
    PROTOKOLL 4-07 
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE INOM SPRINKLERFRÄMJANDET 
 
 
Tidpunkt:  Fredagen den 21 september 2007 
 
Plats: Brandskyddslagets kontor i Stockholm. 
 
Närvarande: Gösta Holmstedt (GH) Henrik Johansson (HJ) 
 Håkan Svensson (HS) Bjarne Nilsson (BN) 
 Per Slagbrand (PS) Lennart Håkansson (LH) 
 L-I Jernhem (LIJ) 
 
 
 

1. Mötets öppnande/upprop 
 

HJ hälsade alla välkomna till det fjärde styrelsemötet 2007. 
 
 

2. Genomgång av föregående protokoll (styrelsemöte 3-07) 
 
3-3: Brandgruppen och Reliable skall få nya reviderade fakturor. 
3-3: WSP får en kreditering. 
3-3: HJ kontaktar Homesafe. 
 

 
3. Ekonomi 

 
BN redovisade siffrorna för dagen.  
 
Intäkter: ca 580.000:- (efter justering av fakturerade avgifter). 
Beräknat resultat: ca. 204.000:- (efter justering av fakturerade avgifter). 
Banktillgodohavanden: 416.912:- 
Kundfordringar: 67.500:- 
 

 
4. Nya medlemmar 
  

- PS har inventerat vilka utländska leverantörer som sprinklerbranschen anlitar 
och som skulle kunna tänkas vilja bidra med ekonomiska medel till 
Sprinklerfrämjandet. PS återkommer i frågan. 
 
- HJ påpekade att det finns ett par nya plaströrsleverantörer som vi skall 
bearbeta. 
 



- PS tog på nytt upp en gammal kär(?) fråga, varför är inte försäkringsbolagen 
medlemmar? GH kontaktar lämpliga personer. 
 
- HS & LIJ ifrågasatte varför vi inte har sponsorer, som under 
”sponsorperioden” får samma fortlöpande information som medlemmarna. Vi 
borde även ta fram ett ”Sponsorspaket”. 
  

 
5. Projekt - seminarier, Boverket/SP 

 
- GH har blivit uppringd av en studerande på LTH, som skriver en uppsats (ex-
jobb) på uppdrag av Boverket. Studenten ville ha hjälp med ett antal 
kvadratmeterkostnader för sprinkler i bostadshus. Man vill jämföra kostnaden 
för boendesprinkler med kostnaden för övriga tekniska byten i bostadshus. GH 
har med hjälp av siffror från BH lämnat några nyckeltal. I samband med detta 
diskuterade även styrelsen möjligheten att ta fram andra ”officiella”nyckeltal för 
sprinkler i t.ex. kontors och butikshus. Styrelsen uppdrog till entreprenörerna i 
styrelsen BN, LH och MA, att enas om representativa siffror. 
 
- Kjell Fallqvist, Brandkonsulten AB, har kontaktat Magnus Arvidsson, SP, för 
att få hjälp att hitta redan utförda undersökningar alternativt genomföra egna, 
som visar vad som sker med brandkurvan efterhand som sprinkler löser ut. 
Idag ser man bara att kurvan planar ut då första sprinklern aktiveras men vad 
händer med kurvan när ytterligare sprinkler aktiveras? HJ och GH besökte 
Magnus Arvidsson i Borås den 20 september i år för att tala vidare om 
frågeställningen. Det gäller slutna rum (exempelvis kontor, sjukrum o.d.). 
Magnus tar fram ett utkast till hur ett provförfarande kan gå till. Kostnaden för 
en provserie uppskattas till mellan en halv och en miljon kronor. För detta 
behövs sponsorer. HJ föreslår att Tyco och Viking hjälper till att leta fakta och 
tidigare gjorda undersökningar. Allan Brinson är också intresserad av 
projektet. GH kommer ta upp frågan i EFSN’s tekniska kommitté.   
 
PS redovisade preliminär statistik över installerade sprinkler för 2006: 
T.ex. Skandinavien: 1,2 milj. spr., UK: 1,8 milj. spr. och Tyskland: 3,7 milj.spr. 
 
Runt bordet enades man om att siffran för USA bör hamna på ca 60 milj. spr. 
och övriga världen totalt ca 27 milj. sprinkler.  

 
 

6. IFSA / EFSN 
 

- GH propagerade för IFSA/EFSN mötet i Köpenhamn i juni 2008. Mötet är 
öppet för alla. Det diskuterades om Sprinklerfrämjandet skall erbjuda bokning 
av hotellrum för medlemmarna. Frågan tas upp på nytt. 
 
- GH var på möte med EFSN:s tekniska kommitté i Paris i juni. Nästa möte blir 
i Amsterdam den 13 november 2007. 
 
- Det är ett EFSN Council möte i Hamburg 28-29 oktober 2007. 
 



