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 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
 Tidpunkt:   Torsdagen den 11 Februari 2016 
 
 Plats:  Nordic Sprinkler i Arlandastad. 
 
 Närvarande:  
 Benny Wallen  (BW)  Gösta Holmstedt (GH)  Hanna Nauckhoff (HN) 
 Peter Buhler (PB)  Tomas Farestveit (TF)  Håkan Svensson (HS)  
 Pia Ljungren (PL)  
 

Förhindrade:  
 Joakim Bauer (JB)  Jan Wisén (JW) Kenneth Hedman (KH)
 Sebastian Melin (SM)  
     
1. Mötets öppnande/upprop 
 Mötets ordförande Benny Wallén hälsade alla välkomna. 
 
2. Föregående protokoll 
 Dagordning och protokoll från ordinarie styrelsemöte 2015-12-09 hade bifogats kallelsen och lades 

till handlingarna utan ändringar. 
  
3. Ekonomi 

Kassör Håkan Svensson redovisade det ekonomiska läget. På företagskontot finns i nuläget 604 
331,35 SEK och på placeringskontot 502 349,06 SEK. 

  
4. Nya medlemmar 
 Inga nya medlemmar sedan föregående möte. Uponor och Dios har meddelat att de inte har för 

avsikt att förnya sina respektive medlemskap. En kort diskussion hölls om presumtiva medlemmar. 
 
5. Pågående och planerade projekt eller arbeten under 2016 

x SP Kommunal vattenkälla (pågår) 
SP arbetar med projektet som leds av David Winberg (DW). Referensgruppsmöte 
genomfördes den 2 februari 2016. TF, PB och PL presenterade en kort sammanfattning av 
arbetet.  Svenskt Vatten är fortfarande inte delaktiga i projektet trots upprepade påstötningar. 
Slutresultatet av projektet blir följaktligen kanske inte fullt så konkret och kraftfullt som man 
initialt hade hoppats. 
 
DW har deltagit i workshop i Oslo anordnad av Norsk Vann. Problematiken i Norge är delvis 
densamma men fokus ligger på att minska flödet i brandposter. 
 
Ett flertal möten har hållits i teknikgruppen (DW, TF, Jens Hjort och Tord Wallin) där olika 
tekniska lösningar föreslås, t.ex: 

• Flödesmätare/ventiler med förinställt flöde för provserie 
• Mindre avtappningsprov istället för kapacitetsprov 
• Rutiner för hur provningarna utförs 
• Alternativ utformning för provning av pumpar 

 
Konsekvensbeskrivning för kommuner är färdigställd. Utkast på rapport för remissgranskning 
klar 11/3. Slutgiltig rapport färdig till sprinklerdagarna 6-7 april. Resultatet presenteras på 
sprinklerdagen den 7 april och på internationella sprinklerkonferensen i München den 19-20 
april. 
Projektet kommer generera fortsatt arbete genom en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till 
regeländringar. 

 
x Revidering SBF 120:8 (pågår) 

TF redogjorde från senaste regelgruppsmöte sprinkler, svarstid för remiss är ute. 
Arbetsgruppen sammanträder nästa vecka för att behandla inkomna kommentarer. Avsikten är 
att publicering ska ske under våren 2016. 
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x Almedalsveckan 
Beslutades att lägga detta på is under 2016, återkommer eventuellt 2017. 
 

x Korrosionskyddshandbok för brandskyddssystem  
Kommande projekt i Brandforsk vilket även kommer att inkludera problematiken med 
galvaniserade rör. Sprinklerfrämjandet har fått en förfrågan om delfinansiering med 400 000 
SEK. Styrelsen uppdrog åt BW att ta reda på mer om projektet för att eventuellt kunna 
medverka. Total projektbudget är 1,7 millioner SEK. Föreslås att Per Slagbrand representerar 
Sprinklerfrämjandet om så skulle bli aktuellt. 

 
x Säkert Vatten  

Kommande revidering av guideline för VVS-branschen med avseende på 
sprinklerinstallationer. Avvaktar inbjudan till medverkan i arbetsgrupp från Säkert vatten. 
 

x Kjell Fallqvist Sprinklersystems tillförlitlighet  
Budget för förstudie och rapport är 40 000 respektive 100 000 SEK. Därefter förväntas en 
djupstudie i brandskyddstekniska byten, avsteg och verifieringar. Det beslutades att försöka få 
in flera medfinansiärer till projektet för att förhindra att det uppfattas som en partsinlaga, 
exempelvis brandkonsulter etc. Sprinklerfrämjandet kan delfinansiera under förutsättning att 
Boverket har ett intresse, samt att de är beredda att gå vidare och bekosta djupstudien. GH 
kontaktar Kjell Fallqvist för att diskutera ett samarbete och ber om ett gemensamt möte 
tillsammans med Boverket. Referensgrupp bör bildas med Boverket som en part. 
 

x Sprinkler i Vårdboenden – retroaktiva installationer 
 
x Ny organisation för Sprinklerfrämjandet 

Förslaget som skickats ut i samband med kallelsen diskuterades grundligt. Mötet enades om 
att detta är rätt väg att gå för att hitta en långsiktig lösning. Förhoppningen är att man med 
regionala ombud kan öka medlemsengagemanget. BW formulerar bättre beskrivning av hur de 
olika rollerna är tänkta att arbeta och hur organisationen samordnas. Förslaget ska sedan 
presenteras på årsmötet. Ny organisationsplan bifogas protokollet. 

