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2012-03-01 

Månadsbrev nr 2, 2012  

1. Summary in English 
Short summary in English of my activities during February 2012; 

• The Business plan for the activities of Sprinklerfrämjandet 2012– the plan has 
been upgraded to establish our goals and to develop a plan for our activities during 
2012 

• Marketing – a lot of efforts has been done over the last year to invite more mem-
bers to support our organisation. The interest to join our organisation is exciting to 
follow and we are extremely happy for this development 

• Sprinkler seminar on 26th April 2012, Stockholm – during this year, like 2011, 
we have agreed with Swedish Fire Protection Ass (SBF) to have a joint Sprinkler 
seminar on 26th April 2012. The programme committee has now developed a pre-
liminary program.  
The final layout of the programme has just been finalized and have bee distributed 
to the market 

• AGM 2012, Stockholm – AGM 2012 has been decided to take place on 25th May 
in the same facilities as where the SBF Sprinkler seminar will be performed 

• The Board met on 7th February – the board of Directors met in one of their regu-
lar meetings on 7th February 

• Meetings with members during the month – The undersigned has had a couple of 
meetings with member companies as well as individuals from member companies 
this month; 

a) Students	  from	  Lund	  University	  to	  discuss	  examination	  reports	  
b) Brandskyddslaget	  AB	  to	  discuss	  sprinkler	  protection	  systems	  for	  tunnels	  
c) We	  were	  invited	  to	  the	  Farewell	  party	  for	  Jan	  Wisén,	  the	  Chief	  Fire	  Officer,	  Great-‐

er	  Stockholm	  Fire	  Brigade,	  whom	  left	  the	  fire	  brigade	  after	  5	  years	  of	  service	  

• Articles for technical magazines	  –	  One of the leading technical magazines for 
house builders has decided to have a special issue/theme in their March edition	  	  	  	  

• Marketing efforts in the domestic markets to further improve the membership sup-
ports 

• Administrative work in order to keep the members updated on information re-
ceived from Alan Brinson. 
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2. Inledning 
1 mars – SKÖNT! Februari har vi alltså passerat, dagarna blir längre och dagsljuset blir tydligare.  
Jag summerar kort vad som skett under februari; 

1. Samverkan med SBF för slutförande av programmet för Sprinklerseminariet 2012 
Diverse frågor har under månaden diskuterats för planeringen av årets Sprinklerseminarium den 26 
april i Stockholm.  
Programmet är slutfört och jag har skickat ut inbjudan till er alla under månaden. Vi anser att vi 
åter lyckats skapa ett intressant program med flera internationella föredragshållare liksom ett antal 
välkända ansikten från Sverige. Jag bifogar åter inbjudan med program tillsammans med månads-
brevet.  
Glöm inte att göra en markering i er almanacka för sprinklerdagen den 26 april. 

2. Sprinklerfrämjandets årsmöte den 25 april 2011 
Jag påminner er om att Sprinklerfrämjandets årsmöte genomförs dagen innan sprinklerseminariet 
(m.a.o. den 25 april kl 15.00 ca 1.5 timme) i samma lokaler som seminariet. Vi hoppas på ett stort 
deltagande genom att vi samordnat årsmötet med årets. 

Glöm inte heller att göra en markering i er almanacka för vårt årsmöte den 25 april kl. 15.00.  

3. Stockholm – Möte med Conny Becker, Brandskyddslaget den 2 februari   
Under augusti träffade jag Conny Becker, för att diskutera frågor av gemensamt intresse. 
Södra Länkens tunnlar har inneburit en stor trafiklättnad för södra Stockholm, men måste p.g.a. 
krav från Räddningstjänsten (RTJ) tillfälligt stängas av när det blir alltför omfattande köbildning, 
naturligtvis i första hand vid rusningstrafik. Detta vill man inte acceptera i Norra Länken och då 
kräver RTJ ett aktivt brandsläckningssystem i kommande tunnelsystem då det alltid finns risk för 
att köbildningar kan uppstå i tunnlarna.  

Sprinklerskydd i trafiktunnlar har i Sverige under många år ansetts som farligt för människor och 
en alltför kostsamt investering. Man har studerat utländska försök och dragit egna slutsatser av 
detta, mest negativa. Så småningom har det kommit nytt folk med annat synsätt in i bilden, allra 
helst från Räddningstjänsten. 

 I Japan har man sprinklerskyddat tunnlar under Tokyo sedan 1960-talet av samhällsstrategiska 
skäl. ”Just-in-time” leveranser får inte stoppas av en tunnelbrand. Inga människor verkar hittills ha 
omkommit p.g.a. brand i sprinklerskyddade tunnlar i Japan, dock har ett antal människor blivit re-
jält blöta när de stigit ur bilen. 

Mycket av diskussionerna som förs rör sig i första hand om materialval i rörsystemen, då tunnel-
miljön är korrosionsmässigt mycket aggressiv med fukt, salt, frysrisk, däck- och dubbpartiklar 
samt avgaser. Dessutom ökas lufthastigheten från ständiga ca 1,5 m/sek upp till 8 m/sek vid kö-
bildning.  

Under förstudierna för att sprinklerskydda Norra Länken togs ett förslag med ett isolerat och frost-
skyddat våtrörsystem fram som med EC-sprinkler, vilket sänkte kostnaderna drastiskt. Våtrörsy-
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stem kan klara låga lufthastigheter men tål inte den högre lufthastigheten vid köbildning vilket se-
nare har visats i SP-försök. En rapport från SP finns tillgänglig för den som vill läsa mer om dessa 
försök. 