- Bernadette Hartley inbjöd GH till ett möte i Sverige där även Jan Wisén (Ny 
Brandchef i Stockholm) deltog. Även Brandchefen i Glasgow var med på 
mötet. Under mötes föddes tanken om ett seminarium i Stockholm under 2008 
för att skapa press på politikerna att skapa ett säkrare Stockholm. Detta skulle 
t.ex. kunna innebära att förse skolor och äldreboenden med sprinkler. Man 
jämför med Varbergs kommun, som är långt framme i dessa frågor. 
 
- Tidningen Räddningsledaren skall ha ett temanummer sprinkler (Nr.4). GH 
uppmanar medlemsfirmorna att annonsera. 

 
 

7. Branschråd ”Sprinklergruppen” 
 
GH deltog i SBF-mötet den 14 september. Där framkom bl.a. följande: 
 
- VVS-I kommer att hålla en 5-dagars montörsutbildning om sprinkler. 
 
- Fabrus och Svekon går samman i den nya organisationen ”Besiktning.org”. 
 
- Påpekades igen att SIN-numren skall finnas med i anläggarintygen framöver.  
 
- SIS vill att Sprinklerfrämjandet återkommer i samarbetet igen men vi tackar 
nej tills vidare. 
 
- SBF:s temadagar Brandlarm och Sprinkler blir nästa år den 22-23 april. 
 
- Vi beslöt att tacka nej till att sponsra utskicket till de kommunala vattenverken 
av SBF:s skrift om anslutning av sprinkler till kommunala vattenkällor, på 
grund av kostnadsskäl. 
 

 
8. Novemberrörelsen 

 
GH var på ett möte i Novemberrörelsen den 12 september ang. planeringen 
inför det interna seminariet om två halvdagar 8-9 september. På programmet 
står bl.a.  
- Brandsäkert hem (SBF kommer att hålla 16 informationstillfällen runt om i 
landet) 
- Boendesprinkler (Sprinklerfrämjandet)  
- SRV:s framtid 
- Anlagd brand (eventuellt med fokus på skolor)  
- Work shops. 
 
Maximalt 5-6 deltagare per organisation är välkomna att delta. Från oss går 
först och främst HJ och GH. GH ser till att medlemsföretagen får en inbjudan.  
    

  
9. Hemsida 

 
Hemsidan är nu utlagd med nytt utseende. Alla uppmanades att gå in och titta. 



LIJ föreslog att Göstas funktion och person skall beskrivas på hemsidan. HJ 
och GH tar tag i detta. 
 
Under mötet diskuterades viken titel GH bör ha inom Sprinklerfrämjandet. 
Styrelsen enades till slut efter ett antal möjliga och omöjliga förslag om titeln 
”Operational Manager”. 

 
 
10. Nordiskt samarbete, Nordic Fire Sprinkler Meeting 
 

GH har redan rapporterat från senaste mötet i separat medlemsutskick. 
 
Nästa möte blir i Helsingfors den 7(?) november. Agenda för detta möte 
efterlyses. 

 
 
11. Lätt monterbara automatiska släcksystem 
 

MA och A-Sprinkler har blivit inblandad i ett projekt på grund av att 
Räddningstjänsten inte godkände ”Lätt flyttbara sprinkler”. MA skall nu i stället 
installera konventionella boendesprinkler.  
 
HJ anser att vi bör tala med SRV för att komma fram till hur de portabla 
sprinklersystemen skall testas. Det talas om varaktighetstider på 10 min(?). 
 
SRV:s text har förbättrats i viss utsträckning.   
 
 

12.  Avrapportering Gösta H 
 

GH gör en utredning/sammanställning av vad som hänt efter den ödestigra 
branden på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Gösta avrapporterar inom kort. 
 
I övrigt, se ovanstående punkter! 
 
PS ställde frågan till Gösta hur han upplever det första året med 
Sprinklerfrämjandet?  
GS: Allt tar tid men flera av projekten, som kommit/kommer igång är väldigt 
spännande. Det är faktiskt nödvändigt att ha någon som tar tag i saker och 
ting på det lokala planet. Jag tycker att mycket nytt har hänt och att vi syns allt 
oftare i media. 
PS: Bör vi utöka din arbetstid? 
GH: Egentligen arbetar jag närmare två arbetsdagar per vecka för 
Sprinklerfrämjandet redan nu men samtidigt är det så roligt. Vi får väl se… 
PS: Styrelsen får göra en bedömning vid budgetarbetet inför nästa år. 

 
 
 
 
 



13. Div. information / övriga frågor 
 

- Vi skall skicka ett värvningspaket till Tomas Farestweit, Nordiska Brand. 
- Samtidigt skickar vi ett exemplar till PS, som skall se över och eventuellt 
revidera värvningspaketen. 
 
 

14. Tid för nästa sammanträde 
 

Nästa möte blir den 11 december med start kl. 10.00 med julbord i direkt 
anslutning till mötet. Plats meddelas senare men det blir i Stockholmstrakten. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

 
L-I Jernhem    Henrik Johansson 

 
 


