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Det känns fantastiskt roligt att det är dags för ytterligare ett nummer av Bilagan. 
Responsen vi fick från vårt första nummer var överväldigande, jag hoppas att 
detta numer blir lika uppskattat. Skribenterna har jobbat hårt och kämpat in i det 
sista för både bild och text. 

Här i Lund har våren tittat fram och alla studenter njuter av solens strålar. De 
små snödropparna intragrammas för fullt, något som däremot inte längre syns 
i flödet är skogsbränderna som varit. Vi ska i detta nummer bland annat föras  
tillbaka till sommarens hetta, närmare bestämt Jämtlands skogsbränder, men 
också få läsa om skogsbränder ur en annan synvinkel. Ännu längre tillbaka hittar 
vi en historisk brand som en av våra skribenter skriver om. Hur brandvarnare 
kommer att utvecklas är däremot framtidens fråga, läs en artikel om röstbrand-
varnare på  sidan  17.  Vad  syns  då  i  våra  flöden  mer  än  vårblommor?  Det  tar 
numrets krönika upp. 

Dessutom har brandkrysset funnit tillbaka till Bilagan, vilket är otroligt  
glädjande! 

Om detta och mycket mer kan du läsa i detta nummer av Bilagan.
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Bränderna i Jämtland
Torsdagen den 12 juli 2018 kl 14:40 kom larmet. Det första i raden av larm, till vad som 
skulle komma att bli årets största händelse för Räddningstjänsten Jämtland. Under en  
period på cirka två veckor registrerades kring 140 händelser i skog och mark. Ungefär 80 av 
dem var verkliga bränder och över 6 000 hektar skog och mark brann. Jag stämde träff med 
Henrik Jönsson, olycksutredare för Räddningstjänsten Jämtland, under mellandagarna för 
att få en tydligare bild av det som inträffade och för att möta dessa omfattande händelser i 
framtiden.

Men för att kunna fortsätta måste vi först bege 
oss tillbaka i tiden till den 3 juli 1997 i Kälarne,  
östra Jämtland. Det var denna dag som ett godståg 
med flera giftiga kemikalier spårade ur och polis,  
sjukvård samt räddningstjänst från flera  
kommuner fick samarbeta under ett par hektiska 
dygn. Som störst avspärrades ett område med en 
radie på ca 5 km från olyckan och de inblandade 
aktörerna insåg efter denna händelse att det fanns 
ett större behov av samordning och ledning än 
vad   de   enskilda   kommunerna   själva   kunde 
erbjuda. Detta då Jämtland täcker 12 % av Sveriges 
yta, men endast har 1,5 % av landets befolkning.

Erfarenheterna från Kälarne resulterade år 2010
i att polis, ambulans, SOS Alarm AB, räddnings-
tjänst  med  flera  flyttade  in i ett och samma hus
inne i centrala Östersund. Trygghetens hus  
blev    namnet    och     huserar   även    en    större 

räddningscentral med plats för flera olika aktörer.  
Detta skulle visa sig extra nyttigt i och med  
sommarens ansträngda läge då länsstyrelsen, 
hemvärnet, norska kollegor med flera kunde  
ansluta till angränsande rum för effektiv  
samverkan.

De första dagarna
Vi återvänder till torsdagen den 12 juli 2018. Ett 
åskoväder har passerat snett uppåt över länet och 
Räddningstjänsten Jämtland får ta emot 13 larm 
om brand i skog och mark under ett och samma 
dygn. Antalet inkomna larm ökar de kommande 
dagarna för att nå toppen den 14 juli 2018 då inte  
då  inte  mindre  än 20 larm  om brand i skog och 
och mark tas emot. Vid det laget har stabsnivån 
höjts till gul nivå och systemledningen hanteras  
av  en  mindre grupp på räddningscentralen. Den
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5 juli kommer det in 15 larm och 
nu har en av bränderna härjat i 
mer än ett dygn. Stabsnivån höjs 
till röd och samtliga funktioner  
bemannas nu av totalt cirka 20 
personer under dygnets mest 
hektiska timmar. Den första  
fältstaben rullar också igång då 
branden i Pålgård kan komma 
att hota flera byar. Arbetet fortgår 
men   de    flesta    bränderna     är 
svårsläckta och blossar upp igen 
dagen efter.

”Vi insåg att det här inte kommer 
hålla, det här kommer vi inte klara 
av över tid, då sökte vi också hjälp 
och då såg vi att även angränsande 
(räddningstjänster) hade bränder.” 
- Henrik Jönsson

Initialt får Räddningstjänsten 
Jämtland hjälp av räddnings-
tjänsterna i deras angränsan-
de områden men även personal 
från bland annat Jönköpings 
län, Umeå, Skellefteå och  
Storstockholms räddningscentral 
ställer upp. Allt som allt blir det 
tre fältstaber som tillsammans 
tacklar sex stycken bränder samt 
en central stab i Östersund om 
hanterar   systemledning   och  
övriga händelser inom förbundet.
För att klara släckningsarbetet  
beslutades det även att alla utom 
tre av de 32 stationerna fick  
tömmas för att kunna bekämpa
bränderna och samtidigt hålla 
någon form av beredskap.

Fler resurser anländer
Den     numera     mytomspunna
polska brandbilskonvojen  
anländer till de södra  
skogsbränderna men även 
norska brandmän, hemvärnet, 
fjällräddare,    upp     till    18 
helikoptrar, två brandbekämp-
ningsflyg och oräkneliga frivil-
liga kommer för att hjälpa till.

Med fler resurser till hands tas ett 
inriktningsbeslut om att kraftfullt 
försöka förhindra nya bränder ge-
nom att dra på stort direkt samt 
försöka återställa beredskapen på 
de egna stationerna igen.

