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CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET
Det är med blandade känslor som vi släpper sista numret av Bilagan under vår
regi. Det har varit otroligt roligt att ha suttit som redaktör i Reseföreningen Bi17,
speciellt med våra fantastiska skribenter och vår fenomenala layout-ansvarig,
Maja Wilhelmsson. Jag vill tacka de skribenter lite extra som gång på gång har
tagit sig tiden och skrivit en artikel hur stressigt det än har varit.
Här i Lund har precis valborg med allt vad det innebär gått av stapeln, en
väldig festlig tillställning. En annan festlig tillställning, i alla fall för de som är
intresserade, är fotbollsmatcher. Vad kan gå snett med lite bollspel? Det har
skribenten Max Myrhede tagit upp i sin artikel. Vad händer då om det skulle
inträffa en olycka under en match, eller snarare, vad händer efter olyckan? Frida
Hanssons artikel tar upp just detta.
ANNA FASOLD, CHEFREDAKTÖR
bilagan.bi17@gmail.com

Vi kan även läsa om en historisk brand i detta numret av Bilagan, mjölkcentralen
som brann 1937. För bara några veckor sen brann Notre Dame, en tragedi. Även
om denna brand finns det en artikel, en brand som hela världen kommer att
komma ihåg. En historisk brand 2019.
Nu släpper dock vår klass tragiska bränder, brandutredningar och allt som har
med skolan att göra, istället är vi otroligt taggade på att äntligen få åka på vår resa.
Som vi längtat efter att få stiga på flygplanet som tar oss till vår fösta destination,
Island.
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LIVET PÅ ANDRA SIDAN
När Felicia pluggat tre år på Brandingenjörslinjen i Lund beslutade hon sig
för att flytta till andra sidan jorden och
jobba på ett konsultbolag på Nya Zeeland
under ett år.
Detta utbyte har brandingenjörsstudenterna
kunnat söka under flera år och varje år brukar
det vara några stycken som åker.

Brandkonsulten AB är ett växthus för branschen bästa
brand- och riskkonsulter.
Vi lägger stor vikt vid introduktion och handledning för att
du som nyanställd på ett tryggt sätt ska våga utmana dig
själv och utvecklas i yrket och som individ.
Välkommen med CV och personligt brev
till jobbahososs@brandkonsulten.se.

?
eta mer
Vill du v

Vill du veta mer om hur det är att jobba
hos oss? Ring Marie 08-505 344 45.

www.brandkonsulten.se

I denna artikel har Bilagans Stefan
Wadström intervjuat Felicia och vi får läsa om
hur hon har det i Kiviens och Bungyjumpens land.

Namn: Felicia Klint
Ålder: 23 år
Började på LTH:
2015
Aktuell med:
Brandingenjörsstudent
som fått traineetjänst
på Holmes Fire i
Christchurch, Nya
Zeeland

Var bor du?
Jag bor i centrala Christchurch, nära Hagley park.
Hur gick det att hitta boende?
Jag hade nog väldigt tur och fick en bostad redan
efter en vecka. Det finns en hemsida där det är
relativt lätt att hitta bostad om man kan tänka sig
att bo i kollektiv, vilket är väldigt vanligt här. Jag
hade redan fått info av en kollega om var man
borde bo i Christchurch så det var inte så svårt
att välja.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag jobbar mellan 9.00-17.00 men det är
väldigt flexibelt så länge jag jobbar 7,5 h om dagen.
Största delen av jobbet är att skriva olika
rapporter. Ibland jag gör analytisk dimensionering men oftast så fungerar det att ”bara” göra
efter brandskyddskoden.
Har de några krav på förkunskaper?
Nej, de är väldigt vana vid att ha svenska
praktikanter så de har bra koll på vad vi kan.
Samtidigt som de är väldigt måna om att man
lär sig men det är aldrig något problem att fråga
någon om hjälp om man kör fast.
Har praktiken gjort dig mer studiemotiverad?
Både ja och nej, det har varit så kul att jobba
vilket har gjort att man nu bara vill komma ut i
arbetslivet på riktigt.

