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chefRedaktören har ordet

Nu är det dags för nästa kull att ta över Bilagan och jag kan med stolt-
het presentera Bi18:s första upplaga. Många av mina klasskompisar 
kommer tillbaka till Lund efter en välförtjänt sommar spenderad på en 
kommunal räddningstjänst någonstans i Sverige, och med goda upple-
velser och erfarenheter redo för nästa läsår.
 
Vissa av er har säkert sett en olycka under sommaren, kört för-
bi en olycksplats eller sett en i ditt sociala medier-flöde, kan-
ske genom en film filmad med en mobiltelefon. Vad är det som 
driver människor att filma olyckor där människor är i nöd? 
Skogsbränder har blivit allt vanligare världen över, och det skrivs det 
om i media ofta, nu på sista tiden om bränderna i Amazonas. Många 
gillar varma och torra somrar, men de kommer också med problem. 
Hur mår Amazonas, och vad görs på forskningssidan för att motverka 
och upptäcka skogsbränder? Om det och mycket annat kan du läsa i 
vårt första nummer av Bilagan.

Henry SandellHenry Sandell
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Snart är det år 2020 och elbilen har gått från exotisk till självklar i det utvecklade Snart är det år 2020 och elbilen har gått från exotisk till självklar i det utvecklade 
samhället. Med det ökande oljepriset, skärpt koldioxidbeskattning och rådande kli-samhället. Med det ökande oljepriset, skärpt koldioxidbeskattning och rådande kli-
matdebatt drivs dagens teknik framåt mot mer klimatsmarta alternativ. Batteridrift matdebatt drivs dagens teknik framåt mot mer klimatsmarta alternativ. Batteridrift 
i fordon spås att vara här för att stanna, och utvecklingen av energidensitet i batte-i fordon spås att vara här för att stanna, och utvecklingen av energidensitet i batte-
rier är i ropet nu för att möta de krav vi konsumenter ställer på transportsträckor rier är i ropet nu för att möta de krav vi konsumenter ställer på transportsträckor 
och användarvänlighet. Vilka risker kan tänkas uppkomma vid allt större nyttjande och användarvänlighet. Vilka risker kan tänkas uppkomma vid allt större nyttjande 
av batterier som energikälla?av batterier som energikälla?

Hur ny är egentligen batteridrift som energikälla?Hur ny är egentligen batteridrift som energikälla?
Redan på 1900-talets början lanserade Ferdinand Porsche en variant av vad som kan liknas vid 
den första, vad vi idag skulle kalla hybridbil. Denna elbil bestod av en förbränningsmotor, som 
drev två elmotorer som i sin tur drev framhjulen. I takt med att vägar och infrastruktur för-
bättrades ökade även kraven på att kunna färdas längre sträckor, vilket medförde att eldriften 
inte längre ansågs tillräcklig. Samtidigt fick förbränningsmotorn sitt genomslag och batteridrift 
i bilar blev med dåtidens mått, en dålig investering och bortglömd. 

Den ”Stora” faranDen ”Stora” faran
Vad händer när det lilla batteriet dimensioneras upp till flera hundra kilo och placeras där 
människor normalt vistas?

Normalt sett får batterier anses säkra men ett fordon utsatt för en kollision- eller någon form av 
kortslutning kan innebära en potentiell fara i ett elfordon. Likt det lilla batteriet kan dessa bat-
terier börja utveckla värme vid skador, med avsevärt mer energi. Detta kan leda till något som 
kallas för termisk rusning inom batteriet, vilket ger en oönskad värmeutveckling proportionell 
mot batteriets storlek.

En pågående termisk rusning i ett batteri är nästan omöjlig att släcka då den lagrade energin 
fortsätter att generera värme tills energin tar slut. Samtidigt leder värmeutvecklingen till ett 
sönderfall inom batteriet som i sin tur skadar ytterligare celler inom batteriet med ytterligare 
värmeutveckling som följd. Det är inte ovanligt att större batterier idag, kan generera värme i 
flera dygn efter en olycka.

Om ett batteri kommer upp i temperaturer över 180–200°C av till exempel en brand, så kan 
även det innebära att ett sönderfall startar i batteriet. Ett batteri utsatt för brand får ett explo-
sionsartat förlopp allt eftersom cellerna exploderar. (Brand i moderna bilar: speciella faktorer 
att beakta i relation till olika drivsystem råd till räddningstjänst- och ambulanspersonal 2017, 
studie [Elektronisk resurs]. 2017.)

Elfordon - en laddad historia

Energidensiteten har ökat från runt 
80 Wh/kg senaste decenniet i vanliga 
kommersiella fordon till idag runt 250–
300 Wh/kg (NyTeknik, 2018). Samti-
digt rapporterar schweiziska Innolith 
att de lyckats skapa ”Non-flamable” 
batteriteknik på 1000Wh/kg, vilket får 
betraktas som ett stort steg i batteriets 
utveckling (THE VERGE, 2019).

