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Vi framtidssäkrar
världen
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. Tillsammans med våra kunder
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?

Läs mer på wsp.com/framtidssakrar
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Varje år publiceras 3 exemplar av bilagan av studenter
som går i årskurs två på brandingenjörsprogrammet på
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frågor? Hör gärna av er till bilagan.bi20@gmail.com.
Årligen trycks cirka 2500 exemplar varje nummer av
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Redaktörens ord
Bilagan är äntligen åter i tryck! Det är Bi20s ära att ta över facklan för produceringen av Sveriges enda studentdrivna brandtidning. Trots att vi tyvärr inte
kunnat lära känna de äldre kursarna under vårt första studieår fick vi hjälp av
Bi18 att få flammor i de tappra gnistor som fanns kvar. Det är vad som överraskade mig mest med brandingejörsutbildningen, engagemanget och gemenskapen hos oss brandstudenter. Ja, egentligen i allmänhet hur brandbranchen
utvecklas tack vare att varje individ lägger ner tusentals timmar på att studera
och jobba med brandämnet. Majoriteten av oss i Bi20 tog chansen att spendera den gångna sommaren på en räddningstjänst någonstans i Sverige och
vi har alla med oss spännande och lärorika upplevelser beroende på vart i
vårt avlånga land vi befann oss. Restriktionssläppet i september har nog ingen
missat. På dagtid har många återgott till sin arbetsplats vilket för oss studenter
innebär de brandsäkra tegelbyggnaderna uppe på LTHs kulle. Men, hur ser det
ut nattetid då dansgolven återfylls med festsugna väsen? Och nu när mörkret
har lagt sig som en blöt ullfilt över våra dagar är det allt så lockande att tända
levande ljus, men är ljusen verkligen så oskyldiga som vi tror? Om det och
mycket annat kan du läsa i detta nummer av Bilagan.
Jag önskar er en trevlig läsning följt av god helg och gott nytt år!
Carolina Arvidsson
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Ibland kommer riktigt vackra vyer med
räddningstjänstyrket, se mer på sida 15

Åter på dansgolvet
- En artikel om nattklubbar och bränder

Brandsäkerheten på nattklubbar och diskotek är högst aktuellt i dagens
läge då allt varit stängt i över ett år på grund av restriktioner i samband
med coronapandemin. Nu när klubbar och diskotek öppnar upp är det viktigt att vara medveten om de risker som finns i en nattklubbsmiljö. Särskilt
vikten av att ge besökarna kännedom kring nödutgångar och utrymning.
Klubbar och diskotek är en mycket riskfull miljö eftersom det ofta är mycket folk samlade på
en mindre yta samt att de flesta människorna där har druckit ett och annat glas. När en
brand uppstår är det viktigt att lokalen snabbt
kan utrymmas så att ingen kommer till skada. Vid just bränder i nattklubbar är det större risk att utrymningen blir mer komplicerad
på grund av att människor kläms av varandra. Panik uppstår och situationen blir kaotisk.
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I Bukarest 2015 utbröt en brand i nattklubben Colectiv där drygt 400 personer befann
sig i lokalen. Minst 27 personer dog och ytterligare 162 personer skadades, enligt uppgifter
från rumänska nyhetskanalen Digi24. Branden
startades av fyrverkerier och spreds sedan vidare. Utrymningen av nattklubben fungerade inte som tänkt. Alla utrymningsvägar förutom en var blockerade och panik uppstod.

Situationen medförde att människor började
trampa på varandra för att ta sig ut. Branden i
Bukarest är tyvärr bara en händelse i mängden.
Diskoteksbranden i Göteborg 1998, även kallad
Backabranden, är ännu ett exempel. Enligt P3
dokumentär befann sig cirka 375 ungdomar i
lokalen som var godkänd för endast 150 personer. Branden var anlagd i en hög med stolar
som var placerad i festlokalens utrymningsväg.
Vissa personer kände röklukt tidigt men det
avfärdades och förklarades som lukt från rökmaskinen. Sedan stängde discjockeyerna av
musiken och uppmanade folk att ta sig ut, men
mer än hälften av besökarna tog inte varningen
på allvar. De som lyckades ta sig ut i ett senare
skede beskrev läget som trångt och att trycket bakifrån gjorde så att personer trycktes ner
på golvet, klämdes fast och hamnade i högar.

