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chefRedaktören har ordet
På LTH är terminen i full gång, julens levande ljus har blåsts ut och ersatts
med solens strålar, men också mycket regn. Någonting som jag har märkt
av är att den skånska vintern ofta kännetecknas av mycket regn, något befolkningen kring bränderna i Australien säkert vill ha mer av. Även om det
är många som frivilligt är med och bekämpar bränderna har även brandbekämpningen i Australien svårare att rekrytera, precis som här hemma i
Sverige. Vissa av bränderna är säkert anlagda av pyromaner, som känner
spänning och tillfredsställelse av att se bränderna och efterarbetet. Skulle
du bli utsatt för en pyroman, eller en brand i allmänhet finns det mallar för hur du agerar vid brand, såsom RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK.
Det är något som finns relativt
enkelt tillgängligt nuförtiden,
både på internet och genom
besök från räddningstjänster
och annan kunnig personal
Stockholm, Göteborg, Norrköping
på skolor och företag. Det var
och Umeå.
inte lika lätt för människorna
att agera rätt under antikens
tid, då branden i biblioteket i
Alexandria skedde.
Jag önskar er en trevlig
och lärorik läsning.

Brandkonsulten AB är ett växthus för branschens 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.

?

Vill du veta mer

Henry Sandell

Vill du veta mer, komma i kontakt med oss,
eller skicka in din ansökan, besök:
www.brandkonsulten.se. Eller använd dig
av QR-koden.

Psst! Ni vet väl att vi har kommit till Göteborg...
www.brandkonsulten.se
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Forskning om att rekrytera och bibehålla RIB
fyraårsperiod och bakom projektet står
Brandforsk Forskarskola. Brandforsk
Forskarskola skapar förutsättningar för
yrkesverksamma att forska inom kommunal räddningstjänstverksamhet där
det idag behövs mer forskning inom det
preventiva och operativa området. Forskning om deltidsbrandmän inom svensk
kommunal räddningstjänst är begränsad
och därför har Emelie börjat sitt forskningsarbete med att vända blickarna åt
internationellt håll.

Emelie Lantz, foto: Charlotte Nilsson, SR

”Att rekrytera och bibehålla RiB är en av de
största utmaningarna i svensk räddningstjänst”
Räddningstjänsten i Sverige står
inför en rad utmaningar i framtiden, runt om i landet minskar antalet deltidsbrandmän och det blir
svårare att rekrytera ny personal. Samtidigt ökar larmfrekvensen och komplexiteten i olyckorna.
Emelie Lantz, enhetschef vid Räddningstjänsten Västra Blekinge, bedriver forskning inom området i syfte att kunna rekrytera och bibehålla deltidsbrandmän,
så kallad Rib, Räddningstjänstpersonal i
beredskap.
-Att rekrytera och bibehålla RiB är
en av de största utmaningarna i svensk
räddningstjänst, säger Emelie Lantz.
Emelie har i sin yrkesroll som enhetschef
verksamhetsansvar över organisationens
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deltidsbrandmän.
-Vi har varit relativt förskonade i västra Blekinge men det är en utmaning
även för oss att rekrytera och bibehålla
RiB. Vi har behövt rekrytera nästan årligen de senaste åren.
-Vi måste också ta reda på varför personal väljer att sluta. Genom att skaffa sig
mer kunskap så kan man också vidta åtgärder för att förebygga en del av uppsägningarna och minska omsättningen
av personal. Jag vill gå till botten med
problemet och se var skon klämmer, säger Emelie Lantz.

