den tjänsten 
och fick komma på intervju. 

Vad har du fått göra på jobbet?
I början var det en lång inlärningsprocess där min handledare fick hjälpa mig mycket 
men  efterhand  kunde  jag  bli  mer  och  mer självständig. Jag  har  fått  hjälpa till i olika 
projekt. Exempelvis har jag fått åka ut till ett lager och inventera brandskyddet där. Sen 
fick jag skriva en brandskyddsbeskrivning till det och redigera brandskisser och lite  
annat. 

Vad har varit det bästa med jobbet?
Jag har fantastiska kollegor. Vi är sju stycken och har jag några frågor kan jag  
alltid fråga vem som helst. Innan jag började trodde jag att det skulle vara ett rätt tråkigt  
kontorsjobb där man bara sitter vid en dator men jag har fått göra så mycket annat och  
verkligen fått upp ögonen för konsultyrket. Det är mycket variation och verkligen inte bara ett  
kontorsjobb. Det är också väldigt kul att känna att man kan använda det man lär sig i 
skolan på jobbet.

Vad skulle vara din drömarbetsplats?
Så länge jag är på en arbetsplats där jag trivs och har underbara kollegor. Det är det enda 
viktiga. Sen om det är på konsultbyrå eller inom räddningstjänsten, det spelar mindre 
roll.

Skulle du rekommendera andra blivande brandingenjörer att testa konsultyrket?
Absolut! Är du intresserad borde du verkligen inte vara rädd för att ”ligga på”  
konsultfirmorna och visa sig tillgänglig. Det är inte så svårt att få jobb.

Namn: Kassem Abou Nawfal 
Klass: Bi16 
Ålder: 21 år 
Arbetsplats: Brandkonsultbyrån AB
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Namn: Elin Oscarsson 
Klass: Bi16 
Ålder: 24 år  
Arbetsplats: Räddningstjänsten Väst

Varför valde du att bli brandingenjör?
Jag har alltid varit inne på att plugga något tekniskt och 
har alltid tyckt om människor. Under mina sabbatsår kom 
jag fram till att jag nog ville jobba mer mot människor än 
det tekniska och så tyckte jag att brandingenjör verkade 
vara en härlig kombo mellan människor och teknik. De möts på ett härligt sätt i en röra.

Vad har du fått göra på jobbet? 
Många olika roliga grejer! Vi har bland annat kollat igenom deras hemsida och tittat 
på vad man kan ha för e-tjänster för att underlätta för de brandingenjörer som jobbar 
där. I dagsläget får man in mycket i pappersform och i de fall då ansökningar saknar  
information läggs en del tid på kommunikation för att få det rätt, något som hade  
underlättats av en e-tjänst. PM har jag också kollat på så att det blir enhetligt mellan 
olika kommuner så man följer samma riktlinjer i de två kommunerna som omfattas av 
förbundet. Det roligaste vi gjorde var att vi fick konstruera en övning som Rväst nu i höst 
ska använda för att öva sina yttre befäl.

Hur fick du jobbet?
Efter att ha pratat med några bekanta som jobbar på RVäst. Dessutom kommer jag från 
Halland vilket såklart bidrog.

Vad är det bästa med att jobba som brandingenjör inom räddningstjänsten?
Det är stämningen skulle jag säga. Men jag har ju heller inte varit på något annat ställe så 
jag vet ju inte hur stämningen är på någon annan arbetsplats. Men jag hade väldigt roliga 
arbetsuppgifter. Den ena dagen är inte den andra lik.

Vad tror du kan vara baksidan av att jobba inom räddningstjänsten?
Jag känner att jag ofta behöver utmana mig och jag kan tänka mig att när man jobbat 
operativt ett tag så kanske man känner sig lite färdig med det, och då gäller det att man 
är på en räddningstjänst där man kan få nya utmaningar, ett klimat jag känner finns på 
RVäst. Jag vill känna att jag utvecklas på jobbet.

Vad är din drömarbetsplats?
Jag är väl ganska inne på räddningstjänst men jag kan absolut tänka mig att jobba som 
konsult också. Jag anser att man kan inte riktigt bestämma sig innan man testat. 
 