Diskoteksbranden i Göteborg och branden på
nattklubben i Bukarest visar hur fel det kan gå.
På senare år har många lokaler utrustats med
sprinklersystem och gjort sig av med lättantändligt material i klubbmiljön. Dessutom har många
lokaler fått fler och tydligare utrymningsvägar.
I Sverige förbjöds rökning på restauranger och
serveringsställen den 1 juni 2005. Genom detta minskar risken för antändning genom rökning och att man lättare upptäcker röklukt.
Som nattklubbsbesökare finns det enkla åtgärder man själv kan göra för att öka sin egen och
andras säkerhet. Det är framför allt viktigt att lokalisera nödutgångarna. Det är alltför vanligt att
folk tar sig ut den vägen de kom in, samtidigt
som att det ofta finns betydligt mycket närmare
och säkrare utgångar. Om alla hade uppmärksammat nödutgångarna så hade många så kalllade “proppar” vid dörröppningarna undvikits.
Att inte dricka sig alltför berusad för att bibehålla sin reaktionsförmåga är en självklarhet för många. Trots det är det av högsta vikt att nattklubben tillser att lagar och
regler följs. Nattklubbens anställda bör också
ha rutiner för hur de ska hantera en brandsituation för en så säker utrymning som möjligt.

MARTINA ENOCHSSON
& SARA FRANSSON

Vi är riktigt bra på
brandskydd och riskhantering
Men vi skryter hellre med att vi är
prisbelönta för vår kultur och för våra
medarbetares utvecklingsmöjligheter.
Vill du vara med? Hör av dig!
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In Case of Emergency - ICE
Ibland kan räddningstjänst-, ambulans- och sjukvårdspersonal
snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående. Det kan
exempelvis vara om du råkat ut för en olycka eller blivit sjuk
och inte kan tala själv. Detta är vad ICE kontakterna är till för.

Vad betyder ICE?
Enligt 1177 är ICE en förkortning av engelskans
In Case of Emergency och betyder ”vid en nödsituation”. Det är ett internationellt accepterat
sätt att hitta anhöriga till den olycksdrabbade.
ICE betecknar ett nödnummer till närstående i
din mobil och är därmed ett bra sätt att berätta
för räddningspersonalen vem de ska kontakta.
Så här skapar du ICE-kontakter i mobilen
1. Lägg till en ny kontakt i telefonboken.
2. Skriv in ICE1, mellanslag, sedan relationen du
har till personen (exempelvis “wife” om det är din
fru), mellanslag, och till sist namnet på personen.
Om din kontakt är döv eller har nedsatt hörsel
skriver du ICETEXT i stället för ICE.
3. För att lägga till fler ICE kontakter skriver du
ICE2 och så vidare.
- Som telefonnummer är det viktigt att använda landsnummer. Exempelvis +46 eller 0046 för
kontaktpersoner inom Sverige. Detta är för att
ICE-funktionen även ska fungera utomlands. Exempel: ICE1 Mother Cecilia +46701234567.
Anhöriga
ICE är även till fördel för de anhöriga. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap skriver att det
tar i snitt sex timmar för den anhöriga att bli kontaktad vid ett olycksfall. Med hjälp av ICE kan det
gå mycket fortare. Det är viktigt att informera den
som är din ICE-kontakt att du valt hen. Fråga om det
är okej att hen är din ICE-kontakt. Berätta om eventuella allergier, sjukdomar eller läkemedel. Det gör att hen kan förmedla viktig information till sjukvårdspersonalen.

HANNA IVANSSON
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Bildtext: Lägg in ICE kontakter i mobiltelefonen

Nu är det enklare
att certifiera sig till
termograför.
Certifiering som intygar kompetens,
höjer kvalitet och ställer krav.

S B SC Ä R N O R D E N S L E DA N D E C E RT I F I E R I N G SO RGA N I N O M B R A N D - O C H SÄ K E R H E TSO M R Å D E T.