”Jag var på semester och blev  
tillfrågad om jag kunde komma 
in och jobba. På vägen hem med  
familjen  stannade  vi till i Åsarna
och skulle käka hamburgare, då 
kom en brandbil, genom Åsarna 
med blåljus. Jag tänkte inte på det 
då, men jag tog reda på det sen. 
Det var Hammerdals brandbil. 
Åsarna ligger ju 7 mil söder om 
Östersund och Hammerdal ligger 7 
mil norr om Östersund. När dom 
passerade Åsarna då hade dom 7 
mil kvar. Dom var först. Över 20 
mils framkörning och var först. 
Det var ju slut på styrkor då.”  
– Henrik Jönsson
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Vid nyinkomna larm om bränder i skog  
och mark larmas således två styrkor samt  
helikopter för snabb bekämpning och till delar av  
släckningsarbetet vid de större bränderna nyttjas 
de externa resurserna.

Den 29 juli avslutas den sista räddningsinsatsen 
och över två veckors intensivt arbete har kommit 
till ett slut. När jag nu möter Henrik nästan 6 må-
nader senare så är datainsamlandet ännu inte fär-
digt och vi båda ställer oss frågan. Var ska man 
börja?

Tankar inför framtiden
Trots att analysen inte påbörjats finns en del  
tankar kring vad som kan göras framöver för 
att begränsa utbredningen av dessa händelser.  
Henrik förklarar att de tittade en del på FWI  
(Forestfire Weather Index) efter Sala-branden 
men att fokuset då främst låg på toppskiktet 
och antändligheten. FWI baseras på flera olika  
väder- och markdata men kan även brytas upp för 
att se värden för specifika marklager  och Henrik
menar  att  räddningstjänsten  måste bli bättre på
att tolka dessa. Som i fallet med sommarens torka
sågs flera extrema värden även för de  
djupaste marklagren vilket innebär att  
eftersläckningsarbetet kommer bli mycket  
omfattande. Ofta så pass att inte ens regn  
hjälper släckningen och räddningsledaren måste 
få denna information innan de lämnar över till 
markägarna.

Räddningstjänsten Jämtland har även fått löfte 
av ett skogsbolag om att de står för kostnaden för 
helikoptern vid bekräftad skogsbrand. Det funkar 
lite som en snabbverkande försäkring då bränder 
kan   bekämpas   fort  innan   de   vuxit    på    sig. 
Nackdelen är dock att det är svårt att veta vem 
som är skogsägaren innan räddningstjänsten 
hunnit fram.

Men vi får inte stirra oss blinda på skogsbränder 
manar   Henrik   till   mig   som   brandingenjörs-
student.

I allmänhet menar Henrik på att de främsta  
förbättringsområdena är:
+Samverkan
+Ledning
+Dokumentation
+Arbetsmiljö
+Frivilliga

Sammanfattningsvis gäller det att ha tänkt  
igenom och förberett sig på flera olika plan. 
Bland annat genom att ha förståelse för hur andra  
aktörer arbetar samt att ha gjort upp en rutin 
för att hantera stora mängder frivilliga. Centralt 
i detta är staben och dess förmåga att hantera 
sina uppgifter vid så pass omfattande händelser. 

Bränderna sommaren 2018 kommer det  
troligen pratas om i flera år på räddnings- 
tjänsterna men även 
hos regeringar,  
markägare och alla  
däremellan. Nu får 
vi dra lärdom av  
vad som skedde och  
rusta oss   mot    en    värld    
i förändring.

”Alla bränder är ju små från början. En tidig  
upptäckt och en snabb insats är ju det viktigaste vid 
alla typer av bränder. Och är det så torrt som det 
var är det ju ännu viktigare.” – Henrik Jönsson

” Nu är det väldigt upphåsat med skogsbränderna. 
Vad är det nästa år då? Är det höga vattenflöden 
då? Det vet vi inte. Men en stab kommer vi behö-
va oavsett om det är höga vattenflöden eller skogs-
bränder.” – Henrik Jönsson
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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

Branddimensionering på en ubåt
Sverige har en lång tradition av att  
tillverka ubåtar, den första sjösattes redan 
1904, och det dröjde inte länge innan den första  
ubåtsbranden uppstod. Lyckligtvis ska ingen 
skadats   (eller    dödats)    men    de    förödande 
förutsättningarna blev uppenbara. Även om 
den första ubåten kanske inte var speciellt  
tekniskt avancerad jämfört med dagens ubåtar 
så    fanns     förutsättningarna   för   katastrofala 
konsekvenser ändå där - ett tjugotal människor 
på liten yta, mycket teknisk utrustning,  
begränsade utrymningsvägar och en minst sagt 
bristande branddimensionering.

Ganska snart började man på allvar fundera över 
hur man bäst dimensionerar en ubåt för brand, 
då det oundvikligen kommer ske, inte minst 
med tanke på de arbetsuppgifter de primärt är  
framtagna för. Det allra mest nödvändiga ur 
brandsynpunkt introducerades på ubåtarna kring 
andra världskriget såsom handbrandsläckare och 
vattenslangar, men det dröjde in på 80-talet innan 
sprinklersystem och liknande blev aktuellt. 

Dagens ubåtar har ytterligare tekniska lösningar 
på  brandproblemet,  ett inbyggt  andningssystem
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ska enligt lag finnas på varje ubåt, något som är 
högst nödvändigt då de sprinklersystem som an-
vänds på de senaste svenska ubåtarna använder 
en gas, Halon 1301, som är giftig för människor i 
vissa koncentrationer. Det finns givetvis andra an-
ledningar till att ha ett andningssystem på en ubåt 
men just Halon 1301 är intressant att diskutera. 

Halon 1301 släcker bränder genom att sänka tem-
peraturen till dess att reaktionen avstannar, det 
krävs väldigt små koncentrationer Halon 1301 
(3–6%) för att få en effektiv släckning. Redan vid 
dessa koncentrationer finns det vissa hälsoeffekter 
som inte är så gynnsamma, även om du först ris-
kerar att bli medvetslös vid betydligt högre kon-
centrationer. Halon som kommer i kontakt med 
väldigt varma ytor bildar bland annat väteflourid, 
som är väldigt giftig även vid små koncentra-
tioner, och är kanske inte optimalt för brandbe-
kämpning därför.