I länder som till exempel Tyskland och
Australien bygger brandkåren beredskapen mycket på frivillighet. I Tyskland
utgör hela 97 % av räddningstjänsten beredskapsorganisation av frivillig personal. Frivilligheten innebär, till skillnad från
Sverige, att brandmännen inte får någon
ersättning. I likhet med Sverige brottas
även dessa länder med svårigheter när
det handlar om kompetensutvecklingen
och rekryteringen av brandmän. Större delen av den räddningspersonal som
finns inom räddningstjänsten i Sverige
utgörs av deltidsbrandmän, 67%.
Emelie Lantz har genom en internationell
kartläggning kunnat konstatera att den

stora anledningen till att personer söker sig till räddningstjänsten som frivillig
brandman är att det ger en stark känsla
av att bidra till samhället.
–För deltidsbrandmän och frivilliga
brandmän blir denna känsla även lokalt
kopplad till orten, där de flesta deltidsstationer finns. Man känner att man vill
bidra till orten, säger Emelie Lantz. Oftast gör man det av en vilja av att bidra,
medmänsklighet och en känsla av ansvar gentemot samhället.
–Men även för att man själv vill utvecklas och lära sig något man anser vara
nyttigt att kunna, säger Emelie Lantz.

Höga kompetenskrav

I Sverige ställs höga krav på dem som
vill jobba som deltidsbrandman. Det
handlar om krav på personens fysik och
medicinska tillstånd. Som deltidsbrandman ska man vara fullt frisk, dessutom
krävs det att man ska bo och arbeta i
närheten av brandstationen. Eftersom
deltidsbrandmän har ordinarie arbeten
vid sidan, krävs det även att arbetsgivaren godkänner att man lämnar ordinarie
arbete vid larm.

RegionCity, Jernhusen

Begränsad forskning

Emelie Lantz bedriver sin forskning på
halvtid vid sidan om sin tjänst som enhetschef vid räddningstjänsten. Arbetet
med forskningen pågår över en

-Vi är med och utvecklar Sverige!
För en trygg framtid.

Lisebergs Jubileumsprojekt, Foto: Liseberg
Karlatornet, Serneke

www.fsd.se

Din brand- & riskkonsult

Så agerar du vid brand
Varje år inträffar mellan 20 000 och 25 000 bostadsbränder i Sverige. Vid en
brand kan det gå väldigt fort, därför är det viktigt att agera rätt för att rädda
dig själv, folk i din närhet samt egendom. Här kommer en påminnelse om hur
man ska gå tillväga när man utsätts för eller ingriper vid en brand:

RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK
Foto: Räddningstjänsten Västra Blekinge

–”Kompetensen är hög och
du behöver oftast många
interna utbildningar samt
certifieringar för att ha befogenhet att utföra vissa
arbetsuppgifter och upprätthålla en god arbetsmiljö” säger Emelie Lantz.
De artiklar som beskriver varför medarbetare stannar kvar inom räddningstjänsten är trivsel, visar internationella rapporter. Trivseln grundar sig i det
sociala sammanhanget, att man har bra
relation med sina kollegor. Forskningen
visar att frivillig personal värdesätter en
bra kultur på arbetsplatsen, god kommunikation med ledningen och att de uppmärksammas för sin insats.

Livspusslet i konflikt

Den personal som slutar känner motsatsen, att det finns brister i organisationens
ledning mellan chefer och personal samt
hur verksamheten bedrivs. Personalen
slutar om de inte känner sig uppskattade
och om det finns en negativ kultur.
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Dagens samhälle ställer dessutom större krav på att livspusslet ska fungera. En
tjänst som deltidsbrandman med beredskap kan vara svårt att få fungera i ett
hushåll där båda parter är yrkesarbetande.
Individuella orsaker till uppsägningar
handlar ofta om att tiden inte räcker till.
Det blir en konfliktsituation mellan egna
fritidsintressen och familjesituationen.
Urbaniseringen och den ökade rörligheten i samhället gör att små orter avfolkas och på så vis blir det också svårare att rekrytera. Ensamhushåll blir också
vanligare vilket gör det ännu svårare att
finna tiden att bidra till beredskap.

Likvärdigt skydd

Emelie Lantz är hoppfull inför framtiden
och menar att forskningen som hon bedriver är nödvändig och ligger i tiden.
–Målet med forskningen är att kunna
lösa resursförsörjningen och på så vis ge
alla medborgare i samhället ett likvärdigt
skydd, oberoende av var i landet du bor.
Vi på räddningstjänsten kan bistå med
hjälp, om vi lyckas rekrytera personal,
säger Emelie Lantz.

