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2012-09-02 
Månadsbrev nr 7, 2012 

 

1. Summary in English 

Short summary in English of our activities during July & August 2012; 

• New members - Special efforts have been done over the last couple of months to convince 
and bring in a number of active companies in our fire sprinkler market, still not supporting 
our organisation  

• Meeting with Jan Wisén to discuss certain issues – The Board discussed and decided on 
a number of issues during the meeting on 29th May. JW and GH have been appointed by 
the Board to handle certain points for the future. The main point to be discussed were; 

Ø A decision was agreed to upgrade our website based on a proposal from an out-
side IT-consultant. This meeting was held to prepare for a meeting with our 
consultant on August 27, 

Ø To develop a new DVD on fires in different types of residential facilities to 
show the efficiency of residential sprinkler systems. JW being the coordinator 
for this project has got a very competitive proposal from the market. This will 
be discussed and hopefully agreed upon by the Board 

• Meeting with a film producer to discuss the details for a film based on the residential 
fire in the City of Stockholm on 25th May  
- An apartment fire occurred in the early morning on May 25, 2012 in an apartment block 
situated on Rådmansgatan 46 in central Stockholm. 
All the apartments in the building (a total of 63 flats), through the initiative of the property 
manager, has been equipped with a residential sprinkler system over the last couples of 
months 2012.  

An overheating occurred in the closed cabinet and a fire developed. A sprinkler head close 
to the Kitchenette (see below) was activated and the fire was reportedly being extinguished 
by the Fire Services upon their arrival to the scene 10 minutes after alarm. 
There is reason to re-emphasize the residential sprinkler system's superior speed and hitting 
power. That system was a well-designed accommodation sprinkler system in this case un-
doubtedly saved a human life. 

The resident (= the woman) woke up by the shower from the activated sprinkler head. At 
that time she could not see anything but black smoke from the fire.  

Sprinklerfrämjandet has decided to produce a film based on this “happy fire”. We met the 
producer as well as the house owner on August 21st to discuss details on the production. 
The film will be discussed during the coming Board meeting 28/8. 
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• Lund University – the undersigned has also this year been invited to perform a guest lec-
ture over more than 2 hours for the students at the Department of Fire Safety Engineering 
and Systems Safety at Lund University on active fire sprinkler systems. This is as you 
might recall an annual lecture that we have done over the last six years. This relation that 
we have with the University leads to better understanding and closer cooperation with these 
students, who will enter the markets during 2012 - 2013. The lecture this year will take 
place on October 8th 

• The Board met on 28th August – the board of Directors met in one of their regular meet-
ings on August 28th. Subjects of interest during the meeting were; 

• A decision has been made to upgrade our website based on a proposal from an out-
side IT-consultant. The Board was given feedback from the consultant. The con-
sultant will participate on October 17th when the Board meet again. The project is 
planned to be closed at the end of October, 

• To develop a new DVD on fires in different types of residential facilities to show 
the efficiency of residential sprinkler systems. We have got a proposal from an out-
side film producer and a film on residential fires over 5 – 6 minutes long will cost 
us maximum 50 000 SEK. The proposal was agreed by the Board 

• We will discuss with OFAS – our sister organisation in Norway - to develop a clos-
er relationship between our two organisations.  

• How to utilize financially support from Sprinklerfrämjandet into different types of 
official projects during 2012-2014. 

• Marketing efforts in the domestic markets to further improve the membership supports  

• Administrative work in order to keep the members updated on information received from 
Alan Brinson. 
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2. Inledning 
Under juli har jag liksom förra året haft semester med mycket växlande väder. Trots dåligt väder 
har det inneburit en hel del avkoppling i vårt semesterparadis i Stora Tuna, Dalarna. Nu är det dags 
att köra igång igen. 
Jag har under sommaren som vanligt haft en ambition att ha en nära kontakt med vår verksamhet 
genom att dagligen vara uppkopplad på Internet för att läsa min e-post och följa vad som sker. Ni 
har kunnat konstatera det genom att ni löpande fått e-post från mig. Augusti har startat i högt 
tempo med ett antal möten och andra aktiviteter.  