Gasen är dessutom sedan 1998 förbjuden att an-
vändas i sprinkleranordningar (eller liknande) på 
grund utav dess påverkan på miljön, men undan-
tag har gjorts för ubåtar (fram till 2040), till följd 
av dess unika begränsningar att bekämpa brand.
Vidare finns det ytterligare problem med Halon 
1301, undersökningar har visat att ubåtsbesätt-
ningar är väldigt restriktiv med sin användning av 
Halon 1301 då ubåten endast kan fylla på gasen 
när de är vid land. Att använda gasen skulle därför 
göra nästa brand mycket mer svårhanterlig, och 
används bara därför i absoluta nödfall. Om man 
kombinerar detta med att gasen frigör väteflourid 
då den kommer i kontakt med väldigt varma ytor 
finns det en farlig kombination av förutsättningar. 
Dessa faktorer gör att ubåtstillverkare tvingats tit-
ta på andra släckmedel.

Kockums AB senaste ubåtar (med arbetsnamnet 
A26) har därför valt att kombinera en vattendim-
ma med en annan gas, Novec 1230. Novec lider 
till viss del av samma problem som Halon gör, att 
väteflourid bildas då den kommer i kontakt med 
varma ytor. Det är till och med så att Novec pro-
ducerar mer väteflourid än vad Halon gör, men 
Novec har inte samma miljökonsekvenser. Att 
kombinera denna med en vattendimma, som kan 
fyllas på när som helst, gör att vattendimman kan 
användas betydligt mindre eftertänksamt än Ha-
lon 1301. Novec är tänkt att användas på de ställen 
som är känsligt för vattendimman, och bör därför 
användas mer sparsamt.

Slutligen bör det nämnas att en stor del av en 
ubåts brandsäkerhet kommer i form utav pas-
sivt brandskydd, givetvis värmeisoleras alla delar 
för att undvika brandspridning, ubåten delas in 
i brandceller och materialval är en stor del i ut-
formningen. Besättningen är dessutom väl med-
veten om de katastrofala konsekvenser en brand 
ombord på ubåten skulle ha och har därför brand-
övningar minst en gång i månaden. De har även 
specifika roller i brandscenarion, samt fortlöpan-
de fysiska- och psykiska tester för att säkerställa 
att de når upp till den kravbild en ubåt kräver, inte 
minst ur brandsynpunkt.

AXEL KRIBORG 
ax4850kr-s@student.lu.se
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SÖRF är räddningstjänsten med medlems-
kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och 
Tomelilla som tillsammans bildar sydöstra 
Skånes räddningstjänstförbund. I SÖRF är 
Ystad den enda heltidsrationen.

I de andra medlemskommunerna finns  
endast deltidsstationer.  Detta kräver att 
samarbetet mellan dem måste fungera.

Jag har därför intervjuat Ystads station 
och se vad de tycker om att vara den enda  
heltidsstationen. Intervjun ägde rum i  
början av september.

Ystad, ensam heltidsstation i SÖRF 

Vad tycker ni om SÖRF som räddnings-
tjänst i det stora hela?
Vi tycker att det fungerar bra. SÖRF lägger 
mycket pengar på vår utrustning, vilket känns 
tryggt. Även deltidarnas bilar och utrustning 
får mycket omsorg och byts ut vid behov.

Vad tycker ni om att vara den enda  
heltidsstationen i er region?
Det konceptet vi har idag fungerar bra och  
ser inget behov att ändra på det.

Vad tycker ni om brandvärnet ute i byarna?
De är en stor tillgång för oss och är mycket 
värdefulla. När vi åker på larm tar 1+4 slut 
fort. De har ingen utbildning vilket kräver att
de  behöver  ha  styrning  hela  tiden  under  en insats, men de är fortfarande till stor hjälp.

Tycker ni räddningstjänst ska vara statligt, kommunalt eller privat ägt?
Blir det privat ägt börjar det handla om pengar och att göra så stor vinst som möjligt, vilket inte kommer 
att fungera. Om räddningstjänsten vore statligt ägt skulle allt behöva vara jämt, 
om en station behöver en ny släckbil så skulle alla behöva få en. Alltså är nog 
kommunalt det bästa.

Deltidare i SÖRF har högre lön, har detta påverkat er på något sätt?
Som brandman blir man inte rik, men man älskar sitt jobb. Jag har aldrig 
skänkt en tanke på att de får mer lön än oss. Deltidarnas familjer får dock utstå  
mycket, att de alltid måste vara beredda. Larmet kan ringa mitt i natten, väcka 
hela huset och då måste de snabbt iväg. 

Vad är er 10 års vision?
Svårt att säga nu innan valet, men såklart hoppas vi på att man satsar på  
räddningstjänsten. Att vi förbereder oss bättre och ser till att alla är redo när 
nästa skogsbrand kommer. 

Stort tack till till André Persson och Mattias Cederblad

HANNA OLSSON 
hanna.olsson98@gmail.

com
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Branschdagen hölls förr var femte år men hålls nu var tredje år, vilket gör att alla studenter 
får möjlighet att uppleva denna dag minst en gång under sin utbildning. Denna dag är inte 
bara ett gyllene tillfälle för oss studenter, utan är också en perfekt möjlighet för ert företag 
att nå ut till ett stort antal studenter i olika faser av utbildningen som kanske kan bli framtida  
kollegor. Dagen kommer äga rum i V-huset på LTH där det kommer finnas studenter från hela  
brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammet som är ivriga på att få en inblick i arbetslivet 
och prata mer er. 

Inte nog med detta så kommer det på kvällen anordnas en pub där det finns 
möjlighet att mingla med oss studenter och bland annat ta sig något gott att 
dricka. 
 
För att läsa mer om denna dag kika in på www.biif.se/branschdag. Samt 
är ni sugna på att komma och träffa oss och/eller vill ha mer information  
kontakta Arbetsmarknadskontakt Siri Westermark på branschdag@biif.se.
Vi ses i höst! 
 LOUISE SOLHEIM 

lo1564so-s@ 
student.lu.se

Branschdagen
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Den 7/11 hålls Branschdagen där vi studenter väntar på att träffa just er!  
Vad är då Branschdagen? Jo, jag skulle sammanfatta det som en dag där studenter och 

arbetsliv möts på riktigt. 