Vad är skillnaden med att bo i Nya Zeeland och
Sverige?
Nya Zeeland är väldigt likt Sverige, mycket mer
än vad jag trodde. Även fast det finns mindre
kultur här, jag visste inte hur mycket det fanns i
Sverige innan jag flyttade hit. Människorna här är
mycket öppnare, sen så är det självklart varmare
väder. Skillnaden när det gäller mat är ganska stor,
till exempel så äter de mycket paj.
Vad är det Bästa med Nya Zeeland?
Äventyret, det finns så mycket att utforska, som
de olika miljöerna och så finns det en
stor variation i djurlivet. Jag kan verkligen
rekommendera att åka hit om man söker
adrenalinkickar då det finns många galna
saker att göra här, till exempel bungyjump som
uppfanns här.
Finns det något du rekommenderar för någon som
ska ner och prova på det du har gjort?
Jag rekommenderar att utnyttja flextid så
mycket man kan och att ta vara på långhelgerna
till att åka runt och uppleva vad landet har att
erbjuda. Glöm inte att ta med varma kläder,
husen här är inte isolerade så det blir väldigt kallt
inne så fort temperaturen sjunker ute.
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Skiljer det sig hur man ser på brandsäkerhet i Nya
Zeeland mot Sverige?
Det är ganska lika. Deras kod är däremot mycket
mer utförlig och noggrann om man jämför med
svenska BBR.
Vilka erfarenheter kommer du att ta med dig hem?
Jag har lärt mig mycket från jobbet. Hur man
tar sig an nya projekt, jag har även fått större
förståelse för brandingenjörens roll. Allt det
kommer jag ta med mig, men även deras
perspektiv på brandsäkerhet.

Har du någon lokal Favorit öl?
Jag har inte hittat någon favorit pga. att det finns
så många goda sorters öl här. Det grundar sig i
att bryggerierna tävlar mycket med varandra, så
standarden blir riktigt hög. Det är svårt att bara
rekommendera en, prova många!

Vad är det bästa med Christchurch?
Att det ligger så nära allt, oavsett vad man vill göra
så är det inte så långt att åka.
Vad är det roligaste du har gjort?
Det roligaste var när jag åkte världens största
gunga, Nevis swing. Rent jobbmässigt var det när
jag åkte ner till Invercargill och fick dokumentera
brandskyddet på alla byggnader vid en industri.

STEFAN WADSTRÖM

stefanwadstrom@gmail.
com

alla foton i denna artikel: Felicia Klint
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Mjölkcentralen i lågor

1915 grundades mjölkcentralen,
som då hette Lantmännens
Mjölkförsamling, MC som är den
vanliga förkortningen. Mjölkcentralen ägdes av mjölkbönder,
detta för att strukturera Stockholms mjölkhandel som på den
tiden bestod av många olika
mejerier och mjölkbutiker.
MC blev det första kooperativa
mejeribolaget i Sverige som
omfattade flera orter. Företagets
symbol var redan då en röd ko,
dock med lite kantigare former.
Kon tillverkades bland annat
i trä. Symbolen har moderniserats och är idag ett välkänt
varumärke för de allra flesta
svenskar. Så sent som 1975
ändrades namnet till det som
idag alla svenskar känner till,
Arla.

dominerade innebar detta ett stall
med plats för 250 hästar. Förutom
stallet fanns det
hovslageri,
sadelmakeri, snickeriverkstad,
målarverkstad och plåtslageri
på tomten. 1934 hade MC
bildats
en
glassavdelning
och senare det året började
foto: pixabay.se ett
glassmejeri
byggas
i
anläggningen.
Företagets
utMejeriet som fanns i Stockholm
vecklingskurva var nästintill
var storslaget, det sysselsatte
kvadratisk och ständig rörelse
i början av 1920-talet 600
på anläggningen var ett faktum.
personer. Det var en imponerande
Mjölkcentralen
utvecklades
anläggning som väckte beundran
till
ett
stort
byggnadskomplex,
hos många, Nya Dagligt Allehanförutom det som tidigare nämnts
da skrev ”Det är den största
fanns även kontor och lager på
anläggningen i sitt slag i Europa
anläggningen, som befann sig i
och kan i modernitet tävla
kvarteret Läkaren.
med till och med Amerikas
jätteföretag inom denna bransch.”
Branden utbröt i samband med
Mejeriet sammansvetsade prosvetsarbeten på vinden ovanför
duktionen med utkörning, då
den fjärde våningen den 8 februari.
utkörning med häst och vagn
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Träffa nya vänner-zoner,
är det framtiden?
Vi tillbringar timmar på sociala medier och vi bor i våra telefoner. Ändå känner
sig fler och fler ensamma i vårt samhälle. Går det att utveckla städer så det blir
enklare och tryggare att vara tillsammans på riktigt?
På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Vi studerar trender.
Vi bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer i olika länder skapar
vi innovativa lösningar för att världen ska bli en så trygg, trevlig och
välfungerande plats som möjligt. Så tar vi ansvar för framtiden.
Vill du bli en av oss och arbeta med Brand & Risk? Nu söker vi på
WSP fler medarbetare som vill vara med och framtidssäkra världen.
wsp.com
Vi
framtidssäkrar
världen