Vad gäller val av vattentäthet har olika nivåer diskuterats från 5 till 20 mm/min. SP har tidigare 
gjort släckförsök på lastbilar i RORO-fartyg. En rapport finns tillgänglig även från dessa försök. 

Ett förslag har nu tagits fram för sprinklerskydd av Norra Länken genom ett ”specialdesignat” 
brandsläckningssystem. Ett flertal förberedande tester har gjorts som hittills verkar lovande och 
man planerar ytterligare tester innan slutlösningen får ett godkännande. 
Vi diskuterade bl.a. dagsläget för det system som sannolikt kommer att installeras i Norra Länken. 
Ett nytt sprinklerhuvud har utvecklats för det planerade systemet.  
Andra gemensamma frågor avhandlades också vid mötet.  

4. Stockholm – Möte med Lth-studenter den 3 februari 
Undertecknad träffade Lth-studenter som ville diskutera ett examensarbete där de bl.a. behövde 
mer kunskaper om effektutvecklingskurvor från olika typer av bränder och brandbelastningar i 
större varuhus. Framförallt var de ute efter kunskaper där tester gjorts med och utan aktiva släck-
system (= vattensprinklersystem).  
Vår rapport från 2009 som vi gjort tillsammans med Brandkonsulten AB – ” Analys av brandför-
sök utförda av BRE angående effektkurvor vid sprinklade- & osprinklade brandförlopp” – har 
överlämnats. 

5. Styrelsemöte i Stockholm den 7 februari 
Främjandets styrelse träffades den 7 februari. Värd för mötet var FireTech i sina nya kontorsloka-
ler i Hornsberg.  
En kortfattad sammanfattning av det frågor som diskuterades var;  

• Årsmötet diskuterades och beslut togs att genomföra årsmötet den 25 april kl. 15.00 i Bon-
nierhuset, Stockholm, i samband med SBF Sprinkler- & Brandlarmsseminarium 

• Bokslutet för 2011 diskuterades liksom Budgeten för 2012 
• Framtagande av en egen informationsvideo för Boendesprinkler diskuterades. Uppdrag 

gavs till GH att finna en lämplig samarbetspartner för att ta fram ett förslag till en sådan vi-
deo med kostnadsförslag inom en ram av max 200 000 kr 

• Birgit Östman anslöt till mötet för att presentera detaljerna för det pågående projektet 
”Tekniska byten vid installation av sprinkler” och hur projektet framskridit till dags dato. 
Projektet är uppdelat i tre faser varav Sprinklerfrämjandet delfinansierat fas 1 med 125 kkr. 
Projektet önskar nu ett ytterligare stöd från Sprinklerfrämjandet på 100 kkr för fas 3 som 
innebär att projektet ska ta fram 4 -5 väl specificerade tekniska byten för brandteknisk di-
mensionering. Styrelsen beslutade att bistå projektet med de föreslagna 100 kkr. 
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6. Möte med tänkbar producent för en DVD-produktion 
Undertecknad tillsammans med Tony Day träffade en erfaren journalist och producent av DVD-
produktioner för att diskutera våra mål med en sådan här informationsvideo. Producenten åter-
kommer med ett förslag till upplägg och kostnader för beslut av styrelsen.  

7. Kvalitetsgranskning av ett arbete som utförts av Karlstads universitet på uppdrag av 
MSB 

Enheten för lärande av olyckor och kriser vid MSB har tilldelat Karlstads universitet att utföra 
denna studie som utförts av Henrik Jaldell vid Nationalekonomi, Karlstads universitet.  
Bakgrunden till studien är att MSB behöver ett samhällsekonomiskt underlag till det regeringsupp-
drag avseende Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer som MSB f.n. genomför (Dnr 2010-
9200).  

Undertecknad har under arbetets gång bistått utredaren med diverse detaljinformationer och dessu-
tom utfört en kvalitetsgranskning av de avsnitt som berört Sprinklerområdet. Granskningen slut-
fördes under månaden. 

8.  Avtackning av Brandchefen i Storstockholms brandförsvar Jan Wisén den 24/2 
Sprinklerfrämjandet var inbjudna till avtackningen av Jan Wisén på Johannes brandstation den 24 
februari. Vi överlämnade en gåva från främjandet med tack för vår fina samverkan med brandför-
svaret och särskilt det stöd som vi fått från Jan Wisén under de år som han verkat som brandchef i 
Storstockholm.  GH deltog vid avtackningen och överräckte vår gåva. 

9. Stockholm – Möte med Henrik Johansson den 29 februari 
Vid mötet med HJ diskuterades diverse frågor för uppföljning av styrelsemötet den 7/2, som krävt 
snara åtgärder.  
Vi diskuterade bl.a. några av våra planerade aktiviteter under 2012 och projekt som styrelsen be-
handlade på styrelsemötet den 7 februari.  

10. Löpande frågor från marknaden 
Som en följd av våra ökade fältaktiviteter inom det brandskadeförebyggande arbetet ökar också 
antalet frågor och kommentarer från marknaden till vårt kansli. Den här verksamheten ställer 
ökade krav på undertecknad i den utåtriktade verksamheten som vi förutsätts ha. 

11. Artiklar till den tekniska tidskriften Husbyggaren 
Tidskriften Husbyggaren planerar ett Temanummer - “Brand & Betong”. Tidningen kommer ut till 
marknaden i början av mars månad. Undertecknad har skrivit ett antal artiklar som slutredigerats i 
februari. 

12. Marknadsföring 
Undertecknad utför ett ständigt arbete för att öka stödet från olika marknader. Vi ser ett ökat in-
tresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksamheter. 
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13. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär med Alan Brin-
son. 

 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