3. Sammanfattning av sommarens aktiviteter 
 

1. Möte med Jan Wisén 
Undertecknad träffade JW under augusti för att följa upp vad som behöver göras efter sommaren 
med prioriteringar. De frågor som diskuterades var följande; 

ü Revidering av Sprinklerfrämjandets hemsida 
En helt ny hemsida håller på att skapas med hjälp av en IT-konsult. Förslaget till ny 
hemsida diskuterades på styrelsemötet den 29 maj och beslut fattades att acceptera 
konsultens förslag till design och struktur. GH och Jan Wisén fick i uppdrag att ingå i 
en referensgrupp som ska följa och vägleda konsultens arbete. 
Ett möte planeras med konsulten den 27 augusti för att vi ska få en uppföljning av 
hans arbete för att återföra den informationen till styrelsemötet den 28 augusti.  
ü Informations-DVD om boendebränder 
Sprinklerfrämjandet har länge diskuterat att framställa en egen DVD-film kring risker 
och brandtekniska förebyggande åtgärder kring bränder i olika former av bostäder. 
Styrelsen fattade ett beslut att JW och GH tar fram ett förslag till design och innehåll 
med ett kostnadsförslag för att kunna behandlas vid styrelsemötet den 28 augusti.  

JW har under sommaren haft diskussioner med en filmproducent som vi kommer att 
föreslå styrelsen vid mötet den 28 augusti. 

2. Möte med filmproducent/filmare samt förvaltare av fastigheten på Rådmansgatan 46 
den 21 augusti  

Jag har tidigare informerat er om en lägenhetsbrand som inträffade tidigt på morgonen den 25 maj 
2012 i ett flerfamiljshus på Rådmansgatan 46 i centrala Stockholm.  
Då händelsen på Rådmansgatan 46 utgör ett alldeles perfekt exempel på vad som kan hända i en 
lägenhet och hur en boendesprinkleranläggning räddar människoliv, så är vår idé att skapa en in-
formationsfilm som DVD kring den händelsen.  

Trolig orsak till branden var att den boende i lägenheten glömt att stänga av en spisplatta i ett Tri-
nettkök. En överhettning skedde i det stängda skåpet och brand uppstod. Lägenheten var på ett rum 
med kokvrå. Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden var enligt uppgift redan släckt vid rädd-
ningstjänstens ankomst. 
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Branden orsakade en hel del vattenskador. Totalt drabbades fem lägenheter, två korridorer samt två 
hissar av vattenskador. Trots allt innebär detta, i jämförelse med att ett människoliv kunde räddas, 
att de materiella skador som fastigheten drabbades av väger lätt i jämförelse med de konsekvenser 
som vad en dödsbrand inneburit. 
Vi har fått ett förslag på innehåll och kostnader för att framställa en video på cirka 5 minuter som 
visar hela händelseförloppet. Vi träffade vid det här tillfället den ansvarige fastighetsförvaltaren för 
att beskriva vår idé till film och fick hans godkännande på att göra en DVD. 

Styrelsen kommer att informeras vid mötet den 28 augusti för beslut.  

3. Lunds tekniska högskola – GH’s gästföreläsning vid Lunds universitet är planerad till 
den 8 oktober 2012 

Som jag redan i mitt förra månadsbrev för nämnde så har undertecknad fått en inbjudan från LTH 
att genomföra den årliga gästföreläsningen för studenterna vid den pågående Brand - & Riskingen-
jörsutbildningen i Lund den 8 oktober. 

4. Medverkan vid en konferens anordnad av Trafikverket den 22 augusti 
Undertecknad deltog på kvällen i en konferens med Trafikverket som samordnare som bl.a. be-
handlade det nya brandbekämpningssystemet i ”Norra Länken”, Stockholm och den planerade tra-
fiklänken ”Förbifart Stockholm”.  

De inbjudna deltagarna ingår i en arbetsgrupp inom World Road Association undernamnet Piarc. 
Deltagarna representeras av specialister inom området Trafiktunnlar från hela världen.  
Trafikverket redovisade sitt totala arbete med brandsäkerhet i trafiktunnlar i Sverige med särskild 
inriktning på Södra och Norra Länken. Det nya förslaget till brandbekämpningssystem för Norra 
Länken presenterades i detalj med påföljande diskussioner. 