1937 vid 13-tiden. Förhoppningarna
fanns
att
man
skulle kunna släcka branden själv,
vilket inte gick. Räddningstjänsten
larmades och snart var kårer från
flera brandstationer vid mejeriet.
Det första problemet man möttes
var att det fanns syrgas- och
acetylensgastuber som användes
för svetsningsarbetet. Branden
som redan hade tagit bra fart
gjorde det omöjligt att föra bort
alla gastuberna vilket innebar
en förvärring av situationen. På
grund av brandens placering
behövdes maskinstegar resas, flera
restes från olika sidor för att ge bra
åtkomlighet.
Det som visade sig vara
problematiskt
just
denna
februaridag var att temperaturen
inte var mer än mellan
5–10 minusgrader. Släckvattnet
frös som följd.

Inte bara på marken utan
även på stegarna, det blev
livsfarligt att klättra på dem och
gården förvandlades till en isbana.
Förutom
elden
behövde
brandmännen
kämpa
mot
dessa svåra omständigheterna.
Dessutom hade branden spridit
sig till ett lager där man lagrade
3500 kg paraffin. Paraffinlagret
började smälta och brinna vilket
blev en bidragande faktor till att
branden förvärrades.

Läderhandskarna som både var
blöta och kalla blev såphala,
greppet gled ur och Pärlfors föll
till marken, han dog senare av
fallskadorna. Rydestam räddades
i sista stund. Förutom ett
dödsoffer blev flera brandmän
skadade. En av de skadade,
skadades just av en acetylengastub som fanns kvar på
vinden. Den exploderade, flög
iväg som en projektil och träffade
brandmannen.

Tragiskt nog var det inte bara
delar av mejeriet som strök med.
Två brandförmän, John Pärlfors
och Konrad Rydestam, fastnade
på fjärde våningen. Eldsvådan
hade skurit av dem. I hopp om
att kunna rädda sig hade
Pärlfors tagit av sig gasmasken och
hängde utanför fönstret, inne
stod Rydestam som hade ett
stadigt grepp om Pärlfors.

Brandchefen insåg att detta var
en av de svåraste bränderna
som Stockholms brandkår stått
inför. Samtliga av Stockholms
brandmän var engagerade, de
som var lediga kallades till tjänst.
Totalt var det ca 70 personer
som fanns på platsen, inklusive
chefer, brandmästare, brandmän
och elever från brandbefälsskolan.

foto: wikimedia.org

foto: pixabay.com
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foto: wikimedia.org

När det började bli mörkt ryckte till och med
militären ut för att förse olyckplatsen med ett
mobilt nätverk och starka strålkastare. Efter
sju timmars intensiv släckningsarbete ansågs
branden vara under kontroll.
Följderna kände inte stockholmarna av, de fick
sin mjölk precis som vanligt dagen efter branden,
detta för att själva mejeridelen inte berördes av
branden.
Mjölkcentralen visade sin tacksamhet till
den omkomnes familj och till de skadade
brandmännen genom att donera pengar. Även
brandkårens kassa klirrade av mjölkcentralens
donation. Skadan av branden uppgick till över en
miljon kronor. Mjölkcentralen hade inte gjort en
anmälan om paraffinlagret och dessutom befann
sig inte lagret i ett brandsäkert rum.
Det finns dessutom en film, vid namn ”Mjölkcentralen i lågor”. Gösta Roosling som var
nyhetsfilmare riskerade sitt eget liv för att filma
händelsen på plats.
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ANNA FASOLD
bilagan.bi17@gmail.

Associationer till eld

Vad tänker du på när jag säger ”eld”? Svaret är olika från person till person. I grund och botten är eld ett fenomen som uppstår vid en
exoterm kemisk reaktion varvid oxidation av ett material sker. Men oxidation är antagligen rätt långt ifrån det första människor tänker på
när man hör ordet eld. Här kommer några exempel på vad eld kan betyda för olika personer, samt om vad det exempelvis har betytt förr.
Brasa, varmt, orange, fint, grilla.

Döden, helvetet, majbrasa, Valborg.

När det är kallt och ruggigt tänder man gärna i
kaminen. När man ska laga mat utan el så kanske
man drar fram grillen. Idag ser vi det som
mysigt och trevligt. Innan vi hade element och
induktionshällar var det helt livsavgörande. Det
var elden som förhindrade att människor frös
ihjäl eller dog av bakterier från rått kött. För att
eld ska kunna uppstå över huvud taget krävs tre
komponenter: Bränsle, syre och värme.
Saknas någon av de tre delarna så kan inget brinna.
Beroende på vad som brinner så kan färgen
på flamman vara olika. Även inom en flamma
kan färgen skifta från blått till gult till rött
beroende på om tittar högt upp eller nere vid
basen. Anledningen till detta är att färgen avgörs
av flammans temperatur och ironiskt nog har de
blåa delarna högst temperatur.