Filip Andersson

Första prioritering vid en
brand är att först rädda
dem som är utsatta för livsfara utan att utsätta sig själv
för risker. Ta dig sedan ut
så snabbt som möjligt och
skydda dig från röken genom att hålla dig lågt, där
är det både bättre sikt och
även lättare att andas. Ifall
du tar dig ut från t.ex. en
lägenhet eller ett rum som
brinner- stäng dörrarna
efter dig så att inte branden
sprider sig vidare, kommer
du till en stängd dörr- känn
upptill ifall den är varm för
att veta om det brinner på
andra sidan. Ta dig sedan
till en återsamlingsplats. Gå
aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Stanna istället kvar i
din egen lägenhet, där är du
säkrare. En branddörr klarar
att stå emot rök och brand
i minst 30 minuter, invänta direktiv eller hjälp från
räddningstjänsten och ring
112 om du känner dig orolig.
Karlatornet, Serneke

Varna alla som riskerar Ring 112! Berätta vad
fara så att de kan ta sig som har hänt, om någon
till en säker plats.
är skadad, var du befinner dig och vem du är.
Möt sedan upp räddningstjänsten när de
kommer.

Släck branden om du
bedömer att du kan!
Placera dig så att du se
till att du har en fri passage ut.

Bilder: Pixabay

Towe blomqvist

Vill du arbeta på ett företag som har gedigen
kunskap inom brand och risk i komplexa
byggnader, som samtidigt erbjuder en
härlig teamkänsla? Hör av dig!

www.fsd.se

Australiens förödande bränder

De senaste månaderna har varit tuffa för världen med allt från naturkatastrofer till epidemier. Australien har under flera månaders tid utsatts för
katastrofala skogsbränder. Folk har förlorat sina hem och miljontals djur
har mist sina liv. Räddningsarbetet har pågått non-stop och alla involverade är ovärderliga.
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Foto: Unsplash

Skogsbränder
Skogsbränder är ett fenomen som kan
uppstå av naturliga orsaker såsom blixtnedslag, men även av människor genom
t.ex. jord- och skogsbruk m.m. Brandrisken beror på olika faktorer men ökar
beroende på omgivningstemperaturen,
bränslemängden, fuktigheten, vindhastigheten samt miljön.
Skogsbränder rör sig relativt sakta, men
har en hög värmeeffekt. Med detta menas att branden kan passera inom två till
fem minuter men glöder i flera dagar.
Vinden kan sedan ge förödande konsekvenser genom att öka spridningen med
att lyfta upp brinnande glöd och transportera det.
Australien hade under 2019 de torraste
perioderna någonsin, bland annat slogs
rekordtemperaturen i Sydney i början
av januari med 48,9°C. En kombination
av dåliga väderförhållande såsom höga
temperaturer och starka vindar har gjort
det svårt att kontrollera bränderna.

Foto: Unsplash

Vad har hänt?
Australien har sedan september 2019
utsatts för skogsbränder som orsakat 32
personers död, förstört mer än 2 700
hem samt uppskattas 1,25 miljarder djur
mist sina liv. Branden föröder även naturen, närmare 120 000 km² , en yta
motsvarande hela Sydkorea.
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”Bränderna orsakar ett stort
lidande. Flera decenniers naturvårdsarbete har gått upp i
rök. Uppåt ett 10-tal arter ligger i riskzonen för att helt utrotas. Koalor, kängurur, borstsmygare, glansig kakadua och
honungsfåglar kämpar för att
överleva”, - Olle Forshed, regnskogsansvarig på Världsnaturfonden WWF.

I slutet av december välde en eldstorm
in och ödelade hela byn Cobargo och
två personer miste sina liv. En överlevare från Cobargo vid namn John Aish beskrev i intervjun med TRT World branden som en orkan - snabb och lät som
ett jetplan.

På marken använder de sig av brandbilar
och andra stora fordon så som bulldozer
för att t.ex. flytta jord och skapa brandgator. Det fanns mer än 750 fordon när
bränderna var som värst i dessa områden.