Skulle du rekommendera räddningstjänsten som arbetsplats? 
Absolut. Det är jättekul!
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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 ut-
veckling. Har du tidigare konsult erfarenhet kanske etablering på en ny ort kan vara en utmaning 
som du söker? Är du intresserad av att arbeta med de riktigt stora infrastrukturprojekten fin-
ner du dom hos oss. Brinner du för teknik- och affärsutveckling är vi arbets givaren för dig. Till-
sammans 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 inter nationella 

utbildningar som t ex International Master of Science in Fire Safety Engineering beaktas givet-
vis. Vi vill att du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom yrket. Som person är du utåtrik-

tad, 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.

Vi söker brand- och 
riskhanteringsingenjörer



Namn: Casper Flensburg 
Klass: Bi17
Ålder: 19 år  
Arbetsplats: Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

ENGINEERING FOR 
SHARED SPACES
Framtidens städer bygger på att vi ser hela bilden  
– där teknikens utveckling styrs av både människan  
och naturen. Vi kallar det Engineering for life.

Läs mer och se våra lediga tjänster 
på www.ramboll.se/karriar

Varför ville du läsa till brandingenjör?
Jag valde att läsa till brandingenjör eftersom det ger mig 
möjligheten att direkt hjälpa folk med hjälp av mina  
kunskaper, oavsett om det är som brandkonsult eller 
räddningsledare. Ett plus är ju att arbetsmarknaden 
också ser väldigt bra ut för brandingenjörer.

Hur fick du ditt jobb?
Jag sökte platsen via utbildningen. Mellan första och andra året har man möjlighet att 
praktisera på brandstation om man vill och det ville jag.

Vad har du fått göra på jobbet?
I början fick jag främst vara behjälplig när det gällde att bära eller flytta saker, men rätt 
snart fick jag ta större ansvar. Jag fick då till exempel vara med vid lättare släckningar.

Vad har varit det bästa med jobbet?
Det bästa med jobbet har varit att få en inblick i hur räddningstjänsten jobbar. Det var 
även trevligt med ett miljöombyte från skolan. I början var det jobbigt att alltid vara i 
beredskap när man jobbar. De oregelbundna arbetstiderna var också lite jobbiga, men 
man vänjer sig efter ett tag.

Vad skulle vara din drömarbetsplats?
Som det ser ut nu är det på en räddningstjänst i södra Sverige.



Namn: Lennart Falkman 
Klass: Bi16 
Ålder: 32 år  
Arbetsplats: Mälardalens brand och 
räddningsförbund

Varför valde du att utbilda dig till brandingenjör?
Jag har tidigare jobbat som brandman, där kom jag i  
kontakt med två brandingenjörer som jag blev ganska  
inspirerad av.

Vad har du haft för arbetsuppgifter?
Främst gick jag igenom ett verksamhetsregister. Jag fick även följa med på lite tillsyner 
och var delaktig i ett projekt för säker hantering av gasflaskor i industrier. Vi fick göra lite 
besök ute i industrisektorn och kolla att folk sköter sig och informera lite.

Hur fick du jobbet?
Jag ringde till stationen och frågade om de brukar ha brandingenjörer över sommaren 
och de sa “ja”. De jag ringde blev väldigt förvånade över att någon hörde av sig istället för 
att de behövde söka. 

Vad är det bästa med att jobba som brandingenjör inom räddningstjänsten? 
Det operativa tycker jag. Att vardagstristessen kan vändas precis när som helst och så får 
man göra något jättespännande istället. 

Finns det några negativa aspekter med att jobba inom räddningstjänsten?
Man får inte förvänta sig att man ska få åka på larm 24/7, för så är det inte. Det kan de 
facto vara rätt sällan man får göra det. Det är många “vanliga, tråkiga arbetsuppgifter” 
även inom räddningstjänsten för du måste ändå arbeta när du inte är ute på larm. 

Vad är din drömarbetsplats? 
Jo men det är inom räddningstjänsten. Jag skulle absolut kunna tänka mig stanna på 
Mälardalens brand och räddningsförbund när jag är klar, eller jobba på något annat  
likvärdigt ställe.

Skulle du rekommendera räddningstjänsten som arbetsplats?
Ja, alla dagar i veckan. 