Mycket kulturellt förknippas med eld. Det
är en symbol för många olika saker. Inom
kristendomen brukar helvetet beskrivas som en
plats där man får brinna för evigt. Då är elden ett
straff. På valborgsmässoafton firar vi med en stor
brasa för att uppmärksamma att ljuset och våren
kommer. Elden är hopp. Förr trodde man att just
den natten, på valborg, så var häxor ute och flög,
då tände man eldar för att skrämmas. Då var
elden säkerhet. Man brukade även ofta tända
eldar bara för att göra sig av med det gamla och ge
utrymme för nytt. Elden gav möjlighet för nystart.

Brand, spring, vulkan, farligt, mitt hus som brann
ner, Notre Dame.
Det är mer än bara positiva saker som eld för med
sig. När en eld inte längre är kontrollerad kallas
det för en brand. Då sprider elden sig och börjar
oxidera allt brännbart i sin väg, oavsett om man
vill det eller inte. Olika material står emot
olika temperaturer men det är inte ovanligt att
eldslågor kan nå temperaturer på upp mot en
1000 grader Celsius. Det är många material som
används vid husbygge som inte tål sådan värme. Och
det kan leda till hemska konsekvenser. Det finns
många exempel på stora bränder genom tiderna.
Slottet tre kronor. Stora delar av Sundsvall. Notre
Dame. För att inte nämna alla stora och brutala
skogsbränder som härjat både i Sverige och på
andra delar av jorden.

Pokémon, snygging, Game of thrones, drakar, boktriologin Cirkeln, Avatar.
Populärkulturen är full av eldiga inslag. Det
finns många filmer, serier och böcker där
karaktärerna till exempel kan styra eld eller hantera
eldsprutande drakar eller så har eld en
mystisk och avgörande roll. En ”flamma” är även ett
slangord för någon som är snygg. En av de
populäraste dejtingapparna på marknaden har en
liten eld som logga. När någon är framgångsrik så
kan man säga att hen är ”on fire”. När man pratar
om attraktion så verkar det verkligen som att det
finns något i eldslågor anses åtråvärt.
Eld, brand, brasor och lågor genomsyrar vårt samhälle och påverkar oss både bokstavligen och bildligt. Vad tänker du på när jag säger ordet ”eld”?

HANNA VON EULER
ha3748vo-s@student.
lu.se

bild: pixabay.com
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Det brinner på läktarna
Vi gör allt
för att skapa
uppmärksamhet.
Vi konstruerar högpresterande varningsprodukter
för utrycknings- och specialfordon. Alla våra
produkter har ett och samma syfte; att skapa
uppmärksamhet i krävande och utsatta situationer.
Uppmärksamhet som bidrar till en säkrare miljö
för förare och omgivning.
www.standby.eu
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Året är 2011, det är slutet på april, så man
skulle kunna specificera att det är nästan exakt
8 år sen. Motala AIF tar emot klassikerlaget
Örgryte från Göteborg i en tidig match i södra
division 1. Detta var några år innan man bytt
ut sin gräsmatta mot konstgräs, och planen
var precis så dålig som man kunde förvänta
sig i slutet på april i norra Östergötland. Men
vårsolen sken och en viss förväntan låg i luften.
Jag var på den tiden 15 år och närde ett närmast
fanatiskt fotbollsintresse, så jag och några
kamrater från Motala AIF:s ungdomslag hade
lånat en stor svartvit flagga och halsdukar för
att dra igång någon slags hejaklack. Denna
eftermiddag var vi taggade till tårna
eftersom vi hört att det skulle komma ett 60-tal
bortasupportrar från Göteborg, så vi hade
övat in en hejaramsa som vi sjöng för full hals
med våra pubertala pojkstämmor. Örgrytesupportrarna tog plats på bortaläktaren, som är
en mycket fin gammal träläktare, en kvarleva från
50 - talet när MAIF var uppe en vända i
Allsvenskan. De skrålade glatt på göteborska,
försökte köpa öl i kiosken (som bara sålde korv

och Jenka-tuggummin) och livade allmänt upp
stämningen.

