Ung och eftertraktad. Marcus Ryber är en i en allt större skara unga svenska brandingenjörer som arbetar utomlands. Den svenska brandingenjörsutbildningen anses i en internationell jämförelse stå sig gott. När Sirenen besökte England hade Marcus Ryber sin bas på Arup Fire i London, i dag jobbar han för samma företag i Köpenhamn.

Svenska ingenjörer eftertraktade
Svenska brandingenjörer
plöjer ny mark – utomlands.
Brittiska konsultföretaget
Arup Fire har sju svenskar
på lönelistan och ytterligare
sju svenska ingenjörer arbetar utrikes.
– Den svenska utbildningen har ett mycket gott anseende, säger en av dem, Marcus Ryber.
29-årige Marcus har drygt tre år
i utlandstjänst, först två i Melbourne och Sydney i Australien, därefter ett år i London.
– Jag gick ut som ingenjör
1995 och fick jobb hos Bengt
Dahlgren AB i Stockholm. Efter
två år där sökte jag en ny utmaning, gärna utomlands. Via
kontakter fick jag napp i Melbourne och det kändes helt

rätt. Jag gillar att resa och jobbet hos Arup Fire gav mig chansen att arbeta med stora och utmanande projekt.

Sju svenskar
Arup Fire har ett 75-tal brandingenjörer i sitt stall. Det är stor
spridning på nationaliteter, typer av brandingenjörsutbildning och bakgrund. Sju av dem
är svenskar, förutom Marcus är
de Per Olsson (placerad i Hong
Kong), Oscar Löfgren (Köpenhamn), Jimmy Jönsson (Dublin), Emil Karlsson (Melbourne), Mikael Ljungqvist (Sydney)
och Jan Olov Ottosson (Melbourne).
– Flera av oss fick jobb direkt
efter utbildningen på högskolan i Lund, några gick inte ens
påbyggnadsåret på Räddnings-

verkets skola i Revinge.
Per Olsson blev den förste
som anställdes av Arup Fire och
nu är företaget så belåtet med
de nya svenska ingenjörerna att
de marknadsför sig aktivt
bland eleverna i Lund.
Varför står den svenska utbildningen så högt i kurs?

Komplett utbildning
– Den är väldigt komplett och
den teoretiska bakgrunden är
mycket gedigen. I flera andra
länder sker utbildningen till
brandingenjör enbart som en
fördjupning under sista året i
form av en så kallad Master degree-utbildning.
– Det är heller inte ovanligt
att studenterna mer eller mindre stöps i yrkesrollen som
brandkonsult. I Sverige får vi

ett bredare perspektiv i form av
bland annat ny forskning, egna
projekt- och grupparbeten
samt en god inblick i räddningstjänsten, säger Marcus.
Han fortsatte efter två och ett
halvt års teoretiska studier i Lund
med det räddningstjänstinriktade
extra året på Räddningsverkets
skola i Revinge.
– Den tiden vill jag inte vara
utan. Jag fick lära mig hur räddningstjänsten fungerar, vilket varit värdefullt i arbetet som konsult. Vi har många kontakter med
räddningstjänsten.

13 000 kronor för en etta
Marcus Ryber förnekar att pengarna varit avgörande för att söka
jobb utomlands.
– Nej, det handlar mer om en utmaning och att bredda sig i yrket.

Unga svenska brandingenjörer tjänar ofta mer utomlands
än i Sverige. I England betalar
de bara 22 procent av lönen i
skatt. Men när en etta några
hundra meter från Baker Street
Station kostar 13 000 kronor i
månaden och man själv måste
stå för försäkringar och annat
som ingår i det svenska trygghetssystemet så behövs det en
månadslön på dryga 30 000
kronor för att villkoren ska bli
desamma som i Sverige.
Sedan Sirenen besökte London har Marcus Ryber bytt
jobb, flyttat närmare Sverige,
men fortfarande med utländsk
bas. Sedan i våras finns han på
Arup Fires nya kontor i Köpenhamn.
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