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1. Sprinklerfrämjandet	  –	  bakgrund,	  syfte	  och	  verksamhet	  
Sprinklerfrämjandet,	  är	  en	  ideell	  organisation	  som	  under	  mottot	  -‐	  "Sprinkler	  Räddar	  Liv"	  –	  verkar	  
för	  att	  sprida	  kunskap	  om	  sprinklersystemens	  oöverträffade	  brandskyddsegenskaper	  som	  släckande	  
-‐	  eller	  kontrollerande	  installationer.	  

Främjandets	  målgrupper	  är	  i	  första	  hand	  hotell,	  vårdsektorn,	  särskilda	  boendeformer	  (äldreboende	  
m.m.),	  skolor	  och	  industrier.	  Alla	  dessa	  verksamheter	  har	  under	  åren	  varit	  drabbade	  av	  många	  
svåra	  bränder	  och	  fortsätter	  att	  vara	  utsatta	  för	  bränder	  där	  såväl	  människoliv	  som	  stora	  ekono-‐
miska	  värden	  går	  till	  spillo.	  

Sprinklerfrämjandet	  bildades	  1994.	  Vi	  anlitas	  som	  organisation	  i	  samband	  med	  brandutredningar	  
och	  som	  remissorgan	  i	  olika	  sammanhang.	  Vi	  samarbetar	  med	  och	  anlitas	  av	  myndigheter,	  försäk-‐
ringsbolag,	  tekniska	  högskolor	  och	  forskningsorganisationer.	  

I	  Sverige	  installerades	  under	  2013	  ca	  518,100	  st.	  sprinklerhuvuden	  varav	  ca	  35,000	  st.	  boende-‐
sprinkler.	  

Sprinklerfrämjandets	  verksamhet	  består	  främst	  av	  att;	  

-‐ Initiera	  och	  bedriva	  projekt.	  
-‐ Bearbeta	  och	  samverka	  med	  olika	  myndigheter	  för	  en	  ökad	  kunskap,	  med	  syfte	  att	  utveckla-‐

sprinklerteknikens	  acceptans	  inom	  gällande	  byggnadslagstiftning	  och	  dess	  tillämpningsföre-‐
skrifter,	  exempelvis	  Boverket	  och	  Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap	  (MSB).	  
Detta	  arbete	  kan	  leda	  till	  att	  skapa	  lagändringar	  avseende	  sprinklertekniken.	  

-‐ Profilera	  sprinklertekniken	  i	  olika	  tekniska	  facktidskrifter	  genom	  exempelvis	  artiklar.	   	  
-‐ Bevaka	  inträffade	  bränder	  i	  medier	  och	  medverka	  till	  att	  sprida	  en	  ökad	  förståelse	  i	  medier	  

för	  sprinklerteknikens	  nytta.	  
-‐ Ta	  initiativ	  till	  att	  själv	  utveckla	  nytt	  utbildningsmateriel	  i	  form	  av	  Powerpoint	  och	  DVD	  

och/eller	  finansiellt	  stödja	  sådana	  externa	  projekt.	  
-‐ Medverka	  som	  föredragshållare	  vid	  nationella	  och	  internationella	  konferenser	  och	  internut-‐

bildningar	  för	  våra	  medlemsföretag.	  
-‐ Stödja	  relevanta	  utvecklings-‐	  och	  forskningsprojekt	  i	  syfte	  att	  påverka	  utvecklingen	  av	  

sprinklertekniken.	  
-‐ Verka	  för	  ett	  nära	  samarbete	  med	  den	  europeiska	  samarbetsorganisationen	  European	  Fire	  

Sprinkler	  Network	  (EFSN)	  och	  med	  våra	  nordiska	  grannländer.	  
-‐ Genom	  olika	  slag	  av	  marknadsaktiviteter	  främja	  en	  positiv	  utveckling	  av	  antalet	  medlemmar	  

och	  deras	  stöd	  för	  att	  sprida	  kunskapen	  om	  sprinklertekniken	  och	  därigenom	  skapa	  en	  slag-‐
kraftigare	  organisation.	  

-‐ Bearbeta	  statistik	  och	  annan	  teknisk	  information	  för	  att	  kunna	  detaljstudera	  sprinklertekni-‐
kens	  utveckling	  och	  tillförlitlighet	  	  	  
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2. Styrelse	  
Sprinklerfrämjandets	  styrelse	  består	  fram	  till	  och	  med	  årsmötet	  i	  april	  2014	  av:	  

• Lennart	  Håkansson	  (ordförande),	  Grundfos	  AB	  
• Håkan	  Svensson	  (kassör),	  Brandgruppen	  AB	  
• Joakim	  Bauer	  (sekreterare),	  AlbaCon	  AB	  
• Pia	  Ljunggren	  (ledamot),	  Trygg-‐Hansa	  
• Benny	  Wallén	  (ledamot),	  Nordic	  Sprinkler	  AB	  
• Kenneth	  Hedman	  (ledamot),	  Precendo	  AB	  
• Sebastian	  Melin	  (ledamot),	  Tyco	  Fire	  Supression	  &	  Building	  Products	  
• Hanna	  Nauckhof	  (suppleant),	  Bengt	  Dahlgren	  Brand	  &	  Risk	  AB	  
• Tomas	  Farestveit	  (suppleant),	  Nordiska	  Brand	  AB	  

3. Kansli	  
Sprinklerfrämjandet	  har	  två	  personer	  engagerade	  på	  deltid	  för	  att	  hantera	  löpande	  verksamhets-‐
frågor.	  Dessa	  är	  Gösta	  Holmstedt	  och	  Jan	  Wisén.	  Dessutom	  biträder	  Tony	  Day	  med	  kansliet	  i	  dess	  
verksamhet.	  	  
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4. Agenda	  2014	  
Styrelsemöten	  
Styrelsen	  har	  som	  ambition	  att	  träffas	  minst	  en	  gång	  varje	  kvartal.	  	  