Framförallt har man en kraftig utveckling av tjock,
tung rök som rör sig långsamt. Brinntiden är 1 - 4
minuter och flamtemperaturen är mellan 1800 Strax innan matchstart tände Örgryte2500°C. Bengaliska eldar utformades från början
supportrarna bengaler, och kastade ner en
som nödbloss, som man skulle tända till sjöss när
smällare på löparbanan, strax intill en
man hamnade i sjönöd. Den kraftiga rökutveckbollkalle. Smällen gjorde att
lingen är bra då den syns
polisen åkte ut till Idrottslänge och på långt håll. De
parken, det är bara några
är inte olagliga att inneha
Bengalbrännarna
100-tals meter mellan IP och
och går att köpa som
polisstationen. Bengalerna berördes inte särskilt av spe- båttillbehör.
brann
kraftigt
som
bengaler gör och mannen akerns nervösa uppmaningar I
fotbollssammanhang
i speakerbåset blev alldeles utan sjöng
har
det
skett en del missöen
ramsa
om
uppjagad, och uppmanade
den med bengaliska eldar.
på en tämligen bred att ”I Motala tar man traktorn I matchen mellan AIK
östgötska Örgryte-supportrarna
och IFK Göteborg 2014
till
jobbet”
i
takt
med
att
att
släcka
bengalerna,
träffades en 9-årig pojke
det är ju en träläktare. bengalröken spred sig över i huvudet av en bengal,
Bengalbrännarna berördes
som en bortasupporter
planen.
”
inte särskilt av speakerns
kastat ner på familjenervösa uppmaningar utan
läktaren. Pojken blev
sjöng en ramsa om att ”I Motala tar man traktorn
mycket ledsen men klarade sig relativt oskadd,
till jobbet” i takt med att bengalröken spred sig
räddad från brännskador av faktumet att han
över planen. Men plötsligt dog ramsorna ner
hade keps på sig. Arrangören blev besviken
och klacken började
över händelsen då de precis installerat ett nytt
skingras något. En bengal hade tänt eld på en del av
skyddsnät mellan borta-stå och familjeläktaren.
läktaren.
I derbyt mellan Djurgården och AIK 2015 blev en
Bengaler och annan pyroteknik i samband
person milt brännskadad då den stod bredvid en
med fotbollsmatcher diskuteras flitigt runtom i
bengalbrännande supporter.
Sverige. Många tycker att det är en självklar del
av läktarkulturen, samtidigt som många andra
menar att det är ett otyg, ett ligistbeteende som
både är en säkerhetsrisk och att det avskräcker en
stor del av publiken. Inför årets allsvenska
premiär skärpte Riksidrottsförbundet visiteringen av fotbollspubliken, man visiteras innan man
kommer in på arenan för att säkerställa att man
inte har vapen eller någon form av pyroteknik
med sig. Dessa nya riktlinjer fick skarp kritik
från supporterhåll då det skulle innebära att man
visiterades mellan benen och över bröstet, vilket
många kan tycka är obehagligt. Många klubbar
har nu gått ut med att man inte kommer följa
riktlinjerna.
d är då en bengal, och hur farliga är de egentligen?
Bengaler är en slags fyrverkeripjäs, oftast består
den av ett papp-rör, 5 - 20 centimeter långt och
en diameter på 3 - 4 cm. Själva bränslet består
av metallsalter, främst salpeter, svavel och
antimonsulfid, vilket ger en stark ljus flamma i en
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Röken från bengalerna är
besvärlig för astmatiker, men det
är i övrigt inte klarlagt hur farlig
bengalröken är. Det är svårt att
hitta uppgifter om någon allvarlig
skada i samband med bengaler på
fotbollsmatcher, till exempel att
någon sökt akut vård.
Det största problemet med
pyrotekniken är den uppenbara
brandrisken. Det bränns oftast
mitt i klacken, där man dessutom
har tifon, flaggor och banderoller.
Den kraftiga
rökutvecklingen
påverkar sikten och försvårar
utrymning. De brinner med en så
pass hög temperatur att de inte går
att släcka, vilket är hela poängen
med ett nödbloss. Ponera att en
banderoll eller en flagga fattar
eld, det kan leda till allvarliga
personskador, dessutom kan
man tänka sig klämskador när
supportrarna i panik och utan
att se något försöker utrymma.
Experterna menar att det inte är
en fråga om det kommer ske en
allvarlig olycka, utan snarare när.
Det bränns mer och mer bengaler
och tifona blir mer och mer
omfattande.
Det som talar emot allvarliga
olyckor på en allsvensk arena är
alla säkerhetsåtgärder som tas.
Arrangörerna tar säkerheten
på väldigt stort allvar och i
exempelvis Malmö har man
på plats mellan 4 – 8 utbildade
sjuksköterskor, 2 – 4 brandmän/
brandvakter, samt ett stort antal
poliser och publikvärdar. Detta
gör de allsvenska arenorna till
relativt trygga platser.
Vi tar oss tillbaka till slutet på april
år 2011, då Örgryte-supportrarna
lyckats sätta fyr på Motala AIF:s
klenod till läktare. Polisen, som
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tillkallats till platsen på grund
av en inkastad smällare, letade
fram en brandsläckare och gjorde
processen kort med elden innan
den hann sprida sig nämnvärt. Det
hela resulterade i en sotig fläck på
läktaren, och matchen kunde genomföras som planerat. Motala
AIF vann med 1 – 0 efter mål av
Andreas Högberg.
Ultras-falanger och bengaliska
eldar är inget man är vana vid i
Motala, och ordet ”högriskmatch”
är tämligen obekant. Det finns inga
matchvärdar som visiterar folk vid
entrén och om det är brandmän
och sjuksköterskor på plats så är
de där för att se matchen. Man
har inte direkt skärpt säkerheten
efter denna händelse, utan man
fortsätter som man gjorde.