Australiens koldioxidutsläpp har ökat de
senaste åren och trots att många förnekar kopplingen mellan de förvärrade
skogsbränder och klimatförändringarna
så måste något ändras och det är nu.

Tusentals brandmän kämpar fortfarande med att släcka dessa bränder, allt från
småbränder till infernos. Släckningsarbetet är väldigt krävande och framförallt
farligt, vilket har lett till att sju räddningsarbetare omkommit.

Tips! Om vidareläsning kring koppling
mellan klimatförändringar och extrema
väder önskas,
besök sidan https://sciencebrief.org/
briefs/wildfires. Sidan är grundad av
forskare i syfte om att upplysa.

Tid för förändring
Orsakerna till dessa förödande bränder
är en diskussion bland australiensarna
och trots kombination av torka och högre population m.m., cirkulerar det tillbaka till frågan om klimatpåverkan.

Annie Johansson

Räddningsarbetet
Under den tuffaste perioden har åtminstone 3 700 brandmän varit involverade, främst i de mest drabbade områdena
New South Wales och Victoria. Enligt Ben
Shepherd från New South Wales ”Rural
Fire Service” har hans kollegor under
denna period hanterat 42 000 km² istället för det normala 3 000 km². Brandkårer runt om i landet har fått hjälp av
militären och volontärer, samt av länder
så som USA, Kanada och Nya Zeeland.
Räddningsarbetet där består av en kombination av hjälpmedel på marken och i
luften, med upp till 100 flygplan/helikoptrar i luften under de dagar då bränderna var som värst. Dess uppgift var
främst att bomba med vatten eller annan typ av släckningsmedel, medan helikoptrarna användes till att transportera
räddningsarbetare.

Putting
Safety First
Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns
överallt för att hejda eldens, vattnets och explosionens förödande kraft. Över hela världen betraktas MCT Brattberg
som det säkraste valet av kabel- och rörgenomföringar. Lägg
därtill flexibilitet och enkelhet.
Våra produkter är testade och certifierade av en mängd stora
användare, laboratorier och klassningssällskap.

MCT Brattberg AB SE-371 92 Karlskrona Sweden
Phone: +46 - 455 37 52 00 Fax: +46 - )455 37 52 90 E-mail: info@mctbrattberg.se
www.mctbrattberg.se
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Foto: Pixabay

Biblioteket i Alexandria

Foto: Pixabay

I Egypten för ca 2300 år sedan ville dåvarande härskaren Alexander den
store göra något ingen tidigare hade gjort. Han ville samla all kunskap som
fanns i världen. Han ville bygga kunskapens kungarike. Detta rike skulle
ha sitt hjärta i staden Alexandria där det skulle byggas ett bibliotek som
kunde sluka all kunskap människan hittills hade. En kopia av varje skrift
som fanns skulle få en alldeles egen plats på en hylla i biblioteket. Med alla
skrifter skulle förutsättningarna för nya upptäckter och uppfinningar bli
bättre än tidigare. Detta skulle i sin tur skapa ett mer kraftfullt imperium
för Alexander den store.
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redan 1600 år innan Columbus gjorde
sina upptäckter. En annan, Heron, konstruerade en ångmotor mer än 1000 år
innan industriella revolutionen. Allt detta skedde i biblioteket. Hela tiden förnyades innehållet i biblioteket. Skepp som
anlände till staden tvingades lämna in
alla sina böcker för kopiering. Det fanns
människor som reste runt på havet för
att leta efter böcker som ej fanns i biblioteket. I ungefär 300 år fungerade allt
exemplariskt. Men, ungefär runt år 0,
erövrade Julius Caesar staden. Han satte eld på skeppen som låg i hamnen och
lågorna spred sig sedan till byggnaderna
i staden.

Till slut, efter många tronskiften, såg man
på biblioteket mer som en hädelse än något gott och viktigt. Folk som studerade där kunde till och med bli straffade.
Bibliotekets förstörelse sker under ett av
de senare krigen. Till skillnad från själva
biblioteket, har kunskapen om det påverkats mycket av branden. Man vet att
hela biblioteket inte brann ner, men hur
mycket gjorde det? Hur många skrifter
försvann? Vad hade vi kunnat veta, som
vi inte vet idag, om detta magnifika bibliotek? Det som vi säkert kan säga är att
bränder då, precis som idag har potential
till katastrofala ödeläggningar.