Den ”Lilla” faranDen ”Lilla” faran
Räddningstjänsten i Sverige har under 
lång tid varnat och informerat om ris-
kerna med felaktig hantering av batte-
rier i hemmet. Dålig hantering av ett 
batteri kan under fel förutsättningar, 
och i kontakt med ledande material 
kortslutas. En kortslutning kan medfö-
ra att en värmeutveckling sker inom och 
utanför batteriet. Därför skall batterier 
hanteras och lagras på sådant sätt att 
de inte kommer i kontakt med ledande 
material eller på något sätt skadas. 

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.

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

www.brandkonsulten.se

Vill du veta mer?

Psst! Ni vet väl att vi har kommit till Göteborg..
Stockholm | Göteborg | Norrköping | Umeå
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Branden Branden 

En brand i en batteridriven bil kan pågå under en mycket längre tid jämfört med en vanlig kon-
ventionell fossildriven bil. Vilket medför potentiellt större påfrestningar på samhället, i form 
av eventuella avspärrningar, längre samhällsstörning i infrastruktur, behov av utrymning och 
större risk för sekundärbränder. 

Lågande brand i ett elfordon släcks relativt enkelt men då eventuell temperaturstegring fort-
går finns risk för återantändning.  Återantändning sker då i själva batteriet, eller brännbart 
material i direkt anslutning till batteriet. Litium som är en huvudkomponent i dagens li-jon 
batteri är brännbar och potentiellt explosiv vid högre temperaturer och kan ge uppkomst till 
en metallbrand vid olyckliga omständigheter. Metallbränder försvårar insatsen ytterligare då 
vattenpåföring kan få smält metall att slungas iväg. Vatten kan vidare sönderdelas av den höga 
temperaturen i en metallbrand och spjälkas till vätgas och syre. Det kan då få en motsatt effekt 
och leda till explosioner och en kraftig effektutveckling istället för kylning. (Brand i moderna 
bilar: speciella faktorer att beakta i relation till olika drivsystem råd till räddningstjänst- och 
ambulanspersonal 2017, studie [Elektronisk resurs]. 2017.)

BrandgasernaBrandgaserna

Det har visat sig att ämnen vi vanligtvis inte hanterar i den konventionella branden uppkommer 
nu i större utsträckning vid brand i elfordon, proportionellt mot batteristorlek. Undersökning-
ar visar att stora halter vätefluorid (HF) frisätts när det kommer till brand och termisk rusning 
i batterier. Vätefluorid är giftig redan vid låga koncentrationer och tas upp genom hudkontakt. 
(Brandskyddskläders skyddskapacitetmaterialtester med kemikalier som bildas vid bränder 
och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon.2019, studie [Elektronisk resurs]. (2019).

En undersökning gjord 2017 visar att en brand i ett Li-jon batteri kan generera mellan 20 och 
200 mg vätefluorid per Wh batterikapacitet. (Larsson, F., Andersson, P., Blomqvist, P. et al. Tox-
ic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires. Sci Rep 7, 10 018 (2017).  Testförsök 
har visat att utsläppsmängder varierar mellan olika testmetoder och batterier men att e-fordon 
i fullskaleförsök kan släppa ut uppemot 2 kg under ett 30 minuters brandförlopp (Truchot o.a. 
2018, Lecocq o.a. 2012). 

Lars Hoffmann, forskningsledare vid SP nämner vidare i tidningen brandsäkert att halten vä-
tefluorid är mindre så länge batteriet brinner och att de farliga gaserna genereras när branden 
slocknat, under den termiska rusningen. (Brandsäkert Nr1. 2015)

Vätefluorid – Ett giftVätefluorid – Ett gift

Vätefluorid som kommer i kontakt med vatten bildar fluorvätesyra, vilken är vävnadstoxiskt 
och frätande. De frätande egenskaperna möjliggör en snabbare penetration in i huden och i 
kroppen bildas olösliga salter med kalcium och magnesium. Vilket i sin tur ger en akut kalci-
um- och magnesiumbrist i kroppen, och leder till omfattande elektrolytrubbningar och kan ge

livshotande organpåverkan på hjärta, lever, njurar, och nerver. (Läkartidningen. 40/2018) 
Korttidsgränsvärdet (KGV) är enligt Arbetsmiljöverkets är 1,7 mg per kubikmeter av väteflu-
orid. Korttidsgränsvärdet beskriver den koncentration man maximalt får utsättas för under en 
15 minutersperiod (AFS 2018:1).

Slår man upp ämnesegenskaperna av vätefluorid i vätskeform på MSB RIB databas anges risk 
för dödsfall på en koncentration av 170 ppm under 10 minuter, omräknat 145 mg/m³ un-
der AEGL-3. Samtidigt nämns värdet 30 ppm under IDLH (Immediately Dangerous to Life 
or Health) Vilket omräknat är ungefär 25 mg/m³ .(RIB MSB. Vätefluorid, vattenfri. UN1052. 
[Elektronisk resurs] Hämtad 2019-11-12)

Ett utsläpp av vätefluorid behöver nödvändigtvis inte detekteras av traditionell branddetek-
tionsutrustning vilket kan medföra att när väl larmet går finns det redan ett utsläpp, en koncen-
tration. Positivt är dock att vätefluorid har en tydlig, kraftfull retande lukt och är påtaglig redan 
vid 0,042 ppm, vilket ger en tidig indikation.