Historisk tillbakablick:

The Bradford
Football Stadium Fire
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Den 11 maj år 1985 var en solig och  
osedvanligt kall dag i Bradford, norra England. 
Glada fotbollsfans fyllde Bradford Football  
Stadium för att se Bradford City AFC som, 
med bara en match kvar att spela, redan hade  
vunnit den engelska tredje divisionen och  
därför var redo för uppflyttning till nästa liga. 
Mer än fem tusen människor var på plats för 
att fira och njuta av fotboll, dock efter bara en 
knapp halvlek spelad skulle det otänkbara ske.

Händelseförloppet
Vid ungefär klockan 15:40 lokal tid upptäcktes 
en mindre brand bland sittplatserna vid en av 
kortändorna på huvudläktaren The Grandstand. 
Polis började snabbt mota bort besökare  
från området samt försöka släcka branden  
med handbrandsläckare. Släckningsförsöken 
misslyckades och branden spred sig snabbt  
uppåt bland sittplatserna samtidigt som resten 
av besökare på The Grandstand stod kvar och  
fascinerat kollade på. Två minuter efter att  
branden hade uppmärksammats var hela taket 
över The Grandstand fyllt med varma rökgaser 
vars strålningsvärme snabbt spred branden vidare 
i  sidled  till  där  besökare  inte  hade  hunnit 
utrymma. Ytterligare två minuter passerar och 
hela läktaren står i lågor med besökare som flyr 
för sina liv. På mindre än fem minuter har 56  
besökare mist sina liv och mer än 300 blivit  
skadade, många med allvarliga brännskador. 

Arenan
Bradford Football Stadium byggdes år 1908 och 
bestod av fyra läktare där The Grandstand var 
namnet på den största läktaren med en kapacitet 
på över 2000 åskådare. The Grandstand bestod 
av två delar, en övre del och en nedre del. Stolar-
na på den nedre delen var gjorda av polystyren 
och dessa var fästa i ett betongfundament. Den  
övre  delen   hade   träbänkar  som  var  fästa  i  en 
konstruktion av trä. Golvet på den övre delen  
bestod av träplankor som med åren hade krympt 
och gett upphov till mellanrum, genom vilka 
skräp hade trillat ned och ansamlats i det cirka 
1 meter stora hålrummet under läktaren. Hela 
läktaren täcktes av ett tak som bestod av filt som 
flera gånger hade vattentätas med hjälp av tjära. 
Ingångarna till The Grandstand var placerade 
längst bak på läktaren, med andra ord längst upp 
på läktaren och således närmast taket. Ingångarna 
utgjordes av låga tegel konstruktioner med plåttak 
och besökare släpptes in via vändkors som låstes

efter matchens start. Besökarna fick istället lämna 
arenan via portar som öppnades på sidorna vid 
matchens slut.

Branden
En nationell utredning kunde konstatera att  
branden började i tomrummet under läktaren i 
det skräp som hade ansamlats under årens gång, 
och   att    antändningskällan    troligtvis   var   en 
cigarett. Då branden till en början inte syntes och 
då det fanns gott om brännbart material kunde den 
utvecklas ostört tills lågorna nådde undersidan av 
golvet på läktaren. När branden väl upptäckes av 
en åskådare var det redan försent och försöken 
att släcka den var förgäves. På grund av läktarens  
lutning och att golv och bänkar bestod av  
obehandlat trä kunde branden snabbt sprida sig 
uppåt   bland    sittplatserna.  En svag  bris  gjorde
att brandgaserna ansamlades under arenans  
tak     och      påskyndade     branden      med    sin 
värmestrålning. Kombinationen av taket och den 
öppna läktaren var ödestigern då branden hade gott 
om syre som kunde flöda in samtidigt som de varma  
brandgaserna hölls kvar. Tillslut nådde  
rökgaslagret tillräckligt hög temperatur för att  
antändas och därmed antända taket. Vid det här 
laget var förhållandena dödliga för de besökare 
som inte hunnit evakuera. 

I utredningen som gjordes i efterhand  
konstaterades att majoritet av de som hade  
omkommit hittades i området runtom-
kring ingångarna. Detta kan relateras till ett  
beteendemönster som kunnat observeras 
inom olika studier av människors beteende vid  
utrymning. Under utrymning tenderar människor 
att söka sig till den utväg som de redan känner 
till, oftast är detta samma väg som man kom in i  
lokalen. De besökare på Bradford Football  
Stadium som sökte sig tillbaka till ingången  
möttes av en återvändsgränd bestående av  
fastkedjade vändkors och en korridor som snabbt 
fylldes med rök. På grund av att ingångarna var 
placerade längst bak på läktaren låg de nära taket 
och därför rökfylldes ingångarna väldigt snabbt.
Dessutom saknade denna delen av arenan  
tydliga markeringar för utrymningsvägar och ett  
flertal    besökare   misstog   därför   toaletter   för 
utrymningsvägar och omkom då de desperat  
letade efter en utväg. Merparten av de allvarligt 
skadade blev brännskadade av strålningen när  
utrymningen av den bortre delen av läktaren 
dröjde. Många besökare stod nyfiket och kollade
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på när branden spred sig och förstod inte faran de 
befann sig i förrän det var för sent. Dessa besökare 
kan emellertid inte klandras för detta då varken 
brandlarmet ljöd eller högtalarsystemet användes 
för att uppmärksamma besökarna på faran. 

Konsekvenser 

Trots att Bradford City AFC hade fått upprepade 
varningar om att läktaren var en brandfara, kom 
utredningen fram till att branden var resultatet av 
en olycka och därför blev ingen dömd. Klubben 
ansågs dock till viss del skyldig och fick via ett 
försäkringbolag betala ut skadestånd till offrens 
familjer. Efter händelsen förbjöds nybyggnationer 
av    läktare  i   trä   i   hela  landet  och  de befintliga 
läktarna som var i trä fick inte längre  
användas. På det sjukhus som tog hand om  
de som blev brännskadade i branden, bildades  
forskningsenheten The Bradford Burns Unit, som 
idag   är  världsledande   inom   behandlingen  av 
brännskador. En av läkarna som behandlade de 
brännskadade utvecklade också den så kallade 
Bradford Sling som är en typ av mitella som idag 
används världen över för att skydda patienters 
brännskador. 