Markus Nilsson

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

I biblioteket skulle det finnas undervisningssalar, klassrum och såklart bokhyllor. Alexanders visioner var stora men
han fick sorgligt nog aldrig ta del utav sitt
mästerverk. Han hann tyvärr dö innan
drömmen om bibliotekets existens blev
verklighet, men, idén levde vidare. Biblioteket byggdes istället av en man vid
namnet Ptolemyl. Han gav Alexanders
visioner rättvisa. Byggnaden blev färdig
och bokhyllorna började fyllas. Bibliotekets koncept såg ut att fungera. Forskare
forskade där, lärde ut, lärde sig. Kunskapen blomstrade. Det sägs att en man vid
namnet Eratosthenes insåg att jorden var
rund och kom fram till omkretsen

I många år trodde man att hela biblioteket
i Alexandria brann ner i samband med
att Julius Caesars intog staden, att bibliotekets historia där och då tog slut. Idag
vet man dock, tack vare gamla skrifter,
att forskare fortsatte besöka byggnaden även efter Caesar’s anfall. Delar av
byggnaden hade klarat sig. Forskningens
framgång blev dock knappast den samma som tidigare. Anledningen till det var
att stadens alla kommande härskarbyten skedde för tätt inpå varandra. Folket
i staden byttes ut, Språket i staden byttes
ut och relationen till biblioteket blev aldrig så stark som den hade varit. Biblioteket var dessutom inte längre lika rikt på
skrifter eftersom många brunnit upp.

Pyromaner

Foto: Pixabay
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Att vara fascinerad av eld är inget ovanligt, inte minst vi som studerar och jobbar med eld och bränder brinner för just detta ämne.
Det finns dock dem som är ännu mer hänförda av lågorna, så pass
tagna att de har ett behov av att se saker brinna. Jag syftar såklart
på pyromaner. Medan vi brandingenjörer och brandmän jobbar
med att förebygga bränder, tänder pyromanerna aktivt eld på sin
omgivning. Vilka är då pyromaner, och varför vill de tända eld på
saker?

Det är inte helt ovanligt att man hör
om anlagda bränder. I en del fall tänder människor eld på egendom för att
få ut försäkringspengar, hämnas, eller i
värsta fall, skada någon. Att tända eld på
saker av ren nyfikenhet är även ganska
vanligt bland unga, inte minst unga pojkar. I dessa fall är det dock inte fråga om
pyromani, de flesta anlagda bränder är
faktiskt inte alls startade av pyromaner.
Pyromaner är inte på något sätt ute efter
att mörda någon eller vinna något ekonomiskt, utan ett av kännetecknen för
pyromani är just att pyromaner inte har
något tydligt motiv.
Pyromaner drivs nämligen av inre lustkänslor och har ett väldigt speciellt förhållande till eld och en slags dragning till
allt som har med eld att göra. Pyromani
är en impulskontrollstörning och en väldigt ovanlig psykiatrisk diagnos. Att orsaka bränder är en impuls som inte kan
kontrolleras men samtidigt är personen
i fråga medveten om vad han/hon gör
och kan senare känna ångest över vad
han/hon gjort. Diagnosen kan på så sätt
jämföras med spelberoende och kleptomani. Det börjar med fantasier om eld
som blir mer och mer påträngande, tillslut kan de inte hålla sig ifrån att tända
eld på något. Efteråt släpper spänningen
som stegrats under lång tid, att elda ger
helt enkelt en kick och fungerar samtidigt ångestreducerande för pyromanen.