Närmar man sig ett E-fordon involverad i en olycka skall man vara observant om röken är 
kraftig och vitgrå, vilket kan betyda att ett sönderfall har börjat, med utsläpp av vätefluorid 
som följd. (Sturk, D., Hoffman, L., e-fordons Potentiella Riskfaktorer vid Trafikskadehändels. 
Rapport. 2013. [Elektronisk resurs] Hämtad 2019-11-10)

Vätefluorid ackumuleras inte i kroppen men kan upptas i kläder utsatt för gasen. Vid expone-
ring skall kläder därför tas av för att förhindra förlängd exponering. 

En studie finansierad av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och FOI (Total-
försvarets forskningsinstitut) visar att den skyddsutrustning räddningstjänsten har idag skyd-
dar bättre än man tidigare trott mot vätefluorid. Dock har testerna bara genomförts med hän-
syn till täthet i skyddsutrustning. Det har inte undersökts när personal jobbar i sin utrustning 
vilket kan tänkas ge en högre genomsläpplighet, framförallt i dragkedjor, skarvar och sömmar.



11

Utifrån de materialtester som gjorts motstår en stilla komplett rökdykarutrustning en godtag-
bar nivå av vätefluorid, vid en koncentration på 3500 ppm på över 20 min exponering. Vidare 
nämns även att hudpenetrationsförmågan av vätefluorid är delvis eller helt okänd, men att hud 
utsatt för vätefluorid i vätskefas är potentiellt dödligt (Fredman, A., Thunell, M., Wingfors, H., 
Brandskyddskläders skyddskapacitet-materialtester med kemikalier som bildas vid bränder 
och termisk rusning i Li-jon batterier i e-fordon. Studie. (2019) [Elektronisk resurs] Hämtad 
2019-11-11).

Om betydande exponering har skett sköljs exponerad hud skyndsamt med Hexafluorine och 
sedan appliceras Kalciumglukonat gel på drabbad hud om behov finns. Antidot eller motmedel 
finns i regel inte hos en utryckande räddningsstyrka. (Källa: http://internetmedicin.se. Hypo-
kalcemi. Hämtat 2019-11-13)

Kanske borde Kalciumglukonat gel finnas med i räddningstjänstens utrustning?

Med det sagt är informationen kring batteribränder och dess effekter på människor bristfälligt 
med få genomförda studier. Men faktum kvarstår att batterier växer i storlek och det gör även 
risker förknippade med dem.

Framtiden - Hur gör vi?Framtiden - Hur gör vi?
Det finns inga självklara släckmetoder när det kommer till batteribränder idag. Dock har det 
börjat växa fram produkter och släckmetoder avsett för batteribränder,  vilka kommer spela en 
betydande roll i framtiden. 

En produkt som nu marknadsförs är en typ av batteribrandsläckare, AVD (Aqueous Vermi-
culite Dispersion) som är en blandning av vatten och vermikulit. Vermikulit används idag vid 
transport av litiumbatterier och är reglerat enligt ADR-S transport av farligt gods. AVD-släck-
system som sprayas på en batteribrand bildar en barriär som avskiljer vermikuliten mot syret. 
Likt gips har vermikuliten bundet vatten i sig som avges vid högre temperaturer vilket ger en 
kylande effekt. (AVD  https://www.avdfire.com/ Hämtad 2019-11-12)

Vätefluorid kan i mindre utsläpp tvättas ner med vatten då HF är vattenlösligt. Det ger en möj-
lighet att kunna reducera utsläppet av vätefluorid i gasform och eventuellt styra bort problemet 
från personer eller objekt man vill skydda. 

Brandweer Midden- en West-Brabant i Nederländerna löste 2019 en brand i ett E-fordon ge-
nom att sänka ner det i en container. En BMW I-8 började ryka i en utställningshall och när 
brandkåren kom till platsen valde de att vattenfylla en container för att sedan sänka ner bilen i 
ett vattenbad. Motiveringen till beslutet var att de inte ville ha ett utsläpp av kontaminerat släck-
vatten- och giftutsläpp en släckinsats hade gett upphov till. Bilen fick ligga kvar i vattenbadet i 
24 timmar och det kontaminerade släckvattnet togs om hand efteråt enligt deras facebooksida. 
(Källa: https://www.facebook.com/BrandweerMWB/ Hämtad 2011-11-13)

Sådana här insatser kräver först och främst tillgång till en kran eller någon annan lösning, kan-
ske en ramp och vinsch? Kranen skall kunna nå fordonet som brinner. Sedan skall fordonet 
vara i sådant skick att det går att lyfta och ett lyft kan vara svårt vid pågående brand, då branden 
kan skada både kran och utrustning i lyftet. Framförallt skall en container transporteras till 
platsen och som tillåter vattenfyllning, eventuell värmeutveckling och skall tillåta att ett fordon 
får plats. 