HANNA VON EULER
ha3748vo-s@student.lu.se
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Jag vaknar upp med ett ryck av att en främmande metallisk röst som säger orden ”Brand har  
utlöst i byggnaden, var god utrym!”. Tillsammans med ett fruktansvärt högt tjutande. Jag kastar mig  
upp ur sängen och springer ut i korridoren. Jag bor i en korridor med sju andra på ett  
studentboende, där det är mycket aktiviteter både under helger och vardagar. Jag ser min  
ena korridorskompis sova inne i soffan som vi har i det gemensamma köket. Jag halvt som  
halvt springer in och väcker honom ”Kom igen, vi måste ut det brinner!” ropar jag på honom.  
Jag möts av ett gnyande. Efter lite om och men får jag upp honom och han lunkar sakta  
men säkert efter mig när vi tar oss mot utgången.

Jag knackar på alla dörrar medans jag går ut mot trappuppgången med den lunkande, halvsovande  
och kanske lite bakfulla korridorskompisen bakom mig. När vi väl kommer ut på framsidan av huset,  
där vi har vår återsamlingsplats möts vi av 4 andra som själva bor på huset och ett  
20-tal andra som har varit tvungna att lämna brunchen nere i matsalen för att utrymma.  
Det ska tilläggas att vi är omkring 100 boende på huset. Vart är alla andra? Det är frågan som dyker  
upp i mitt huvud.

Varför är detta ett scenario som inte är helt ovanligt för alla. Brandlarmet ljuder men  
ingen går ut. ”Det är en övning, det är lugnt.” brukar man alltid höra sorlet av i följd med ”Varför kan  
de inte lägga brandövningarna på sommaren när det är varmt, så man slipper stå och  
frysa” när brandlarmet ljuder på de ofantligt många övningar som man genom sina  
år i skolans värld har haft, där lärarna varit tvungna att sjasa folk ut ur korridorerna och lektionssalarna.

När jag gick på högstadiet så var det lite coolt att vara kvar om brandlarmet ljöd, de som tog det med 
en klackspark fick lite mer respekt. Visst är det korkat? Hur kan vi vara så pass blinda för att det faktiskt  
skulle kunna vara en riktig brand. Måste vi se röken slingra sig fram som en orm. Känna doften som sticker i  
näsborrarna, känna lungorna protestera för att det inte finns något syre kvar och känna värmen av  
lågorna som slår emot oss som i en actionrulle när vi ska utrymma, för att vi ska ta det på riktigt.  

SARA SVENSSON
sara.svensson71 

@gmail.com

Krönika

Jag kan lova att inte ens de som fick sina 15 minuter i rampljuset  
av kompisarna, när de satt kvar i lektionssalen då vi andra  
kom in efter brandövningen. Har superkrafter nog att stå emot  
värmen som en brand utstrålar eller ha en chans mot röken som smyger sig fram.

Tänk den dagen då det är på riktigt, den dagen som folk fortfarande inte tar  
larmet på allvar utan fortsätter med sina dagliga sysslor. Den dagen någon  
får för sig att vara lite cool och styla inför sina kompisar och ignorerar  
larmet som efter en stund ofta ger en huvudvärk då det ljuder så pass högt.  
Jag kan säga redan nu att jag fruktar den dagen. Om den dagen kommer idag  
eller om 10 år, så är det en dag som jag inte ser fram emot. 

Så nästa gång brandlarmet ljuder, då vet ni vart ni hittar mig. Inte  
kvar i klassrummet i alla fall, det är en sak som är säkert. Utan jag  
kommer vara en av dem som står utanför och fryser, men istället för att  
klaga på varför de inte kan lägga övningen på sommaren. Kommer jag  
tacka det där högljudda ljudet som ger mig huvudvärk, för att det finns  
och att det en dag kanske räddar våra liv. 

Brandlarmet ljuder, men ingen går ut?
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Själv tänker jag error, error överallt. Hjulen  
ställer sig vinkelrätt mot önskad färdriktning och  
gaspedalen åker ner i botten. Kanske är jag  
överdrivet dramatisk i mitt tankesätt, dock  
övertygad om att jag inte är ensam i den tanken.  

Räddaren i nöden – Waymo, ett företag som  
utvecklar    självkörande   bilar   försöker   träna   och
lära sina autonoma bilar att upptäcka 
utryckningsfordon. Från en artikel publicerad i 
juli 2017 säger Waymo att de tränar sina autonoma 
Chrysler    minivans    för    att   kunna    känna   igen 
utryckningsfordonen både genom syn och hörsel i 
verkliga situationer. 