NORIDSK FORM AB | www.nf.se

sbsc.se/termografor

Bilagans första reseguide - en guide till
Sveriges hetaste brandkårsmuseer

Välkomna till Bilagans första reseguide! Denna guide tar dig genom Sveriges
främsta Brandkårsmuseer från Luleå i norr till Ystad i söder. Här garanteras det
att du hittar brandkårsmuseet närmast dig.
Hur har räddningstjänsten utvecklats genom åren? Vilka räddningsfordon hade man i Sverige år 1934?
Hur såg de första handbrandsläckarna ut? Allt detta och mera kan du få reda på hos någon av Sveriges
många brandkårsmuseeum.

Volvo L2449 från 1934 - fotograf: Brandkårsmuseet i Simonstorp
Då många av museerna endast har sommaröppet rekommenderar vi att kika in på museernas egna
hemsidor genom att scanna de tillhörande QR-koderna. Där finns öppettider och fler detaljer för den
intresserade. Men redan nu i vinterkylan kan ett besök på någon av årets varmare månader planeras in,
och en tur till ett brandkårsmuseum rekommenderas för såväl stora som små!
Både Flygmuseet F21 i Luleå och Hässleholms museum har ett brett utbud av olika sorters gamla
fordon, inte endast brandrelaterade sådana. Trots det har de mycket brandkårs historia att förmedla.
Dessa museum passar extra bra för den med ett bredare tekniskt intresse.
Museerna är belägna på olika typer av platser. Brandkårsmuseet i Simonstorp är beläget i ett gammalt
civilförsvarsförråd på den östgötska landsbygden, då rekommenderas bil för att ta sig dit. Andra är belägna mer lättillgängligt, exempelvis Brandkårsmuseet på Södermalm, som kan hittas i Katarina brandstations gamla stallbyggnad på Södermalm i Stockholm. Stationen är världens äldsta som fortfarande
är i bruk.
Så planera in ett besök redan nu! Varför inte en biltur till snöiga Luleå, eller till Helsingborg, sundets egna
pärla. På nästa uppslag hittar ni QR-koderna och tillhörande karta, så hoppas vi att vi ses på något av
Sveriges hetaste brandkårsmuseum!

AXEL NORDSTRÖM & DANIEL RIKSE
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Tindrande juleljus
- en brand- och hälsofara!
Dagarna är korta och mörkret är påtagligt, det är kallt och ibland snö. Detta
är även känt som december. Att gå runt i sitt hem och tända lite levande ljus
kan liva upp vintermörkret men det är även otroligt lätt att glömma dem.
Ett telefonsamtal eller upplösningen av en serie kan vara allt som krävs
för att glömma av ljusen för en stund och då kan det redan vara för sent.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, sammanställer statistik över olyckor och
andra händelser på en hemsida som kallas IDA.
Bland annat finns siffror på antalet omkomna i
bränder mellan 1999–2015. Av dem som omkommer i bränder under ett år är det 12,8% som
förolyckas i just december månad. Genomsnittet per månad är 8,33%. Det totala antalet insatser i december är dock inte nämnvärt högre
i jämförelse med övriga månader.
December månad kan alltså kopplas till större
risk för dödsbränder. Detta kan bero på att det
är en mörk månad, mycket ledighet och högtider som förknippas med ljus. Många samlas
på samma ställe, det lagas mycket mat men
framför allt är det vanligt att det tänds mycket
levande ljus i olika delar av huset som sedan kan
glömmas bort. Levande ljus kommer förmodligen leva kvar som en del av vinter högtidsfiranden och valet av ljus kan påverka våra familjers
hälsa.
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Det finns även en annan vinkel på allt vad ljus innebär och det är hälsoeffekterna av att andas in de
partiklar ljusen avger. Briab, som är ett företag
inom bland annat riskhantering, har publicerat en
artikel där de skriver om levande ljus och dess risker. De skriver där att enligt Danska statens Byggeforskningsinstitut avger ett stearinljus ca 80 000
partiklar per kubikcentimeter och ett paraffinljus
avger ca 240 000. I artikeln jämförs detta med en
cigarett som har ett utsläpp på 213 000 partiklar
per kubikcentimeter. Vid utblåsning av ett ljus tillkommer det en mängd på 350 000 partiklar. De
skriver också att Norska Folkhälsoinstitutet har
gått ut med en varning där de anser att tända stora mängder ljus kan jämföras med passiv rökning.
Levande ljus hör till årets mörka månader och
ett enkelt sätt att njuta av dess mysfaktor och att
samtidigt undvika olyckor är att sätta en timer på
telefonen med en påminnelse om att släcka ljuset.
Att slänga en extra titt på vad ljuset innehåller vid
köptillfället är ett smidigt sätt att undvika hälsorisker med de levande ljusen. Mer stearin än paraffin!