Fördelar med en container är att branden och utsläppet kan tas om hand relativt fort. Behovet 
av bevakning minska och frigör resurser från räddningstjänsten som kan omfördela sina resur-
ser. Största vinsten är att utsläpp till miljön minskas när släckvattnet kan tas om hand. 
Är det kanske såhär vi ska möta framtidens bränder och problem? 
Räddningstjänsten kommer i framtiden i allt större utsträckning ställas inför riskbedömningen 
att släcka eller inte släcka, med hänsyn till miljö- och markförhållanden där olyckan sker, jäm-
fört med det resultat en släckinsats uppnår. 

Energilagring, oavsett i fordon eller i annan form kommer växa otroligt närmaste decennium. 
Förhoppningsvis hinner vi med i utvecklingen. 

Jack FågelqvistJack Fågelqvist

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

På riktigt.

www.bengtdahlgren.se
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De senaste två åren har skogsbränderna i Sverige varit ett stort problem och kom-De senaste två åren har skogsbränderna i Sverige varit ett stort problem och kom-
mer antagligen bli ännu mer vanligt i framtiden om medeltemperaturen fortsätter mer antagligen bli ännu mer vanligt i framtiden om medeltemperaturen fortsätter 
att stiga. Konsekvenserna av en skogsbrand är stora så det är viktigt att det hittas ett att stiga. Konsekvenserna av en skogsbrand är stora så det är viktigt att det hittas ett 
bra system för att upptäcka bränderna i god tid. bra system för att upptäcka bränderna i god tid. 

Tidigare har MSB använt sig av helikoptrar och flygplan för att hitta och kartlägga skogsbrän-
der och man har även använt sig av EU:s satellitsystem för att kunna se brändernas utbredning 
och få varningssignaler. Dock har det funnits en problematik kring att satelliterna endast rör 
sig runt jorden två gånger per dag vilket gör att man inte får någon realtidsuppdatering.

På KTH:s enhet för Geoinformatik leder Professor Yifang Ban ett arbete om en ny metod som 
skulle möjliggöra en snabb uppdatering om brändernas utbredning, hur de kommer att bete sig 
och ifall en ny skogbrand uppstår. Metoden sker genom maskininlärning och kostnadsfri data 
från Esas Sentinel-1 och Sentinel-2-satellier, Landsat samt Viirs och Modis från Nasa. Dessa 
använder sig av sensorer för kortvågig strålning, radarsystem och infrarött ljus vilket gör att 
man se igenom rök och moln och mörker inte längre är ett problem; det är alltså möjligt med 
en uppdaterad lägesrapport dygnet runt. 

Maskininlärningen fungerar genom att gamla bilder som togs innan branden uppstod jämförs 
med nya bilder efter branden brutit ut. Förändringarna upptäcks med KTH:s nya metod där 
ett djupt artificiellt scc-nätverk räknar ut en logaritm mellan för- och efterbilderna. Resultatet 
görs sedan om till binära foton som visar förändringsbilden och detta används sedan som trä-
ningsdata för systemet.

Ny metod för att upptäcka skogsbränderNy metod för att upptäcka skogsbränder

metoden i olika terränger och miljö-
er. Satellitmarknaden utvecklas snabbt 
just nu, till exempel ska Kanada skjuta 
upp en ny Radarsat-satellit som kom-
mer kunna ge nya radarbilder med hög 
upplösning nästan varje timme, vilket 
innebär att Yifgang Bans metod kan ge 
så gott som hel realtidsövervakning. 

Towe BlomqvistTowe Blomqvist

Maskininlärningen är främst värdefull för att få en snabb kartläggning av skogsbrandens ut-
bredning. KTH:s metod har både fått stödjebrev från Både MSB, myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, och British Wildfire Service, vilket innebär att de visat ett intresse av att 
ta del resultatet.

MSB har tidigare använt sig av bland annat satelliter för att få information om skogsbränder. 
Då har problemet varit att man inte fått in data tillräckligt frekvent. Den nya metoden skulle 
vara värdefull eftersom att det hade gått snabbare för dem att få information om branden och 
kunna få en bild av vilka skador som skulle kunna bli en följd. Dock säger Leif Sandahl, bran-
dingenjör hos MSB, till ”Ny teknik” att de i dagsläget klarar av att släcka 99,9 % av alla skogs-
bränder i Sverige så en kontinuerlig uppdatering är kanske inte motiverad men att han gärna 
hade sett att man fått in data varje timme. Eftersom att MSB är med och deltar i nationella 
projekt och samarbeten för händelseutveckling vid kriser har de ett intresse att vara med och 
utveckla verktyg och få fram hjälpmedel för att ha en uppdaterad lägesbild. På sikt hoppas Yi-
fang Ban att man ska kunna använda systemet till en global användning och då kunna utnyttja
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Brand & Riskanalys är sydöstra Sveriges största brandkonsultföretag. Vår verksamhet växer 
och vi behöver nu utöka vår personalstyrka med medarbetare som vill vara med och 
vidareutveckla företaget.

Gå in på vår hemsida www.brandrisk.se eller tag kontakt med  
Ingemar Aspegren på 0480-100 92 så får du veta mer.

360° brandsäkerhet

Vi söker flera 

Brandingenjörer 
som vågar lite mer!