1. Personen har medvetet anlagt bränder vid ett flertal tillfällen.
2. Personen känner spänning och upphetsning inför handlingen.
3. Personen har en fascination och
ett intresse för eld med allt vad det
innebär (användningsområden, teknik,
konsekvenser m.m.).
4. Personen känner lättnad eller tillfredsställelse vid anläggandet av en
brand eller av att beskåda efterspelet
av en brand.
5. Personen har inget klart motiv för
eldsanläggelsen.
6. Att eldstartandet inte kan förklaras
bättre av något annat psykiskt problem som antisocial personlighetsstörning, en manisk episod eller av
uppförandestörning som barn.
Många av er minns säkert när den i media så kallade “Gryningspyromanen” härjade och anlade över hundra bränder.
Namnet och hans handlingar får en lätt
att tro att Ulf Borgström, som han egentligen heter, lider av pyromani. I själva
verket är Borgström inte alls pyroman,
han drevs av ett hat och ville hämnas på
samhället efter ett trassligt förflutet. Nu
avtjänar han sitt straff på Hall-anstalten,
vilket delvis beror på att han inte har diagnosen. I princip alla gärningsmän som
diagnostiserats med pyromani får istället
för fängelse rättspsykiatrisk vård.

American Psychiatric Association är en
nordamerikansk vetenskaplig institution
som ger ut en manual (DSM-manualen)
som används över hela världen för att
diagnostisera psykiska sjukdomar. I DSM
listas sex kriterier som ska vara uppfyllda för diagnosen pyromani.
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Hur är då den typiska pyromanen och
hur kommer det sig att en person blir
en pyroman? Dessa frågorna är mycket
svåra att besvara och mycket inom ämnet är ännu okänt. Att “hitta” pyromaner
är inte lätt, vid eldsvådor brinner bevisen upp och i många fall finner man inte
gärningsmannen. De flesta som anlägger
bränder är som sagt inte pyromaner, så
när gärningsmän väl grips rör det sig
ytterst sällan om en pyroman. Man har
inte patienter nog att vetenskapligt undersöka diagnosen ordentligt så att dra
några generella vetenskapliga slutsatser går inte. Många barn är fascinerade
av eld och man tror att pyromaner inte
utvecklar färdigheter för att kontrollera
denna fascination såsom andra barn gör.
Det finns inte heller någon direkt “pyromanipersonlighet”, av de fall som studerats är dock många lågbegåvade, dåligt
självförtroende, problem med sociala
umgängen och har flera psykiska problem. Pyromaner är helt enkelt ofta udda
personer som har svårt att anpassa sig
socialt. Många gånger känner pyromanen
att han/hon äntligen är den som står i
centrum

och får saker att hända när han/hon anlägger en brand vilket ger en känsla av
makt som personen annars saknar.
Tillståndet pyromani är livslångt, är väldigt svårt att behandla och det finns ännu
ingen erkänt bra behandling som faktiskt
funkar. Däremot kan kognitiv beteendeterapi användas för att hitta alternativa sätt att dämpa lusten och ångesten
med. Återfallsrisken är svår att avgöra av
samma anledning som att pyromaner är
svåra att upptäcka, men det har konstaterats att den är mycket hög.
Som ni märker är det mycket med pyromani som fortfarande är oklart och
outforskat till följd av att de är svåra att
hitta. Det går inte direkt att avgöra hur
den typiska pyromanen är, varför någon
blir pyroman eller om diagnosen överhuvudtaget går att bota. Däremot är det
många pyromaner som har ett påfallande intresse för andra brandrelaterade företeelser och objekt utöver just bara eld
och det är inte ovanligt att pyromaner
söker sig till brandrelaterade yrken och
brandstationer...

Elvira Trolltoft

Mercodia is a world-leading developer, manufacturer and distributor of high quality
immunoassays, notably within diabetes and cardiometabolic research. Through the
company’s long-standing expertise in measurement quality and life cycle management,
Mercodia is also an appreciated bioanalytical service provider.
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Brandskydd och riskhantering över hela landet. Följ oss på Instagram: @bricon.se
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Lätt

svår
Översimsställen,
är det framtiden?
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

Sofie Hellsten

Brandkrysset och Knep & knåp

Vi
framtidssäkrar
världen
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Vill ert företag synas här?
Kontakta då
annonsbi18@gmail.com