Det var en isolerad händelse och
inget liknande har hänt, om man
inte räknar med den klassiska
svensexa-streaken 2012, när en
man sprang naken över planen,
hörnflagga till hörnflagga.
Om bengalernas vara eller icke
vara törs jag inte uttala mig. Man
har börjat experimentera andra
typer av ljusshower. Östersunds
FK hade en slags lasershow innan
en match mot Hammarby 2017,
något som fick mycket negativ
kritik på sociala medier. Folk är
konservativa till förändringar, det
betyder ju inte att förändringarna uteblir. Bengaler eller inte,
jag kommer fortsätta känna mig
trygg när jag besöker de allsvenska
arenorna.

alla foton i denna artikel: Anton Idmar

MAX MYRHEDE
maxmyrhede@
gmail.com

Notre Dame i lågor
Mobilen plingar till och SVTnyheters-appen lyser upp min skärm. Rubriken ”Notre Dame i lågor” stirrar tillbaka på mig när jag kollar på
skärmen. Under måndagskvällen den 15 april utbröt en massiv brand i Notre Dame. En brand som ingen trodde kunde ske.
Notre Dame som byggdes på grund
utav att den dåvarande biskopen
Maurice de Sully ansåg att den
gamla Pariskatedralen var ovärdig
sitt uppdrag. Han lät då riva den
gamla katedralen och låta bygga
en ny, Notre Dame. Katedralen
som byggts i flera steg invigdes år
1345 består mestadels av sten och
trä. Där romarnas konstruktionssätt har varit influensen bakom
byggnationen. Efter att katedralen
färdigställdes under medeltiden
har det tillkommit flera tillbyggnationer och ett flertal renovationer
har gjorts under åren.
Dock under denna renovering
var det något som gick fel. Ännu
är det inte klart vad som faktiskt
har startat branden. Om det är
elfel, en glömd cigarett eller en
anlagd brand. Det finns många
spekulationer som cirkulerar på
sociala medier, men ännu är inget
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bekräftat.
Enligt Håkan Frantzich, Brandingenjör vid LTH, misstänks ett
elfel vara orsaken till branden. Ett
gammalt kablage eller något
likande. Det är tyvärr inte helt
ovanligt i äldre byggnader. Han
tror att det är osannolikt att
branden är anlagd, då initialbranden verkar finnas i taket.
Skadorna på katedralen tror han
kommer att begränsas till taket
och den fallna spiran, eftersom
takkonstruktionen är gjord i trä
och resterande konstruktionsdelar är i mestadels sten efter hans
bedömning.
Då första larmet gick i katedralen
och räddningstjänsten efter
några minuter var på plats
hittades ingen brand. Detta på
grund utav att branden som
härjade i takkonstruktionen inte
syntes för blotta ögat. Först efter

att det andra brandlarmet gått
upptäckte räddningstjänsten den
pågående branden i bjälklaget och
släckningen påbörjades direkt.
Branden spred sig snabbt genom
taket och vidare till spiran. Det
gamla träet som höll uppe
takkonstruktionen anses vara en
av anledningarna till det snabba
och häftiga brandförloppet.
Fler
än
400
brandmän
deltog i släckningsarbetet av den
övertända
katedralen.
Efter
15 timmars släckningsarbete
meddelade räddningstjänsten att
branden var släckt. Eftersläckningen och efterarbetet skulle
dock fortsätta ett tag till, fram tills
dess att man var säker på att allt
var släckt eller att branden inte
skulle kunna ta sig igen. Ingen
är rapporterad att vara allvarligt
skadad under släckningen av
Notre Dame, endast två poliser
och en brandman ska ha fått