Är du självständig och strukturerad? Intresserad av ny 
teknik och nya metoder? Och duktig på att hantera 
människor? Då har Sydöstra Sveriges största brand-
konsultföretag en plats för dig. 



Filma en olycka
en krönika

Vid de flesta olyckor finns det alltid bilder eller filmer som läggs upp på nätet och Vid de flesta olyckor finns det alltid bilder eller filmer som läggs upp på nätet och 
publiceras i diverse nyhetsmedier. Vad är det som gör att det finns ett behov att fil-publiceras i diverse nyhetsmedier. Vad är det som gör att det finns ett behov att fil-
ma en pågående olycka och vad är det som driver människor att instinktivt ta upp ma en pågående olycka och vad är det som driver människor att instinktivt ta upp 
mobiltelefonen i syfte att dokumentera?mobiltelefonen i syfte att dokumentera?

Rubriker som ”Här kör lastbilen in i folkmassan” och ”Person filmade pågående skottlossning, 
se filmen här” florerar nästintill hela tiden på flera av de större nyhetsmedierna.
Enligt min personliga åsikt så finns det såklart en positiv aspekt att olyckor filmas då det i ett 
utredningsskede senare kan fungera som dokumentation eller som bevismaterial vid rättegång. 
Men mina tankar landar oftast i frågeställningen att hur en person som står och håller i kame-
ran, som jag förutsätter i de flesta fall är en mobiltelefon, drivs av att filma. Istället för att ringa 
larmnumret och påkalla den hjälp som finns att tillgå från samhällets olika blåljusaktörer. 

Idag innehar i princip de allra flesta personer i samhället en mobiltelefon som de bär med sig 
dagligen vart de än befinner sig. Telefonens syfte, i väldig nerskalad version, är att kunna kom-
municera främst via tal till andra individer. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
står det i andra kapitlet, den första paragrafen, att den som upptäcker eller får kännedom om 
en fara skall, om det är möjligt, varna dom som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Har du 
därför en mobiltelefon i handen anser jag att du har väldigt god möjlighet att påkalla hjälp och 
när en olycka inträffar precis framför dig så skulle iallafall min första handling vara att ringa 
efter hjälp.

 

Dels för att lagen kräver det av dig men i huvudsak för att det är moraliskt rätt. Den eller de Den eller de 
drabbade individerna gynnas inte av att du filmar. drabbade individerna gynnas inte av att du filmar. Lagen kräver dessutom inte att du dokumen-
terar, den kräver inte ens att du skall ingripa, eller ens hjälpa, vilket faktiskt är en självklarhet. 
Personer ska inte utsätta sig för en risk de inte är villiga att ta, när det dessutom saknar tex 
skyddsutrustning och kompetens att utföra den räddande handling. Räddningstjänsten har till 
exempel andningsapparater, skyddskläder och följer en rad föreskrifter från arbetsmiljöverket 
med anledning av att kunna ingripa utan att förvärra en pågående olycka. 

Därför tycker jag att det enda, och också det mest simpla, som krävs av oss civilister i samhället 
är att faktiskt ringa larmnumret 112. Att ta upp mobilen och välja ”kamera” och därefter börja 
dokumenterar anse jag är respektlöst gentemot den drabbade individen. Jag tror att drivkraften 
här är uppmärksamheten som det ger, dels på sociala medier och dels det ekonomiska värdet 
som finns i att en film kan säljas vidare till eventuellt olika nyhetsmedier. Människors olyckor 
ska inte generera likes eller kommentarer på sociala medier. Det ska heller inte gynnas för eko-
nomisk vinning. 

Min vädjan är därför tydlig; visa omtanke och respekt till de drabbade vid en olycka samt på-
kalla hjälp. Detta borde vara en självklarhet!

Filip AnderssonFilip Andersson
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Arbetsområdena för den förebyggande avdelningen på räddningstjänsten är idag Arbetsområdena för den förebyggande avdelningen på räddningstjänsten är idag 
bred, allt från tillsyner till förvaltningsarbete och information till allmänheten. bred, allt från tillsyner till förvaltningsarbete och information till allmänheten. 
Räddningstjänsten gör idag ett väldigt bra jobb, men likt många andra jobb, kan Räddningstjänsten gör idag ett väldigt bra jobb, men likt många andra jobb, kan 
kompetensen alltid utvecklas och bli bättre. Några som arbetar med att utveck-kompetensen alltid utvecklas och bli bättre. Några som arbetar med att utveck-
la räddningstjänstens kompetens inom just tillsyner är Brandskyddsföreningen. la räddningstjänstens kompetens inom just tillsyner är Brandskyddsföreningen. 
Den allmännyttiga ideella föreningen har som vision att uppnå ”Ett brandsäkrare Den allmännyttiga ideella föreningen har som vision att uppnå ”Ett brandsäkrare 
Sverige”, med uppdraget att vara ett kunskapscentrum för brandsäkerhet. En stor Sverige”, med uppdraget att vara ett kunskapscentrum för brandsäkerhet. En stor 
vision som kan uppnås på många olika sätt. Att utbilda räddningstjänstens före-vision som kan uppnås på många olika sätt. Att utbilda räddningstjänstens före-
byggande avdelning som varje dag arbetar med brandsäkerhet, är ett sätt att nå byggande avdelning som varje dag arbetar med brandsäkerhet, är ett sätt att nå 
den visionen.den visionen.