STOCKHOLM
NORRKÖPING

GÖTEBORG
UMEÅ

brandkonsulten.se

EBBA THOR
En värmande brasa i 2D.

15

Sommarpraktik på
Räddningstjänsten
Under sommaren mellan år ett och år två får de som läser brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola, LTH, möjlighet att praktisera på en räddningstjänst
i landet. Detta för att ge studenterna en djupare insikt i räddningstjänstens metoder och arbetsrutiner. I den här artikeln berättar några studenter om deras praktik.
Daniel
Daniel gjorde sin praktik i Skövde på räddningstjänsten Östra Skaraborg. Att få göra praktiken på en annan ort och närheten till Sveriges
bästa sommarland var valet av praktikplats givet för Daniel.
Vilken räddningstjänst var du på?
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Vad var dina förväntningar innan du började på räddningstjänsten?
Att det skulle vara mycket fart och fläkt, långa dagar och många sömnlösa
nätter. Och visst var det stressigt ibland, men tempot kändes mer lagom bara
någon vecka in.
Vad fick du göra under din praktik?
Det var lite olika från vecka till vecka men i huvudsak följde jag ett skiftlag på
deras pass. Jag följde även med brandingenjörerna på stationen vid ett par
tillfällen. Väl ute på utryckning var det främst att observera, men jag fick även
hjälpa till då jag kunde, till exempel sanering vid olyckor. Jag fick även släcka
en rishögsbrand, och var med på återställning under och efter larm.
Vad var höjdpunkten?
Höjdpunkten var när vi åkte mitt i natten på ett automatlarm som faktiskt var
en riktig brand i lägenheter. Då fick jag verkligen se hur hela organisationen
arbetar tillsammans, och hur viktigt det är att öva på händelser innan de inträffar.
Vad var något du inte visste om räddningstjänstens arbete som du lärde
dig under din praktik?
Att det var väldigt mycket mer än att åka blåljus. Jag visste att det skulle vara
mycket träning innan jag började men jag hade inte förväntat mig att det skulle vara två träningspass under ett dygnspass.
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Rafael
Rafael praktiserade på den nordligaste räddningstjänsten i klassen, Umeå räddningstjänst. Med kännedom av stan, närheten till
familj och vänner tog Rafael möjlighet att få
göra praktiken på hemmaplan.
Vilken räddningstjänst var du på?
Umeå räddningstjänst.
Vad var dina förväntningar innan du började på
räddningstjänsten?
Jag hoppades på att få en större insikt i vad en
brandingenjör och brandman gör, samt hur räddningstjänsten fungerar.

Vad fick du göra under din praktik?
Jag fick åka på larm, bo och sova på brandstationen samt vara med på övningar. Jag följde ett
skiftlag brandmän och gjorde det som de gör på
en vanlig arbetsdag.
Vad var höjdpunkten?
Höjdpunkten för mig var när jag var på en liten
skogsbrand och aktivt fick hjälpa till att släcka
branden.
Vad var något du inte visste om räddningstjänstens arbete som du lärde dig under din praktik?
Räddningstjänsten åker på mycket fler “konstiga” larm än bara bränder. Exempelvis folk som är
inlåsta i sina egna bilar, oljeläckor, cement som
spillts på vägar med mera.

Helikoptersläckning av en skogsbrand utanför Strömsund.