bild: pixabay.com

lättare skador uppgav räddningstjänsten.
Släckningen av Notre Dame handlade mest om
utvändig släckning än att gå in och försöka släcka
branden inifrån kyrkan. Anledningen till att man
valde att inte vattenbomba kyrkan, tror Håkan
Fratzich är att det skulle skada katedralen mer
än att göra nytta. När vattnet träffar katedralens
konstruktion, finns det en risk för att
kraften från det fallande vattnet kan slå sönder
konstruktionen.
Även om man inte kunde göra ett större
invändigt släckningsarbete var det fortfarande
brandmän som skapade kedjor och begav sig in i
kyrkan för att försöka rädda lite av de ovärdeliga
relikerna som bevarades i kyrkan. Av det som
räddades fanns Jesu törenekrona från 1200-talet
och det välsignade sakramentet.

orginalkonstruktion
kommer
ingen
att
nedvärdera katedralens värde när klockorna åter
ringer högt från Notre Dame.
Den 15 april kommer bli ett datum som skrivs
ner i historieböckerna. Ett datum då katolismens
symbol i Paris står i lågor. En katedral som varit
som en fristad för många som sökt hjälp under
hårda och svåra tider. En katedral som har
stått emot två världskrig och revolutioner. En
katedral som hela världen sörjer för och
i sinomid en katedral som kommer stå stolt och
stark igen.

De största skadorna på katedralen är just taket
och den fallna spiran. Även vissa försvagningar
i strukturen har identifieras. Det norra rosettfönstret verkar enligt uppgifter ha klarat sig utan
större skador. Desvärre verkar det sämre för
resterande fönster, då blyet som håller ihop
glasrutona ska ha smält och i och med detta ska
glasrutorna ha fallit ut ur sina fästen. Trots att
konstuktionen i sig klarade sig hyfsat bra är det
just det ovärdeliga värdet som var katedralens
innehåll som man sörjer över. Ovärdeliga reliker
och heliga kvarlevor som inte kunde räddas och
sorgligt nog strök med i branden.
Efter ett uttalande av Frankrikes president,
Emmanuel Macron, så kommer katedralen
att vara rekonstruerad inom 5 år. För än om
katedralen inte kommer prydas med sin
bild: pixabay.com

SARA SVENSSON

bild: pixabay.com

sara.svensson71
@gmail.com
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När elden har slocknat!
ENGINEERING FOR
BAD LUCK AND FIRES
Framtidens brandsäkerhet bygger på att vi ser hela bilden – där
teknikens utveckling styrs med hänsyn till människan och miljö.
INVITING BRIGHT MINDS
Nu söker vi brand- och riskingenjörer till Malmö,
Stockholm och Linköping/Norrköping.
Läs mer på ramboll.se/karriar

Det sker ungefär 100.000 olyckor per år
och räddningstjänsten gör som bekant ett
ovärderligt arbete med att rädda och
begränsa olyckor. Men vad händer efter att
faran är över? Jo, då inleds restvärde
räddning. Restvärde räddning är heller inte
ovanligt att det påbörjas parallellt med att
räddningstjänst pågår. Jag tog kontakt med Jonas
Hellsten som arbetar som restvärde ledare via
Brandskyddsföreningen restvärde räddning.
Denna organisation har avtal med de flesta
försäkringsbolag där avsikten är att påbörja
åtgärder snarast i syfte att begränsa skador och
rädda det som går.
Hur ser arbetet ut för en restvärde ledare?
Svaret på denna frågan är högst varierande. Men
gemensamt är att ta hand om den/de drabbade
samt den skadade egendomen. Mer konkret
kan man säga att de uppkomna skadorna
dokumenteras med hjälp av kamera för att sedan
påbörja sanering. Efter exempelvis en brand i en
lägenhet uppstår förutom brandskador även rök
och sotskador. Detta i sin tur innebär att man

inte kan bo kvar i sin bostad innan denna är
återställd. När det gäller restvärde räddning kan
även räddningstjänsten påbörja detta genom att
suga upp vatten och ventilera ut rök mm. Detta
arbetet går under benämningen AKUT
RESTVÄRDE och får högst bedrivas upp till
16 mantimmar. Räddningstjänsten får också
betalt för denna åtgärden till skillnad från sitt
vanliga arbete. All tid efter dessa 16 mantimmar
heter FORTSATT RESTVÄRDE och leds av en
restvärde ledare. Vid en olycka, brand,
vattenskada, trafikolycka eller miljöskada är
det inte ovanligt att flera försäkringsbolag är
inblandade. Restvärde ledaren samordnar allt
arbete och dokumenterar samt lämnar över till
de drabbade försäkringsbolagen. En mycket
vanlig händelse är bostadsbrand. I nästan alla
dessa fall kan bostaden inte nyttjas vidare och då
ser restvärde ledaren till att ordna ett tillfälligt
annat boende. Det är heller inte ovanligt att man
inleder krishantering parallellt då många mår
väldigt dåligt vid dessa händelser.