Vilka problem finns i t.ex. SS-EN 12845:2015 idag?Vilka problem finns i t.ex. SS-EN 12845:2015 idag?

Problemen som dyker upp i den svenska standarden är att det finns otydliga krav på nivåer för Problemen som dyker upp i den svenska standarden är att det finns otydliga krav på nivåer för 
t.ex. utförande och besiktningar. Några exempel som visar på otydligheterna är begrepp som t.ex. utförande och besiktningar. Några exempel som visar på otydligheterna är begrepp som 
konstruktör, installatör eller intyg. Vad menas med t.ex. installatör eller intyg? Jo, det är här konstruktör, installatör eller intyg. Vad menas med t.ex. installatör eller intyg? Jo, det är här 
Brandskyddsföreningens regelverk SBF 120 kommer in och specificerar tydligare kravnivåer. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 120 kommer in och specificerar tydligare kravnivåer. 
Installatör är alltid en certifierad anläggarfirma vattensprinkler och intyg är alltid ett Leve-Installatör är alltid en certifierad anläggarfirma vattensprinkler och intyg är alltid ett Leve-
rans-/revisionsbesiktningsintyg som bara certifierade besiktningsföretag får utfärda. Resultatet rans-/revisionsbesiktningsintyg som bara certifierade besiktningsföretag får utfärda. Resultatet 
blir tillförlitliga sprinkleranläggningar över fastighetens livslängd.blir tillförlitliga sprinkleranläggningar över fastighetens livslängd.

Vad har Brandskyddsföreningens utbildning för syfte?Vad har Brandskyddsföreningens utbildning för syfte?

Förhoppningen är att de regelverk, SBF110 och SBF120, som Brandskyddsföreningen publice-
rar, ska underlätta räddningstjänsten arbete med tydligare regler och krav. De ska även fungera 
som ett komplement till den svenska standarden. Utbildningen har som mål att ge räddnings-
tjänsten olika ”verktyg”, via brandskyddsföreningens regelverk, för att på ett bättre sätt utföra 
tillsyner. 

När en tillsynsförättare hos räddningstjänsten utför tex en tillsyn av brandlarm- och vat-
tensprinkleranläggningar är det viktigt att kontrollera att fastighetsägaren genomför de kon-
troller och provningar som finns angivna i regelverket. Har fastighetsägaren utfört erforderliga 
veckoprovningar och månadsprovningar, och är en revisionsbesiktning gjord? Detta leder oss 
in på dem verktyg som brandskyddsföreningen utbildar räddningstjänsten i.

Ett verktyg som Brandskyddsföreningen önskar att tillsynförättarnarna använder sig av vid 
tex en tillsyn av ett hotell, är att ta in revisionsbesiktningsintyget i förväg för att kunna bedö-
ma anläggningens eventuella brister. Anläggningar som är utförd enligt SBF110 eller SBF120 
ska regelbundet utföra uppsatta kontroller och provningar varje månad, kvartal och år. Några 
av provningar och kontroller utförs av behöriga personer, tex en certifierad besiktningsman. 
Eventuella fel ska sedan protokollföras. Genom att då använda sig av verktyget att begära ut 
revisionsbesiktningsintyget, kan tillsynsförättaren snabbt skapa sig sin uppfattning om anlägg-
ningens brister.

Jag fick möjligheten att under en dag delta i en Jag fick möjligheten att under en dag delta i en 
utbildning som Brandskyddsföreningen höll utbildning som Brandskyddsföreningen höll 
i för den förebyggande avdelning hos Rädd-i för den förebyggande avdelning hos Rädd-
ningstjänsten SYD, Lunds brandstation. Jens ningstjänsten SYD, Lunds brandstation. Jens 
Hjort expert inom vattenbaserade släcksystem Hjort expert inom vattenbaserade släcksystem 
och Tomas Åberg, expert inom aktiva brand-och Tomas Åberg, expert inom aktiva brand-
skyddssystem representerade brandskyddsför-skyddssystem representerade brandskyddsför-
eningen. På arbetstid sysslar de bland annat eningen. På arbetstid sysslar de bland annat 
med norm och regelskrivning. Tanken med demed norm och regelskrivning. Tanken med de
norm- och regelverk som brandskyddsföreningen skriver, speciellt SBF110 ”Brandlarm” och norm- och regelverk som brandskyddsföreningen skriver, speciellt SBF110 ”Brandlarm” och 
SBF120 ”Vattensprinkler”, är att de ska fungera som ett komplement till standarden SS-EN SBF120 ”Vattensprinkler”, är att de ska fungera som ett komplement till standarden SS-EN 
12845:2015 (Brand och räddning – Fasta släcksystem – Automatiska sprinklersystem – Ut-12845:2015 (Brand och räddning – Fasta släcksystem – Automatiska sprinklersystem – Ut-
förande, installation och underhåll). Svenska standarder publiceras av ”Svenska institutionen förande, installation och underhåll). Svenska standarder publiceras av ”Svenska institutionen 
för Standarder”, förkortat SIS. Såhär beskriver SIS en standard:för Standarder”, förkortat SIS. Såhär beskriver SIS en standard:

”En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder 
är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas in-
tresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.”