Hanna
Hanna praktiserade på räddningstjänsten Skåne Nordväst i Helsingborg. Att få göra praktik
hemma och möjligheten att få vara en riktig ”city
släcker” gjorde så att valet av praktikplats blev
självklart för Hanna.
Vilken räddningstjänst var du på?
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Vad var dina förväntningar innan du började på
räddningstjänsten?
Mina förväntningar var att få åka med olika sorters
larm men även att få en djupare insikt i hur det är att
jobba som brandman. Speciellt hur det skulle vara att
följa med ett skiftlag.
Vad fick du göra under din praktik?
Jag fick följa med på många olika sorters larm och
vara med på utbildningar och övningar. Bland annat
en ytlivräddningsövning som var mycket rolig. Det
var också väldigt lärorikt att få se samarbetet mellan
all utryckningspersonal på insatser.
Vad var höjdpunkten?
Det måste vara att få testa på hur det är att jobba
som brandman och allt där till. Känna gemenskapen
när man lagar mat, ha filmkvällar, gemensamma träningspass och få åka på mer specifika larm som till
exempel kemdykning.
Vad var något du inte visste om räddningstjänstens
arbete som du lärde dig under din praktik?
Att det är så många automatlarm visste jag inte innan. Sen så var jag lite orolig att jag inte skulle vakna
av larmet på natten men det gjorde man. Sen så fick
jag mycket bättre koll på rutiner vid ett larm.

Wilma
Skåningen Wilma genomförde sin praktik
långt hemifrån på räddningstjänsten Jämtland i Östersund. Med Wilmas brinnande friluftslivintresse passade Östersund henne jättebra.
Vilken räddningstjänst var du på?
Räddningstjänsten Jämtland
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Vad var dina förväntningar innan du började på
räddningstjänsten?
Eftersom att vi hade haft en kurs som förberedde
oss för praktiken innan så var jag förberedd på att
man skulle få vara med om en del jobbigt. Men
såg framförallt fram emot att få uppleva en stor gemenskap i skiftlaget när man lagar mat, tränar och
lever ihop.
Vad fick du göra under din praktik?
Jag både följa ett skiftlag och skugga inre- och
yttre befäl vilket var väldigt lärorikt. Eftersom att
räddningstjänsten där jag var har SOS och

Foto: Jenny Edströmt, bild på Wilma

ambulansen på samma ställe fick jag även vara
med där och se hur det fungerar. Jag fick även
vara med som observatör i skogsbrandflyget.
Vad var höjdpunkten?
Höjdpunkten var definitivt mina kollegor, de gjorde
verkligen allt för att jag skulle få det så bra som
möjligt. Sen såklart all träning tillsammans och
de gemensamma övningar vi hade. Jag fick också vara med på bland annat en villabrand och en
mindre industribrand, där det va väldigt intressant
att se hur brandmännen har sina rutiner och hur
smidigt allt funkar i stundens hetta.

”Att få spendera sommaren
uppe i Jämtland var ju såklart
en höjdpunk i sig själv!”
Vad var något du inte visste om räddningstjänstens arbete som du lärde dig under din praktik?
Hur ledningen fungerar, vad alla befattningar och
ledningsnivåer innebär. Vilka typer av fordon som
rycks ut vid vilken typ av larm. Att man snabbt
kommer in i de rutiner som finns vid larm. Jag fick
även lära mig väldigt mycket som skogsbränder.

ARVID NILSSON MADELL
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knep å knåp
Lätt

Svår

Brandskydd och riskhantering över hela landet.
Följ oss på Instagram på @bricon.se
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MALIN SVENSSON
SARA FRANSSON
MARTINA ENOCHSSON

FOTO: NIKLAS LYDEEN
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Vill du bli en av oss?
Brandprojektering är ett växande företag och vi söker nu nya
medarbetare till våra kontor i Skövde, Västerås, Eskilstuna, Linköping
och Norrköping.
Vi erbjuder dig att vara del i ett mindre företag där gemenskapen och
möjligheten att påverka är stor. Då Brandprojektering är i en expansiv
fas har du en unik möjlighet att vara med från början och utgöra en
viktig del i företagets fortsatta utveckling.
Vi söker både dig med tidigare erfarenhet som brandkonsult och dig
som är nyexaminerad brand- och/eller riskingenjör.
Är du student i slutfasen av din utbildning så finns även möjligheten till
traineetjänst hos oss där du kombinerar studier/examensarbete med
en försmak på konsultjobbet. På flera av våra orter finns även
möjlighet till sommarjobb oavsett i vilket skede du är i din utbildning.
Låter detta intressant så tveka inte att höra av dig till oss med ditt CV
och en presentation av dig själv.
(PS. Superkrafter är meriterande men inget krav, vi ser till att du får
dem med tiden)
Kontaktuppgifter
Alexander@brandprojektering.se
010 177 55 05
www.brandprojektering.se

Vill ni också synas i Bilagan?
Hör av er till annonsbi20@gmail.com