Översikt över läktaren.

CARL LJUNGKVIST 
carl.ljungkvist3@gmail.

com



Att bestrida eld med eld
I den förra upplagan av Bilagan skrev jag om  
naturvårdsbränningar, att frivilligt bränna 
skogen i naturvårdssyfte för att gynna den 
biologiska mångfalden. Jag tänkte fortsätta i 
samma spår, (det är lätt att snöa in på saker), 
att bränna skog gör man nämligen inte enbart 
i naturvårdssyfte, utan man kan även utföra så 
kallade skyddsavbränningar. Ett prima exempel 
på detta går att hämta från sommaren 2018, när 
Sveriges hittills till ytan största skyddsavbrän-
ning gjordes vid skjutbanan Trängslet, där man 
brände 800 hektar skog och mark. Poängen med 
det är att man vill bränna bort ett brännbart 
material i ett område, för att hejda branden. En 
slags brandgata helt enkelt, fast effektivare.

Skyddsavbränningen går till så att man lägger ut 
slang runt området man vill bränna för att kunna 
göra   en   så    kallad   ”wet line”   för  att  begränsa 
bränningsområdet. Sedan bränner man  
kontrollerat, en bra bit från skogsbrandens  
flamfront.   Man   försöker   lägga   det   långsmala 

området i en vinkel på runt 30 - 45 grader mot 
flamfronten, så att inte hela branden träffar 
skyddsbrännan samtidigt utan långsamt får följa 
den. Denna åtgärd kräver såklart personal med 
kompetens i området, något som kanske inte  
alltid finns.

Detta är en del i MSB:s framtagna ”torra metoder” 
att   bekämpa    skogsbränder.   Bland   dessa  torra 
metoder återfinns också den så kallade  
”motelden”, som, om den utförs korrekt, är mycket 
effektiv    i     att     bekämpa     skogsbranden    och 
dessutom skulle göra sig mycket bra i matiné- 
filmer. Det går till så att man tänder en motbrand 
närmare flamfronten, utan wet lines och dylika 
säkerhetsåtgärder,    utan    man     förlitar   sig   på 
terrängen och låter sin moteld möta skogs- 
brandens flamfront. När de två möts slår det först 
väldigt höga lågor med kraftig rökutveckling, för 
att sedan sjunka undan och stoppas på grund av 
både syre och bränslebrist. Det finns inget mer på 
platsen  som   kan   brinna.   Detta   är   såklart   ett
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väldigt riskfyllt tillvägagångssätt, 
och kräver stor expertis. Denna 
metod         utnyttjades      faktiskt 
också i somras, då en grupp  
modiga brandbekämpare plötsligt 
hamnade   i    ett     riskområde    i 
närheten av Trängslet. Ni minns, 
de som blev räddade med  
helikopter. De tände en moteld, 
och gick sedan med raska steg 
över    en   mosse   för   att   sedan 
hämtas av nyss nämnda  
helikopter.

Ett tidigare intressant exempel 
av att bekämpa eld med eld kan 
snokas upp i arkiven om man är 
tillräckligt nyfiken. Vi tar oss till 
den amerikanska staten Montana,  
närmare bestämt dalen Mann 
Gulch, året är 1949. En 
skogsbrand härjar i den  
kuperade terrängen i 
Rocky Mountains, och 15  
flygburna brandmän (så 
kallade Smoke Jumpers, de 
hoppade alltså fallskärm 
ner i brandområdet) kastar 
sig ut från ett flygplan och 
singlar ner i närheten av 
branden. 

På den tiden, i Montana på  
sommaren, var det inte  
fråga om att släcka med vatten. Det 
enda vatten man hade att tillgå var  
någon liter dricksvatten som  
antagligen gick åt väldigt fort i 
hettan. Dessa Smoke Jumpers 
främsta    redskap    var    den    så 
kallade Pulaskin, det är en  
kombinerad hacka och yxa. Med 
hackan  river  man  upp  markens
brännbara ytskikt, och med 
yxan hugger man bort buskar 
och små träd. Tanken är alltså 
att man ska hugga och hacka 
sig en brandgata för att hindra 
elden från att sprida sig. Dessa 
fallskärmsjagande brandmän 
var anställda av US Forest  
Service, alltså ett skogsbolag, 

och    var     till    största   delen 
anställda för att rädda den  
dyrbara skogen.

Hur som helst så utvecklade sig 
situationen att de stod på en 
sluttning norr om flamfronten, 
och insåg plötsligt att branden 
rörde     sig    med   en      sådan 
rasande fart att de inte skulle 
hinna hugga sin brandgata. De 
skulle    knappt    hinna   undan 
själva. ”Vi måste ta oss ur den 
här fällan” sade sällskapets  
förman    Wag      Dodge      och 
gestikulerade mot slutt-
ningens krön. Det var en 
brant backe, de hade tung  
packning och det var varmt 
och torrt, förflyttningen gick  

långsamt. Brandmännen titta-
de bakom sig och såg förskräckt 
branden, bara några hundra 
meter ifrån dem, närma sig 
med en rasande fart. Röken  
låg tät och man såg  inte  längre
krönet, som skulle bli deras 
räddning. De kämpade och 
slet uppför backen. De försökte 
hålla koll på sina kamrater, alla 
skulle med upp till krönet. Men 
var    är     förmannen,   Dodge?
Brandmännen såg förvånat 
att förmannen hade stannat 
upp, och halade upp ett paket  
stormtändstickor. Storögt 
såg de honom tända sticka  
efter sticka, och slänga dem  
brinnande i det torra gräset. 
Det finns väl ingen mening  

att tända en moteld i en  
sluttning om branden är under 
oss? Men tände en eld det gjorde  
han. De andra brandmännen 
klättrade vidare mot krönet. Av 
de fjorton brandmännen under  
Dodges befäl var det två som 
hann över krönet och överlevde. 
Men   vad      blev     det    av  Wag 
Dodge? Jo, han sprang i en liten 
cirkel     runt       sin      egentända 
gräsbrand, lade sig sedan  
framstupa i askan, grävde ner 
sig lite och lät branden rasa förbi  
honom.    När     flamfronten   var 
förbi reste han sig, och tog sig 
mödosamt upp över krönet till 
sina kamrater. 