Att en standard finns och fungerar bra, är avgörande för ett säkert och kvalitetssäkrat brand-
skydd. Jens och Tomas, ansvariga för utbildningen, menar att det idag finns ett glapp mellan 
verkligheten och den svenska standarden SS–EN.

Räddningstjänstens verktyg vid tillsyner av brandskyddRäddningstjänstens verktyg vid tillsyner av brandskydd
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Genom ett system med kategoriseringar har 
besiktningsmannen i förväg bestämt allvar-
lighetsgraden av en avvikelse i anläggning-
en. Tillsynsförättaren kan då bedöma i vilken 
mån avvikelsen påverkar personsäkerheten 
eller utrymningsmöjligheten. Kategorisering-
arna som tillsynförättaren stöter på, är dessa 
tre:

A- Fel och brister som kan innebära att an-
läggningen inte är funktionsduglig och/eller 
äventyrar avsett syfte med brandskyddsan-
ordningen 
(Ska åtgärdas omgående ska betraktas på 
samma sätt som avstängd anläggning) 

B- Fel och brister som kan medföra att de-
lar av anläggningen inte kommer att funge-
ra som avsett och/eller äventyrar avsett syfte 
med brandskyddsanordningen 
(Ska åtgärdas inom 3 månader efter besikt-
ningsdagen)

C- Mindre fel och brister som innebär att an-
läggningen inte uppfyller ställda krav i regel-
verket
(Ska åtgärdas innan nästa revisionsbesikt-
ning, dock senast inom 1 år)

Tex så kan följande stå i revisionsbesiktnings-
intyget: ”Sektion 46, bastu/relaxen, sirener 
aktiveras ej”. Besiktningsmannen bedömde 
detta enligt kategori B. Men ur ett tillsynsper-
spektiv kan detta leda till ett föreläggande 
om åtgärd. Detta påvisar behovet av att an-
vända sig av revisionsbesiktningsintyget och 
tillsynsförättarens viktiga arbete. Den stora 
bristen i systemet är att det inte finns någon 
uppföljningsmekanism för om avvikelser är 
åtgärdade som besiktningsmannen noterat. 
Fastighetsägaren behöver inte återrapporte-
ra att åtgärderna är fixade till någon. Många 
avvikelser åtgärdas därför inte utan blir kvar 
i många år. Det är alltså ofta som ett fel likt 
exemplet ovan, fortfarande kan existera i en 
byggnad under flera år, utan att bli åtgärdad. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
brandskyddsföreningens utbildning bidrar 
till att närma sig visionen ”Ett brandsäkrare 
Sverige”. I framtiden kommer byggnader bli 
allt mer komplexa och i takt med ny teknolo-
gi, det blir då ännu viktigare att uppsatta kon-
troll och underhåll blir utförda.

Joakim ÅbergJoakim Åberg

Det absolut kallaste temperaturen som finns 
är 0 grader kelvin (-273,15 grader C), men vad
är den absolut varmaste temperaturen? Finns 
det en absolut högsta temperatur?

Något vi vet är stark kopplat till värme är 
strålning. När ett objekt är varmt så strålar 
det. Det
är ett sätt för objektet att hamna i termisk 
jämvikt med omgivningen. Den liksom strå-
lar bort sin värmeenergi för att sänka sin tem-
peratur. Ju varmare något är desto mer ener-
girik är strålningen och i energirik strålning 
är våglängderna kortare än i en energifattig.

Kort våglängd betyder alltså att något är 
varmt. Superkort våglängd betyder att något 
är supervarmt.

Hur kort kan då en vågläng bli?

hur varmt kan det bli?hur varmt kan det bli?

Det finns ett speciellt mått på en längd som 
kallas plancklängd. Det är det absolut kortaste
avståndet som universum kan registrera som 
har längden 1,616 199 × 10-³⁵ m. Det är också 
den kortaste längden en våglängd kan anta. 

Vad leder detta till?
Jo. När våglängden på strålningen är just en 
plancklängd lång så har vi nått den högsta 
temperaturen som fortfarande fungerar i vår 
vetenskap. Temperaturen når då hela 141 × 
10³⁰ grader kelvin.

Men vad händer om man då fortsätter ösa in 
energi i objektet?
Det är en fråga som fascinerar många av da-
gens forskare. Den är dock fortfarande obe-
svarad.

