
Program Brandlarmdagen – tisdag 21 april
 
Programmet är framtaget i samarbete med SäkerhetsBranschen.
 

09.00 Samling och kaffe

09.30 Inledning

09.40 När safety möter security 

 Alla system konstrueras för en mer eller mindre underförstådd omgivning. Men hur går det när den om- 

 givningen plötsligt ändras? När ett system som bara var tänkt för betrodd personal kopplas ihop med ett 

 annat system som är nåbart från Internet, vad händer då? Leif Nixon från Nixon Security redovisar   

 exempel på brister som framkommit.

10.20 Fjärrtjänster – riktlinjer för utförande 

	 Kjell	Ericsson	från	Säkerhetsbranschen	presenterar	exempel	på	krav	och	riktlinjer	som	finns	i	Europa.

10.45 Larmförmedlingstjänster ur ett fastighetsägarperspektiv  

 Magnus Eriksson och Nils Lindberg från Locum delar med sig av sina erfarenheter kring larmförmedling   

 ur ett fastighetsägarperspektiv.

11.00 Kaffe och besök hos utställarna

11.30 False alarms in the UK (föreläsning på engelska) 
 Graham Simons från branschorganisationen Fire Industry Association (FIA) kommer med hjälp av fall- 

 studier att presentera hur Storbritannien ser på orsakerna till falsklarm. Han beskriver FIA:s kampanj 

 “Cut False Alarm Costs (Minska kostnaderna för falsklarm)” som syftar till att belysa problemet och visa 

 hur man kan bli bättre på att bekämpa det.

12.10 Hur uppfattar räddningstjänsten automatlarm i sin vardag?  

 Räddningstjänsten är en viktig aktör i brandlarmskedjan. Kjell-Åke Romfors, Räddningstjänsten Jönköping, 

 talar om sin syn på avtal, onödiga larm, larmplaner och kommunikationen mellan inblandade parter m.m.

12.35 Lunch och besök hos utställarna 

13.35 Styrning och brandskyddssystem  

 Utvecklingen går mot alltmer komplexa brandskyddssystem där branddörrar, ventilation, släcksystem, hissar  

 m.m. styrs av det automatiska brandlarmet.  AnnaCarin Carlén från Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB har  

 arbetat med en rekommendation på uppdrag av Brandskyddsföreningen och redovisar innehållet i stora drag.

13.55 Samordnad provning av brandlarm och styrningar                                            
 Emil Egeltoft från Brandtec redovisar exempel på hur samordnad provning kan genomföras i praktiken.

14.15 Brandlarm & offentlig upphandling 

 Tobias Peedu och Marion Kronberg från advokatbyrån Nova går igenom spelreglerna i offentliga upp- 

 handlingar samt redovisar intressanta rättsfall och praktiska exempel på svårigheter som kan uppstå vid   

 genomförandet av en upphandling. 

14.55 Kaffe och besök hos utställarna

15.25 Erfarenheter från en brandutredning 

 David Hultman från Räddningstjänsten Eskilstuna kommun redogör för en brand där förutsättningar kring  

 installationen av detektorerna har påverkat tiden från brandstart till larm.

15.45 Standardisering och regelverk – nyheter  

 – Jan Blomqvist från Säkerhetsbranschen informerar om teknisk rapport från SIS för val av signal- 

	 karaktärer	och	om	flera	nya	standarder	i	EN54-serien.

 – Jens Hjort från Brandskyddsföreningen sammanfattar det senaste årets utveckling gällande SBF 110:7

 – Lars Brodin från Brandskyddsföreningen informerar om det pågående arbetet för ett nytt regelverk för  

 utrymningslarm

16.30 Avslutning och mingel i utställningen

18.30 Middag



Program Sprinklerdagen – onsdag 22 april
 
Programmet är framtaget i samarbete med Sprinklerfrämjandet. 
 

09.00 Samling och kaffe

09.30 Inledning

09.40	 Grafikens	Hus	brinner,	varför	fungerar	inte	sprinklern?	  
 Magnus Nordberg från Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB tillsammans med Mårten Eskilsson från   

 Räddningstjänsten i Strängnäs redovisar brandutredningen som gjordes efter branden i Mariefred i   

 mars förra året, där en delvis sprinklad byggnad totalförstördes.

10.10	 Sprinkler	i	höglager	–		N-RACK-EC,	ett	alternativt	skydd	för	ställage 
 Michael Billström från Reliable Automatic Sprinkler presenterar ett alternativ med horisontella barriärer  

 och EC-sprinkler för skydd av höga lagringshöjder samt skydd av exponerad expanderad grupp A-plaster.

10.55 Kaffe och besök hos utställarna

11.25 Korrosion i sprinklersystem – kunskap och nytänk 
 Tomas Farestveit från Nordiska Brand och Per Slagbrand från Nordic Sprinkler berättar om erfarenheter,  

 kunskapsläget och ger förslag på förbättringsåtgärder.

11.55 Bensträckare i lokalen

12.05 Fortsättning: Korrosion i sprinklersystem – kunskap och nytänk

12.25 Lunch och besök hos utställarna 

13.25 Sprinkler Protection of non-Storage Occupancies with High Ceiling Clearance (föreläsning  
 på engelska) 
 Peter Thomas från Victualic USA berättar om intressanta slutsatser från brandförsök i köpcenter,   

 gallerior och andra lokaler med höga takhöjder.

14.00 Släcksystem med vattendimma – en förnyad kunskapssammanställning 
 Magnus Arvidson från SP Fire Research redovisar Brandforskrapporten som beskriver senaste årens   

 teknikutveckling, släckförsök och ger exempel på goda och dåliga erfarenheter från verkliga installationer.

14.30 Kaffe och besök hos utställarna

15.00 Alternative Sprinkler Systems Design according to NFPA 13 (föreläsning på engelska) 
 James D. Lake från NFSA (National Fire Sprinkler Association) går igenom bakgrund och innehåll i   

	 nuvarande	kapitel	22	i	NFPA	13	som	beskriver	hur	alternativ	sprinklerlösning	ska	verifieras.

15.45 Brandtekniska byten vid sprinkler – utvecklingstrender  
 Erik Almgren från Bengt Dahlgren Brand och Risk diskuterar hur dagens spelplan ser ut för brandtekniska 

 byten i sprinklade byggnader. Hur har området utvecklats över åren? Erik ger åhörarna en historik,  

 aktuella tillämpningsexempel och en framtidsspaning.

16.15 Avslutning

 