Nuförtiden utrustas Smoke  
Jumpers med ett litet  
hopvikbart tält av  
aluminiumfolie som en 
brandman kan krypa in 
i, som skyddar bra mot 
strålningsvärmen och har 
räddat många liv.

Precis som Wag Dodge och 
de modiga brandmännen i  
Trängslet visade, så kan 
det vara väldigt effektivt 

att bekämpa eld med eld. Detta 
förutsätter förstås att man vet vad 
håller på med.

”Brandmännen såg förvånat att 
förmannen hade stannat upp,  
och     halade      upp        ett  paket     
stormtändstickor. Storögt såg 
de honom tända sticka efter 
sticka, och släng dem i det torra 
gräset.”

MAX MYRHEDE 
maxmyrhede@ 

gmail.com
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Mammans röst som brandlarm
För något år sedan fick min brandvarnare  
spelet och började började tjuta klockan fem på   
morgonen. Med hjärtat i halsgropen  
vaknade jag och försökte lokalisera vad det 
var som orsakat larmet. En laddare som  
börjat ryka? Hade jag glömt stänga av en  
platta i köket? Efter några förvirrade minuter  
konstaterade jag att brandvarnaren måste fått en 
kortslutning. Så jag la den trasiga brandvarna-
ren på en hylla och gick tillbaka och la mig igen.  

Jag är ändå glad att detta hände. För jag 
vet nu att jag kommer att vakna och vara  
relativt klar i huvudet om det skulle börja  
brinna i min lägenhet och larmet skulle utlösas. 
Tyvärr kopplar inte alla den pipande signalen till 
fara. Det har visat sig att barn under tolv inte alls 
är lika benägna att vakna av det pipande ljudet. 
Istället sover de tungt vidare ovetande om att de  

 behöver utrymma. 

För att lösa detta problem och utveckla en ny 
typ av varningssystem gjordes en studie vid ett  
sjukhus i USA där de testade vad sovande 
barn väcktes av lättast. Nästan 180 barn, utan  
hörselproblem eller medicin som påverkade  
deras sömn, mellan åldrarna 5 och 12 år deltog i  
studien. Barnen testades på fyra olika typer av 
alarm. En var det traditionella pipande alarmet 
medan de andra tre var olika versioner av deras 
mammas röst. En där hon ropade deras namn, 
en där hon instruerade barnet vad det skulle göra 
och det sista larmet var en kombination av båda. 

Barnen blev placerade i ett rum som skulle  
efterlikna ett vanligt sovrum. Innan de gick och 
la sig blev de visade hur de skulle ta sig ut ur  
rummet.  De  blev  även  kopplade  till  elektroder
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som mätte deras sömnrytm för att samtliga barn 
skulle bli exponerade för alarmet vid samma del 
av sömncykeln. Alla barn testades på alla fyra 
larm. Två styckna åt gången vid två tillfällen.  
Ordningen varierade dock mellan de olika  
barnen. 

Resultaten var tydliga. Ett barn som väcktes av 
ett pipande ljud vaknade endast 53 procent av  
gångerna. Medan barnen vaknade nästan 90  
procent av gångerna när deras mammas röst  
hördes. Dock visade inte studien på någon  
skillnad vad det var rösten sa. 

Dessutom påverkade larmet även utrymnings-
tiden. Ett barn som vaknade av mammans 
röst piggnade till på i snitt två sekunder och 85  
procent av gångerna var de ute ur rummet 
inom fem minuter från det att larmet utlösts. 
När ett barn istället vaknade av det traditionella  
pipande ljudet så tog det nästan två och en halv 
minut för barnet att piggna till och endast 50  
procent av gångerna var barnet ute ur rummet på 
mindre än fem minuter.

I dagsläget finns inte något sådant brandlarm 
på marknaden och ur ett kommersiellt perspek-
tiv kanske det kommer vara svårt att producera. 
Om vidare studier skulle visa på att en generisk 
kvinnoröst skulle fungera lika bra så tror jag dock 
på att det skulle fungera. Jag tror att nyblivna 
föräldrar verkligen skulle vara redo att byta sina 
brandvarnare hemma för att öka chansen för att 
deras barn vaknar om det värsta tänkbara skulle 
ske. Något som studien inte undersöker och som 
jag då undrar är om statistiken även gäller vuxna? 
Skulle vi också vakna piggare och med mer fokus 
om någon närståendes röst ljöd? Vi får helt enkelt 
se vad undersökningarna leder till.

18

MAJA WILHELMSSON
ma6065vi-s@student.

lu.se

Bild fr v: Maja Wilhelmsson, pixabay.com, Maja Wilhelmsson



foto: Jonas Larsson

Det här är Bi18. I höstas började de på  
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Riskhanteringsprogrammen i Lund?

Eller till alla andra färdigautbildade Brand och 
Riskhanteringsingenjörerna?
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Håkan Frantzich 
Brandingenjörernas nya programledare

Under   vårterminen   förra   året   stod   det   klart   att   brandingenjörernas 
dåvarande  programledare  Daniel  Nilsson,  skulle  lämna lund och  istället 
påbörja ett äventyr i Nya Zealand.  Detta medför att vi istället välkomnade 
Håkan Frantzich som vår nya programledare här på LTH. Håkan är dock 
ingen nykomling i gänget på brandteknik, han har varit här i princip hela 
sin karriär som brandingenjör. 

1987 var året då Håkan påbörjade sina studier 
på Lunds universitet, som Bi87. Att valet blev 
just brandingenjör hade i grunden inte med  
eldintresset att göra utan snarare längden på 
utbildningen i kombination med ett intresse för 
husbygge. Vid den tiden var brandingenjörspro-
grammet 2,5 år långt vilket lockade mer än väg 
och vattens 4,5 långa utbildning. Det finns dock 
en del byggteknik även i vårt program, vilket  
gjorde att valet inte blev så svårt. Det  
visade sig vara ett utmärkt val då han istället 
aldrig kom härifrån. För när det väl var dags för  
examen fick Håkan frågan om han ville doktorera,  
vilket han gjorde. Forskningen handlade om 
hur man använder riskanalyser i samband med  
brandskyddsteknisk projektering. Hur man  
hanterar osäkerheter i projektering, de risker som 
finns i en brandteknisk dimensionering. Detta
ligger till grund för det som används i ”allmänna

råd om analytisk dimensionering” i BBR.  