Markus NilssonMarkus Nilsson

Du tar en slurk av ditt kaffe och bränner dig på tungan. Det är väldigt varmt, men Du tar en slurk av ditt kaffe och bränner dig på tungan. Det är väldigt varmt, men 
det är inte det varmaste som finns i universum såklart. Jämför kaffet med avgasrö-det är inte det varmaste som finns i universum såklart. Jämför kaffet med avgasrö-
ret på din bil till exempel, eller varför inte en exploderande stjärna.ret på din bil till exempel, eller varför inte en exploderande stjärna.
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Sommaren 2018 var inte som alla andra. Här i Sverige fick vi njuta av en riktigt Sommaren 2018 var inte som alla andra. Här i Sverige fick vi njuta av en riktigt 
varm sommar, och regnet som förväntades komma så som varje sommar, kom ald-varm sommar, och regnet som förväntades komma så som varje sommar, kom ald-
rig. Som konsekvens av den torra härliga sommaren brann det mer än någonsin i rig. Som konsekvens av den torra härliga sommaren brann det mer än någonsin i 
Sveriges skogar. I år drabbas inte bara Sverige, utan hela världen hotas av tusentals Sveriges skogar. I år drabbas inte bara Sverige, utan hela världen hotas av tusentals 
bränder. Det är regnskogen Amazonas, jordens lungor, som står i lågor.bränder. Det är regnskogen Amazonas, jordens lungor, som står i lågor.

Att det brinner mycket i Amazonas är egentligen inget nytt, varje år rasar tusentals skogsbrän-
der under torrperioden som pågår från augusti till november. I augusti i år kom dock nyheten 
om att det brann mer än någonsin, över 70 000 bränder hade rapporterats sedan årsskiftet, en 
ökning med över 70 procent sedan i fjol. Det hade rapporterats om detta i internationella medi-
er innan, bränderna fick ingen större uppmärksamhet förrän i augusti då röken från bränderna 
gjorde så att himlen mörknade över mångmiljonstaden São Paulo som är beläget hela 280 mil 
från Amazonas flodområde.

Vad är det då som orsakar bränderna? Naturligt uppkomna bränder är faktiskt mycket ovanliga 
i Amazonas, nästan alla startas av människor. Orsaken till det är som mycket annat; pengar. 
Människor sätter eld på skogen och kan sedan sälja vidare marken till större företag som an-
vänder den till sina boskapshjordar eller odlingar. Trots att bönder har det svårt att andas på 
grund av brandröken anser de att det är nödvändigt för att de inte ska förlora sin huvudsakliga 
inkomst. Det är helt enkelt blandade känslor om bränderna hos invånarna.

amazonas i lågoramazonas i lågor
Självklart hade så mycket bränder var som helst varit ett stort resurskrävande problem men att 
det är just regnskogen Amazonas som brinner gör situationen mycket allvarlig, till och med 
livsavgörande. Amazonas har nämligen väldigt stor betydelse för klimatet. Den är inte bara 
världens mest artrika regnskog med ett helt fantastiskt ekosystem och ovanliga arter, regnsko-
gen tar framförallt upp väldigt mycket koldioxid och minskar därmed ökningen av växthusga-
ser till atmosfären. 
Forskare varnar för att Amazonas är på väg mot en så kallad tipping point vilket innebär att 
regnskogen kommer försvinna oavsett vad vi människor gör. Om tillräckligt stor del av skogen 
försvinner på grund av avverkning och bränder kommer regnskogen bli torrare och torrare 
och tillslut bli mer savann än regnskog.  Skulle detta ske befarar forskare att 200 miljoner ton 
koldioxid kommer släppas ut i atmosfären.

Som ni säkert redan är väl medvetna om släpper vi redan ut alldeles för mycket växthusgaser, 
och att förlora en av jordens främsta koldioxidreservoarer är inte direkt vad vårt klimat behö-
ver just nu. Även om hettan kan kännas långt bort från Sverige så är vi i högsta grad drabbade.
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Tillsammans frigör vi potential.

Från risk till tillväxtmöjlighet
I en föränderlig och oförutsägbar värld krävs ett djärvt förhållningssätt till 

risk. Idag saknar dock många organisationer och företag både kunskap 

och förståelse för sina risker. Är ni en av dem?

Willis Towers Watson är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, 

teknik- och konsultbolag som hjälper kunder runt om i världen att vända 

risk till tillväxtmöjligheter. Vi utformar och levererar råd och teknik-         

lösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade 

risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. 

willistowerswatson.com

Copyright © 2019 Willis Towers Watson Sweden AB.          
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Släcker vi inte Amazonas för gott 
finns det risk för att hela jordklotet 
snart står i lågor.

Elvira TrolltoftElvira Trolltoft
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brandkryssetbrandkrysset knep och knåpknep och knåp

LättLätt
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Översvämningar och vattenbrist om vartannat. Att klimatet förändras råder det inget 
tvivel om. Hur ska våra städer se ut för att bäst möta morgondagens utmaningar?

På WSP jobbar 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.

Brand & Risk söker fler medarbetare som vill vara med och framtidssäkra världen. Är du en?

wsp.com

Översimsställen,  
är det framtiden?

Vi 
framtidssäkrar
världen

LättLätt svårsvår

Sofie HellstenSofie Hellsten
Brandkrysset och Knep & knåpBrandkrysset och Knep & knåp



Vill ert företag synas här?Vill ert företag synas här?

Kontakta då
annonsbi18@gmail.com


