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Välkommen till Sveriges största konferens om
förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd! 
Egendomsskadorna i samband med brand har de senaste åren ökat med 1 miljard. Vi 

måste gemensamt ta krafttag för att minska skadekostnaderna och ytterligare öka det 
förebyggande brandskyddsarbetet. Välkommen till Stockholm den 26-27 november för att 
medverka vid en nationell konferens om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. 
Vi kommer under två dagar att konferera och debattera ämnen och frågeställningar som 
rör branschen. Vilka är dom konkreta svaren på brandskyddsfrågorna i branschen? Hur ser lös-
ningarna ut? Vi avslutar första konferensdagen med mingel där vi bjuder på dricka och tilltugg. 

Brandskydd 2014 består av tre block:

Brandskydd 2014 arrangeras av Sveriges Brandkonsultförening - BRA som består av de 13 
största och ledande brandkonsultföretagen i Sverige samt Informationsbolaget tillsammans 
med Sprinklerfrämjandet och NSD (Näringslivets Säkerhetsdelegation). Nya samarbets-

försäkringsbolagen och industrin i Sverige varit en stor aktör på marknaden och fört utveck-
lingen inom det förebyggande brandskyddsarbetet ständigt framåt. Sveriges Byggnads-
inspektörer FSB är också en av våra nya samarbetspartners. Byggnadsinspektörerna har en 
betydande roll i byggprocessen och FSB samarbetar nära med både Boverket och Sveriges 
kommuner och landsting i många viktiga frågor. Brandskydd är ett etablerat forum för folk i 
branschen och vi erbjuder ett varierande program med många intressanta föredrag. Besök 
brandskydd2014.se för fullständigt program och mer information. 

I samband med konferensen Brandskydd 2014 kommer vi att inbjuda företag att deltaga 
för att få tillfälle att presentera sina tjänster och produkter. I programmet har vi avsatt tid 
för deltagarna att besöka utställningen. Alla pauser och mingel kommer att vara i utställ-
ningslokalen. Brandskydd 2014 riktar sig till målgrupperna Brandskydds- och säkerhetsan-

-

Fakta Brandskydd 2014
Plats:

Tid: 26-27 november 2014

Deltagaravgift: 3.950 kronor exkl. moms.

och dokumentation

Konferensmiddag: 475 kronor inkl. moms.
-

Information:
gustaf@informationsbolaget.se

Hotell: 

“Brandskydd 2014” vid bokning.

Anmälan: Via hemsidan www.brandskydd2014.se 
eller tel 040-611 13 00

www.brandskydd2014.se
för fullständigt program och anmälan

Medverkande företag
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Program onsdag 26 november
09.00-10.00 Registrering och besök i utställningen

10.00-10.15 Välkommen till Brandskydd 2014

Block 1 - Myndigheter, processer och regler 

10.15-11.45 BBR 20-årsjubileum 1994-2014
  - 20 år och 20 revideringar
  Robert Jönsson/Tomas Rantatalo, medförfattare BBR 94
  Caroline Cronsioe/Anders Sjelvgren, Boverket   
  Kjell Fallqvist ordf, BRA, Erik Almgren ordf. BIV

11.45-12.15 Arbetsplatsens brandskydd, Arbets- 
  miljöverkets perspektiv på brandskydd 
  Ulla Rosenius, Arbetsmiljöverket
  Avdelningen för regler

12.15-13.30 Lunch och besök i utställningen

13.30-14.00 Rättsäkert brandskydd
  - Bokstavstroende vs egna tolkningar 
  Johan Hallencreutz, Fire/BRA
  Peter Arnevall, Uppsala brandförsvar

14.00-14.30 Best practice och vägledningar, 
  varför behövs dem? 
   Johan Norén, Briab 

14.30-15.00 Tillsynshandboken och annat nytt
  lösningsorienterat från MSB 
  Patrick Perbeck, MSB  

15.00-15.45 Utställningsbesök

Block 2 - Konkreta lösningar från ”verkligheten” 

15.45-16.15 Så blir brandskyddet rätt utfört från
  projektering till färdig byggnad 
  Malin Vester, Bengt Dahlgren AB

16.15-16.45 Så löser vi ett rimligt brandskydd vid
  om- och tillbyggnader.
  Magnus Nordberg, Brandkonsulten

16.45-17.15 Så blir bygginspektörerna en tillgång
  i byggprocessen 
  Ulrika Nolåker ordf, Sveriges Bygginspektörer

 Mingel i utställningen

Program torsdag 27 november
 Egendomsskyddet som försvann 

  Hur kan brandskadekostnaderna öka trots att
  antalet bränder blir färre och hur kan vi motivera  
  denna trend?
Hans-Eric Zetterström, LHans-Eric Zetterström, Länsförsäkringaränsförsäkringar

09.00-09.30 Konkreta lösningar från byggentreprenören  
  Så löses hallbyggnaders brandskydd  
  framöver 
  Thomas Järphag, NCC

09.30-10.00 Vad händer med skriftlig redogörelse?
  Vad är lösning på det? 
  Per Karlsson, MSB

10.00-11.00 Utställningsbesök

Block 3 - Vilka lösningar får vi från forskningen?

11.00-11.30 Släcksystem med vattendimma.
  Nya lösningar för framtiden? 
  Magnus Arvidson, SP Fire research

11.30-12.00 Lågt sittande ventilationsdon,
  resultat från brandforskuppdrag 
  Hans Nyman, Brandskyddslaget

12.00-13.15 Lunch och besök i utställningen

13.15-13.45 Brandskyddsfärg, hur fungerar den
  i verkliga bränder?

13.45-14.15 Regler för förenklad dimensionering
  för bra analytisk design
  Från SFPE-konferensen

14.15-14.45 Uppföljning av brandskydd i samhället,  
  en forskningsstudie 
  Michael Strömgren, SP Fire Technology

14.45-15.00 Sammanfattning
  Vad har vi lärt oss idag?

www.brandskydd2014.se
för fullständigt program och anmälan

 