Håkan Frantzich har i princip varit anställd på 
LTH sen han började doktorera, förutom en 
kort avstickare till ett konsultföretag har han  
jobbat med undervisning och forskning. Det som  
saknades som konsult var kontakten med  
studenterna, speciellt i samband med deras  
examensarbeten men även forskningen såklart.

Vad är det bästa med din roll på LTH? 
Nära forskningsfronten inom hela brandteknik- 
området, det är roligt att se att det som görs på  
avdelningen används. 
Programledare: Nära kontakt med studenterna är det 
roligaste. 
Lärare: att kunna förmedla kunskap till studenterna.

bild: Håkan Frantzich



Kittlande utsikter – väx med oss!
Projekt Gothia Towers.
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Intresset för brandingenjörsprogrammet och  
kontakten med studenterna gjorde att Håkan  
valde att ta steget att bli Daniels efterträdare.  
Daniel Nilsson och Håkan Frantzich har haft nära 
kontakt i arbetslivet under många år. Håkan var 
dessutom Daniels handledare när han skrev sitt 
examensarbete och när han doktorerade.

Framtidsplaner
Utbildningen kommer att vidareutvecklas
och göras bättre. Då det skedde en  
ganska stor förändring för inte 
allt för länge sedan är det mycket  
uppföljning av de förändringar som  
gjordes. Till stor del uppföljning av de  
kurser som lagts till, se till att de  
fungerar väl och att studenterna ska   
kunna se kopplingen mellan kurserna.  
Konstruktionsteknik är ett exempel på en   kurs    
som    har    tillkommit    eller   snarare funnit  
vägen tillbaka till programmet, på grund av   
behovet i samhället. 

Nya forskningsområden är vad som 
är den egna framtidsplanen, inom  
räddningstjänsten.    Om    räddningstjänstens

möjligheter att göra insatser, detta är ett område 
som inte har tittats på så mycket tidigare här på
avdelningen.     Med     stöttning    av   MSB  har   en 
förstudie kunnat göras våren 2019 för att 
kunna hitta kunskapsluckor inom svensk  
räddningstjänst. Så att ett forskningsområde kan 
fastställas.

Innebrandy, är det något vi kommer se Håkan Frantzich delta 
i?

Svaret är tyvärr nej, frågan bollades snabbt över till en  
kollega (Henrik Hassel) som sägs dra lite extra i detta och  
förhoppningsvis briljera med sitt lag. Håkan själv säger  
flertalet gånger att han aldrig kommer att utsätta sig själv 
för innebandy. Det finns dock en möjlighet till att vi kommer  
kunna se honom som ”cheerleader”. 

ANNA FASOLD
bilagan.bi17@gmail.

com



Brandingenjörsutbildningen är 3,5 år i grunden. Utöver grundutbildningen kan man gå vidare och läsa 
till civilingenjör i riskhantering eller läsa räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB). Detta är 
de flesta studenterna på brandingenjörsutbildningen medvetna om. När man sedan känner sig färdig med 
utbildningen så är de två stora alternativen på arbetsmarknaden: konsult eller räddningstjänst. Men om 
man verkligen gillar skolan och forskning och inte känner sig helt klar när man har sin examen så finns 
det ett stort alternativ till. Man kan doktorera.

 Livet som doktorand

Två som valt att gå den vägen är Silvia Arias 
och Axel Mossberg. De båda är doktorander vid  
avdelningen för brandteknik. De har dock tagit  
väldigt olika vägar för att komma dit de är idag. 

Axel Mossberg är uppvuxen i Uppsala. Han  
flyttade till Lund med intentionen att utbilda 
sig till brandman men blev innan kursstarten  
antagen till brandingenjörsprogrammet via en  
reservplats och blev på så sätt en del av Bi07.  
Efter att ha tagit examen som civilingenjör i  
riskhantering fick han en anställning som konsult 
och jobbade som det i fem år innan han beslutade 
sig för att ta sig tillbaka till forskningen och har nu 
varit industridoktorand i 2 års tid. 

Silvia Arias föddes i Paraguay och gick där på en 
tysk skola. Hon utbildade sig till civilingenjör i 
Paraguay och flyttade efter det till Tyskland där 
hon läste brandsäkerhet i ett år. Men hon var ändå 
inte helt nöjd.

-Jag tänkte att om jag läser en master kanske 
jag lär mig mer. Så jag gjorde en internationell  
master. Men jag kände ändå inte att jag kunde  
tillräckligt. Så jag tänte att om jag doktorerar  
kanske jag kommer ha tillräckliga kunskaper. 
Nu har jag varit doktorand i fyra år och känner  
fortfarande inte att jag kan tillräckligt mycket. När 
jag har tagit min doktorsexamen kanske jag fort-
sätter som postdoktor.

Axel och Silvia är eniga i deras beskrivning av vad 
det innebär att vara doktorand. Det är en chans att 
verkligen fokusera på det man tycker är intressant 
och att utveckla sina kunskaper inom kunskaps-
områden som man själv verkligen är intresserad 
av att lära sig mer om.

Som doktorand är man anställd vid LTH. Under f
em   års  tid  är  man  både  student,  forskare och 
lärare samtidigt. Tjänsten består till 20% av  
institutionstjänstgöring där man bland annat får

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



undervisa.  Vidare  är  ett  visst  antal  poäng
(motsvarande ungefär ett års studier) avsatta till 
att läsa valfria kurser. Resterande tid ska läggas 
på forskning. Som doktorand krävs det att man 
tar eget ansvar över disponeringen av sin tid. 
Axel och Silvia är båda väldigt nöjda med detta  
upplägg, speciellt Axel som har fru och barn 
i Stockholm. Han är industridoktorand vilket  
innebär att han inte är anställd vid LTH och  
därför inte heller behöver göra någon institutions-
tjänstgöring. Istället betalar han för rådgivningen 
med hjälp av forskningsbidrag och jobbar fortsatt 
även kvar som konsult. Han uppskattar att han 
lägger ca 60-75 % av sin tid på forskning.