  
6.  Representation och deltagande i arbetsgrupper 

SBF regelgrupp 120 (TF och HS) inklusive SBF 501 
SBF arbetsgrupp 120:8 (TF) nästa möte 15/2. 
SBF Vattendimma (HS) första möte hålls 19/2. 
SBF Boendesprinkler eventuell revidering under 2016 (Jan Berntsson har anmält intresse att 
representera Sprinklerfrämjandet). 
SP Kommunal vattenkälla referensgrupp (GH) 
Säkert Vatten (PB som representant för VVS-företagen och JB för Sprinklerfrämjandet). 

 
7.  Hemsidan och andra administrativa lösningar.  

Hemsidan behöver anpassas med applikation för mobiltelefoner samt uppdateras för att undvika 
spam. Flera inkomna förslag/offerter, en från nuvarande designer Samuel samt två externa 
Edgefront och Compentus. En diskussion följde om hur vill vi använda hemsidan i framtiden och 
vad vill vi uppnå? Sortering av inkommande mail är önskvärt. Googleoptimering? Viktigt att 
hemsidan är tydlig. BW tar in referenser från leverantörerna och jämför offerter. Beräknad kostnad i 
storleksordningen 50 000 SEK. Beslut om vilken leverantör som ska väljas kan tas i styrelsen över 
mail. Offerter bifogas protokollet. 
 
Lägga ut ”happy fires” på den öppna delen av hemsidan. De företag som inte vill att rapporterna 
ska göras publika ligger kvar på medlemssidorna. 
 
BW och GH bokar möte med branschaktuellt för att se hur de kan hjälpa till nå ut bredare med vår 
hemsida. 
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8.  Rapport från Jan och Gösta   

Sprinklerfrämjandets årsmöte genomförs på eftermiddagen den 6 april i anslutning till SBFs 
seminariedagar. GH Skickar ut kallelser till årsmötet inom kort. 
 
GH har kommit ut med en ny rapport från brand i pappersåtervinning i Hisings Backa. Rapporten 
ligger på hemsidan. 
 

9.  Sprinklerdagen 2016 – status 
Inbjudan är utskickad av SBF. Seminariet äger rum på Scandic i Sollentuna den 7 april. 
Sprinklerdagen föregås av Brandlarmsdagen den 6 april. Programmet är fastställt men GH 
kontaktar Jens Hjort för att försöka få med ett avsnitt om vätgasbildning i galvaniserade rörsystem 
då frågan känns synnerligen angelägen. Se punkt 10 nedan. 

 
10. Övriga frågor 

x Utvecklingen av vätgas i galvaniserade våtrörsystem 
Fenomenet med gasbildning i sprinklersystem med galvaniserade rör aktualiserades igen. Fler 
incidenter har tillkännagett sedan förra mötet.  
PL berättade om ett fall med vätgasexplosion som inträffade i ett sprinklersystem i Danmark 
under hösten. Betongväggar flyttades och skadades av explosionen i samband med service av 
systemen. Ingen person kom till skada.  
 
Per Slagbrand informerade före mötet om nyligen färdigställda forskningsrapporter från Norge. 
Norge har förbjudit användandet av invändigt galvaniserade rör i våtrörssystem. Ämnet 
kommer också att tas upp på Norska FG- Sprinklerkonferensen 2016. För program se 
http://www.fgsikring.no/ 
 
Frågan diskuterades grundligt och mötet beslutade att Sprinklerfrämjandet ska initiera en 
vägledning eller informationsblad för hur branschen ska hantera och undvika liknande 
incidenter i framtiden. Frågan kommer också att lyftas via representanter i SBFs regelgrupp 
och i den pågående revideringen av SBF 120. BW tar redan på om och hur detta ingår i 
Brandforsks kommande projekt ”Korrosionskyddshandbok för brandskyddssystem”.  Se punkt 
5 ovan. 
 

x Vattendimma 
HS får i uppdrag att ta fram informationsmaterial till hemsidan som beskriver skillnaderna 
mellan traditionell sprinkler och vattendimma. Vattenförbrukning, design etc. Remiss för ett 
Europeiskt regelverk förväntas komma till hösten. 

 
x Boverket 

GH kontaktar Carolin Kronsjö och Anders Johansson på Boverket för ett möte angående 
utveckling av definitioner av tappvatten i BBR eftersom det påverkar tolkningen on hur 
sprinkleranslutningar ska klassas. Detta påverkar hur sprinklersystem ska anslutas och 
installeras i exempelvis formuleringarna inom Svensk Vatten. 

 
x Försäkringsbolagen (If) har farhågor om vattenskador i byggnader med trästomme och 

förordar pre-action system för boendesprinkler. Det är inget som känns igen från Trygg 
Hansa. 

  

http://www.fgsikring.no/
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11.  Tid för nästa Styrelsemöte  

Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas den 6/4 2016 i samband med årsmötet. Nya 
styrelsen beslutar om datum för nästa styrelsemöte. 

  
 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Pia Ljunggren   Benny Wallén 
 
Bilagor:  
Offert Edgefront 
Offert Compentus 
Ny organisationsplan 
 