Blåljus och autonoma fordon?

 willistowerswatson.com

See risk as a path to growth
Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions 
company that helps clients around the world turn risk into a path for growth.

We design and deliver solutions to help manage risk, optimize benefi ts, cultivate 
talent and expand the power of capital to protect and strengthen institutions 
and individuals. Our unique perspective allows us to see the connections 
between talent, assets and ideas that can drive performance and growth.

The right combination unlocks hidden value

bildkälla: waymo

25

För många är det ett stort frågetecken när  
självkörande bilar helt kommer ta över, såväl  
marknaden som vägarna. Ingen vet förmodligen 
helt säkert - tiden och teknikföretagen får liksom 
visa det för oss. Men det många inte pratar om är 
hur självkörande bilar kommer att ta blåljusfordon 
i beaktning. Vad händer när man står inklämd i en 
bilkö,   man   hör     sirenen    långt   borta,  stressen 
kommer fort, bli grönt då, tänker man, då det 
inte finns någon annanstans att köra sitt fordon  
än     framåt?      Hur     kommer      det självkörande 
högteknologiska mästerverk man valt att placera 
sin säkerhet i, att agera då?  



På väg mot något stort
Vi  fortsätter att växa, och nu är FAST Engineering, Precendo och Brand-
gruppen en del av PE. Det gör oss till en av de ledande aktörerna inom 
brandskyddsprojektering och riskhantering i Sverige.  
Hos oss arbetar över tusen specialister inom samhällsbyggnad och  
industri. Vårt arbete handlar inte bara om byggnader, lösningar och  
system, utan om något viktigare: människorna som ska använda dem. 
Tillsammans skapar vi något som hela samhället har glädje av.

Vi skapar för livet | pe.se

I Arizona sattes en testdag upp för att samla så  
mycket data de bara kunde till bilens sensorer. Den 
insamlade datan innehöll information från en mängd 
tänkbara hastigheter, avstånd och vinklar. Men också 
ljud, som deras nya typ av sensorer kunde fånga upp, 
vilket känns som en mycket avgörande faktor i detta 
sammanhang! 

Syftet med den insamlade datan var att  
systemet ska lära sig att upptäcka sirenljudet, 
men även kunna avgöra varifrån ljudet kom och  
utifrån detta kunna göra en bedömning av hur bilen  
vidare ska agera. Om ljudet exempelvis  
kommer bakifrån ska den kunna köra intill kanten. I  
annat fall, om interaktionen med räddningsfordonet 
sker i en korsning ska den även där klara av att väja. 

Jag letar frenetiskt vidare, och inser att alla dessa  
artiklar gällande just detta publicerades runt den 10  
juli 2017 och efter det är det ganska tyst. Kanske är 
det då inte så konstigt att man fortfarande tänker: 
hjulen vinkelrätt, gasen i botten. 

Även MSB verkar vara aningen kritiska till det hela. 
Den 28 augusti i år (2018) presenterade de ett  
remissvar där även de ser att det finns stora risker 

med detta. De säger att ett självkörande fordon bör 
kunna uppfatta ett utryckningsfordon som kräver fri 
väg, men att det tyvärr saknas lösningar på detta.
 
MSB ser även ett annat mycket relevant problem 
i att ett självkörande fordon bör kunna detektera  
fotgängare vid högre hastigheter, så att  
räddningspersonal intill en trafikolycka inte kommer 
till skada. 

Tillsist  kan  man  se  att  svaret  tyvärr  är  tvetydigt - 
forskning finns, men tekniken verkar vara en bra 
bit ifrån färdigutvecklad och marknadsförd. Än så   
länge   får  vi  själva   ratta   våra  fordon  med största  
aktsamhet – än har inte bilutvecklarnas våta dröm 
gått i uppfyllelse!

Källor: www.msb.se  
              www.engadget.com

ERIK SÖDERLING
eriksoderling@yahoo.se



MAJA WILHELMSSON
ma6065vi-s@student.

lu.se
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Avsändaradress:
Bi17 Reseförening c/o Fasold  
Biskopsgatan 14, Lgh 1001 
223 62 LUND 
Returadress: 
Bi17 Reseförening c/o Fasold  
Biskopsgatan 14, Lgh 1001 
223 62 LUND 

Vill Ni att Ert företag ska synas här?  
Hör av Er till  

annonsbi17@gmail.com
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