-Alla kurser man läser ska vara användbara för 
en i ens doktorerande, vilket gör att kurserna blir 
mer greppbara. Alla måste inte ens vara brandre-
laterade. Jag har till exempel läst etik på KTH och 
miljöpsykologi här på LTH i A-huset. Det är också 
väldigt skönt att kunna arbeta extra mycket när jag 
är här i Lund. Då gör jag experiment 8-19 och gör 
konsultarbete på kvällen. Då jobbar jag över 100%. 
Hemma i Stockholm har jag ett barn på nio måna-
der och då är mitt schema inte lika flexibelt. Det ska 
bli skönt med pappaledighet snart.

Att doktorera är något som både Axel och Silvia 
rekommenderar. Månadsinkomsten är något läg-
re än den är inom vissa andra branscher, men ing-
et att klaga på. Man kan leva bra på det man tjänar 
som doktorand på LTH uppger Silvia.

Att doktorera har, enligt Axel och Silvia, många 
fördelar. Det är mycket resande och mycket eget 
ansvar som även ger frihet. Båda uppger att det är 
otroligt givande att vara med och driva forskning-
en framåt samtidigt som man får lägga all sin tid 
på något man faktiskt tycker är intressant. Silvia 
anser att just detta är det både absolut bästa och 
sämsta med att vara doktorand. 

-Som doktorand har man en massa frågor och ens 
uppgift är att finna svar som inte existerar än. Du 
själv är den som ska hitta svaren. Detta är så otro-
ligt givande samtidigt som det är den absolut mest 
frustrerande aspekten av att vara doktorand. Men 
jag ångrar ingenting.
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Silvia doktorerar på hur VR kan vara behjälplig vid utrymningssimuleringar. Bild: Silvia Arias



Videon rullar framför mina ögon. Mina kompisar har precis kommit hem från en festresa på Ayia Napa. Som 
reseminne har en av dem fått med sig ett antal nysydda stygn ovanför ena ögonbrynet efter att ha kolliderat 
med en vägskylt. Jag ser på videon som min kompis stolt håller fram och hör alla skratta på filmen när han 
springer rätt in i vägskylten. Sedan en närbild på ett blodigt ansikte. När videon har spelats klart vänder jag upp 
huvudet från mobilen och kollar på honom. Två tankar far genom mitt huvud. 1. Hur fan gick tankegången när 
han kom fram till att det var en smart idé att skalla en vägskylt? 2. Varför har de filmat detta?

Jag ser detta allt oftare och oftare. Folk som filmar på olycksplatser och sedan lägger ut det på sociala medier. 
Mitt  Facebookflöde  kan  vara  fullt  av  olika  händelser  från  hela  världen.  Det  är skjutningar, bombningar, 
påkörningar och bränder. Varje olycka från olika vinklar, vyer och olika ljusexponeringar. Dussintals som  
febrilt står och filmar som om deras liv hängde på det. 

På både nyhetssändningar, radiosändningar och från blåljuspersonal vädjas det allt oftare, ”Filma inte på 
olycksplatserna!”. Ändå fortsätter vi att filma och fota. Det är som något maniskt. Vi måste filma, dokumentera 
och sprida vidare. 

Jag lärde mig för ett tag sedan att det finns tre olika typer av folk vid en olycksplats. De som blir som  yra höns 
och bara virrar runt. De som får extremt fokus och endast ser det som behöver hända för att lösa situationen. 
Sedan de som går in i chocktillstånd. Den sista typen förstår inte vad som händer eller har hänt. Nu kan inte 
detta riktigt tas för mina kompisar som bara av ren dumhet skulle filma sig själva när en av dem skulle skalla en 
vägskylt. Däremot varför fortsätta filma efter att man hört smällen från huvudet som kolliderar med vägskylten 
och  det blodiga  ansiktet  dyker  upp  i bild?  Tänk om  en respons  på att gå in i chocktillståndet  är att ta upp 
mobilen och börja filma, eller i detta fall att fortsätta filma. Man kan inte ta in det som händer framför sig, så 
man behöver riktiga bevis som visar på att det man såg skedde på riktigt.   

Jag blir arg, förbannad och helt ärligt besviken när jag hör att folk filmar på olycksplatser. Vad ska man göra 
med filmerna sedan? Lägga upp dem på Facebook och Instagram. Låta världen veta vad som händer. Blodiga
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bilder och filmer. Folk som skriker efter hjälp och inte får någon. Det finns bilder 
och filmer som jag har sett från olycksplatser som alltid kommer sitta kvar på min  
näthinna. Bleknar kanske de gör, men jag kommer aldrig att glömma dem. Ändå 
fortsätter folk att filma och sprida. Det är ingen drömvärld vi lever i, där inget ont  
någonsin händer, det vet jag. Däremot tycker jag att vi åskådare är skyldiga de  
skadade, deras anhöriga och personalen som jobbar på olyckan en visad respekt. En 
respekt som går ut på att sluta filma på olycksplatser.

Mobiler är små underverk och jag skulle inte klara av mitt vardagliga liv utan min 
mobil nära tillhands. Däremot gör du fortfarande ett val när du väljer att ta upp 
mobilen vid en olycksplats. Du väljer att gå in på kameraappen. Du väljer att klicka 
på inspelningsknappen. Du väljer att låta kameran rulla. Till nästa gång du känner 
mobilens dragningskraft i din ficka vid en inträffad olycka. Tänk om det var du eller 
någon av dina anhöriga som hade råkat ut för olyckan framför dig, skulle du vilja att 
det filmades? 
 

Kameran rullar, men vad spelar vi in egentligen?
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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



Knep och Knåp
Brandkrysset

Lätt Medel
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Efter förra nummret fick Bilagans redaktionen ett 
mail där besvikna läsare uttrykte att de saknade  
brandkysset i förra nummret (nr 3 2018). Så på allmän  
begäran är det nu tillbaka, större än någonsin!

Lö
sn

ing
ar

Lätt Medel
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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