Kvällen avslutades med ett besök i Törnskogstunneln där två uppbyggda sprinklersystem visades 
genom praktisk aktivering, dock utan brand. En förevisning som imponerade på många av delta-
garna och som rönte stort intresse. 

5. Möte med IT-konsult den 27 augusti för uppföljning av vårt hemsideprojekt  
Jan Wisén och GH träffade vår konsult. 

IT-konsultens arbete går framåt som planerat.  Vår konsult kommer att närvara vid nästa styrelse-
möte och där han mer i detalj kommer att redogöra för hur hemsidan kommer att se ut.  
Målet är att hemsidan skall vara klar i slutet av oktober 2012.  

Efter att hemsidan är slutförd och tagen i drift är det meningen att främjandet själv skall kunna  
hålla hemsidan uppdaterad.  

JW/GH skall senare ta fram en mall för vilken information medlemsföretagen skall förse främjan-
det med. Denna information skall ligga som en kort information under resp. företags namn/länk. 
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6. Styrelsemöte den 28 augusti 
Några korta utdrag från mötet är; 
ü Ekonomi 
Håkan Svensson redovisade detaljerna i vår ekonomi som är under full kontroll. 
ü Nya medlemmar 
Inga nya medlemmar har rapporterats. Nuvarande medlemsantal uppgår till ca 
70st. TD tar kontakt med nya installationsföretag och erbjuder de att bli medlemmar 
avgiftsfritt första kalenderåret. 
ü Sprinklerfrämjandets hemsida 
GH och JW har haft ett antal träffar med Samuel Larsson som har resulterat i att arbe-
tet fortsätter som planerat. Samuel kommer att närvara vid nästa styrelsemöte och där 
mer i detalj redogöra för hur hemsidan kommer att se ut. Målet är att hemsidan skall 
vara klar i slutet av Oktober. 
ü Informationsfilm DVD om boendebränder 
JW informerade om ett upplägg som har arbetats fram för att göra en film utifrån en 
brand (s.k happy fire) som har inträffat i ett sprinklerskyddat boende på Rådmansga-
tan i Stockholm. Kostnaden för detta beräknas till 50 000: - . Styrelsen beslutade att 
acceptera offerten och snarast slutföra uppdraget. 
I samband med detta diskuterades också hur man skulle kunna erbjuda räddnings-
tjänster runt om i landet information om sprinkler, och främst då utifrån ett insats per-
spektiv. Hur kan man förhindra onödiga vattenskador i samband med en sprinklerakti-
vering, hur fungerar en sprinklerkil, hur hittar man snabbt sprinklercentralen osv. 
ü Representation i olika arbetsgrupper där Sprinklerfrämjandet deltar 
Vid en genomgång av vilka organisationer sprinklerfrämjandet är representerade i 
framkom följande:  

• V.G2 - Tomas Farestveit Gösta Holmstedt ersätter Tomas vid nästa möte.  
• A.G5 (SiS) - Lennart Håkansson 
• SBF - Regelgrupp - Håkan Svensson Brandforsk 
• Kennet Hedman tillträder 
• EFSN styrelse - Bo Hjorth 

ü Övriga frågor 
GH redogjorde för den kontakt främjandet har med OFAS (Upplysningskontoret för 
automatiska släckanläggningar) i Norge . OFAS är fortfarande intresserat av ett sam-
arbete. LH tar kontakt. 

7. Alan Brinson, EFSN 
Undertecknad samt Jan Wisén har under månaden haft ett löpande utbyte av administrativ karaktär 
med Alan Brinson. 
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8. Marknadsföring 
Undertecknad tillsammans med Jan Wisén utför en löpande uppföljning för att öka stödet från 
olika marknader. Vi ser ett ökat intresse att stödja vår verksamhet från flera intressanta verksam-
heter. Under månaden har flera möten och diskussioner gjorts med intresserade före-
tag/organisationer. 
 
 
 
 
Gösta Holmstedt 
E-post: gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se 