alla foton i denna artikel: restvärde ledare
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Hur blir man restvärde ledare?
Brandskyddsföreningen restvärde räddning
ordnar fortlöpande utbildning av nya
restvärde ledare. Antagningskraven kan variera
men i botten måste man vara brandbefäl.
Arbetet som restvärde ledare är otroligt
varierande och stimulerande. Man får också
otroligt ofta mycket uppskattning.
Vad är en restvärde ledares största utmaning?
När det exempelvis brinner i ett flerfamiljshus,
exempelvis källarbrand eller vindsbrand och
räddningstjänsten utrymmer hela fastigheten.
I dessa fall tar restvärde ledaren hand om alla
lägenhetsinnehavare och samlar dessa för
omhändertagande och löpande information. Idag
är det heller inte ovanligt att man tillkallar tolk
och i vissa fall socialförvaltningen om försäkring
saknas. Som i alla insatser är människan prioritet
ett och inte egendomen.
Restvärdesräddningen är en viktig del av
samhällsskyddet och något som kanske kommer
lite i skymundan. Det är skönt att veta att om
olyckan är framme så är man i goda händer.

på bilden: Den intervjuade Jonas Hellsten

FRIDA HANSSON

frida.hansson05@gmail.
com

Kittlande utsikter – väx med oss!
Projekt Gothia Towers.
Vi var delaktiga för att vi kan
brandskydd och riskhantering.
På riktigt.
www.bengtdahlgren.se

F o T o m o n Ta G e : W h i T e a r k i T e k T e r
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Krönika

Om branden bryter ut

Kartong efter kartong. Det är inget lätt arbete att flytta, många kartonger
och många trappsteg blir det, upp och ner och upp igen. Denna gången
hjälpte pappa och jag min faster att flytta. När allt är inburet och en välförtjänt fikapaus precis
börjat får jag syn på ett paket. Ett rektangulärt, hyfsat stort paket som är väl igentejpat
från Dina försäkringar. Jag frågar min faster vad det är i paketet, hon rycker lite på
axlarna och säger att det ska in i förrådet. Nyfiken som jag är tar jag upp paketet och kollar. På
baksidan finns det tre tydligt ritade bilder: en brandsläckare, en brandvarnare och en brandfilt.
Jag öppnar tyst paketet, tar upp brandsläckaren och ställer den röda tuben i hallen precis vid
ingången till köket.
Hur kan vi vara så ignoranta mot att ha de mest basala brandskydd framme? Vad är oddsen att det
händer just mig. Jag kan säga att jag har tänkt den tanken och jag vet att jag inte är ensam. Tänk den
dagen då det faktiskt händer. Den dagen du glömmer stekpannan på den oavstängda spisen eller
glömmer blåsa ut stearinljusen. Den dagen branden bryter ut. Vad gör vi då?
Ska vi ställa oss och börja gräva i förråden efter brandsläckaren eller brandfilten. Det är dyrbara
minuter som försvinner. Minutrar som hade kunnat sparas om vi hade haft brandskyddet framme.
Dyrbara minuter som kanske skulle kunna rädda dig. En oroväckande anledning till varför inte folk
har framme sitt brandskydd är på grund utav att det är fult. Det är för fult för att ha framme. Ytan
spelar större roll än att den fula röda tuben kan rädda ditt liv, din familj och din egendom.
Trots min lite halvt passivt aggressiva handling vid inflyttnigen står brandsläckaren kvar vid
ingången till köket än idag. Om stunden kommer då olyckan slår till, så kommer min faster nu ha
en snabb responstid och vara handkraftig direkt. Utan att först vara tvungen att springa ut till det
överfyllda förrådet. Börja rota fram ett paketet från Dina försäkringar, som var nästintill
inbrottsäkert. För att sedan kunna göra ett försöka att släcka branden.
Brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare må inte vara de bästa
designade utifrån ett estetiskt perspektiv. De är heller inte designade för
att vara speciellt estetiskt tilltalande. De är designade för att sticka ut och
fånga ens uppmärksamhet i den stressiga situation som blir när en brand
bryter ut. Samt vad hjälper estiken när branden tar fart, lågorna slår och
röken blir tätare. Så stoppa i batterierna och sätt upp brandvarnaren. Ställ
fram brandsläckaren och häng upp brandfilten där den är lättillgänglig.

SARA SVENSSON

sara.svensson71
@gmail.com
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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?
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annonsbi17@gmail.com