Styrelsemötena	  under	  2014	  kommer	  att	  beslutas	  av	  den	  nya	  styrelsen	  efter	  årsmötet	  den	  8	  april	  
2014.	  	  

Årsmöte	  
Årsmötet	  sker	  den	  8	  april	  2014	  kl.	  15.00	  i	  samband	  med	  SBF	  Sprinklerseminarium	  i	  Sollentuna.	  

SBF	  Sprinklerseminarium	  
Sprinklerdagen	  genomförs	  den	  9	  april	  i	  Sollentuna.	  

Årets	  seminarium	  arrangeras	  i	  likhet	  med	  tidigare	  år	  i	  samarbete	  mellan	  Sprinklerfrämjandet	  och	  
SBF	  (Brandskyddsföreningen	  Sverige).	  

Brandskyddskonferens	  2014	  
Tiden	  för	  årets	  Brandskyddskonferens	  är	  ännu	  inte	  beslutad,	  men	  sannolikt	  sker	  den	  under	  oktober	  
alternativt	  november	  och	  på	  samma	  plats	  som	  tidigare	  i	  Täby.	  Konferensen	  arrangeras	  i	  samarbete	  
med	  Sprinklerfrämjandet.	  

5. Budget	  2014	  
Föreningens	  intäkt	  för	  2014	  bedöms	  bli	  oförändrad	  
Under	  2010	  genomfördes	  en	  förändring	  av	  avgiftsstrukturen	  för	  medlemmarna.	  Detta	  har	  medfört	  
att	  föreningens	  intäktsbudget	  successivt	  har	  ökat	  för	  varje	  verksamhetsår.	  Det	  ger	  föreningen	  
ökade	  möjligheter	  att	  utveckla	  sin	  verksamhet	  och	  även	  stödja	  projektarbeten	  som	  är	  av	  intresse	  
för	  Sprinklerfrämjandet	  

Utökat	  medlemsstöd	  
Sedan	  2007	  har	  medlemsantalet	  ökat	  från	  48	  medlemmar	  till	  strax	  över	  70	  medlemmar	  vid	  årsskif-‐
tet	  2013/2014.	  Detta	  är	  ett	  resultat	  av	  en	  aktiv	  verksamhet	  med	  riktade	  företagsbesök	  och	  andra	  
kontakter.	  Fler	  medlemmar	  krävs	  för	  att	  kunna	  öka	  våra	  intäkter	  och	  därmed	  ökade	  aktiviteter	  på	  
fältet.	  

Försäljning	  av	  rapporter	  –	  föredrag	  
Sprinklerfrämjandet	  kan	  erbjuda	  medlemmarna	  och	  enligt	  särskild	  överenskommelse	  även	  icke	  
medlemmar	  med	  föredrag,	  utbildningar,	  utredningar	  och	  rapporter.	  

Huvuddelen	  av	  kostnaderna	  för	  Sprinklerfrämjandet	  utgörs	  av	  arvoden	  till	  kansliets	  personal.	  

Intäkts-‐	  och	  kostnadsbudget	  för	  2014	  redovisa	  separat	  i	  bilaga	  1.	  
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6. Verksamhetsmål	  2014	  
	  

1. Profilera	  sprinklertekniken	  genom	  rapporter	  från	  inträffade	  bränder	  

Detta	  är	  ett	  löpande	  arbete	  som	  kräver	  en	  nära	  samverkan	  med	  sprinklermarknaden	  och	  landets	  
Räddningstjänster.	  

Målet	  med	  dessa	  rapporter	  är	  att	  beskriva	  inträffade	  bränder	  som	  normalt	  aldrig	  skapar	  några	  
braskande	  rubriker	  i	  pressen,	  då	  sprinklerinstallationerna	  lyckas	  släcka	  eller	  kontrollera	  bränderna.	  

Många	  av	  dessa	  rapporter	  blir	  till	  artiklar	  i	  olika	  facktidningar.	  Under	  2007	  –	  2013	  har	  mer	  än	  45	  
sådana	  tekniska	  rapporter	  gjorts	  om	  intressanta	  brandincidenter	  för	  distribution	  till	  våra	  medlem-‐
mar.	  Under	  samma	  period	  har	  flera	  av	  dessa	  händelser	  hamnat	  i	  olika	  facktidskrifter.	  

Denna	  aktivitet	  innebär	  att	  främjandets	  namn	  och	  aktiviteter	  blir	  kända	  utanför	  våra	  medlemmar	  
och	  sprider	  en	  djupare	  kunskap	  om	  vår	  verksamhet	  bland	  allmänheten,	  organisationer	  och	  myndig-‐
heter	  (MSB	  och	  Boverket).	  

Under	  2014	  är	  målet	  att	  upprätthålla	  samma	  ambition	  som	  under	  de	  tidigare	  åren,	  d.v.s.	  att	  bevaka	  
lyckade	  sprinklerinsatser	  med	  ca	  3	  -‐	  5	  rapporter	  och	  artiklar.	  	  

Hemsidan	  är	  en	  viktig	  del	  av	  profileringen	  och	  kontakten	  med	  främjandets	  medlemmar.	  

2. 	  SBF	  
Sprinklerfrämjandet	  ingår	  i	  SBF:	  s	  regelgrupp	  för	  SBF	  120	  sedan	  2007	  och	  planerar	  att	  fortsätta	  med	  
detta	  arbete.	  Under	  2014	  ska	  samma	  mål	  uppfyllas	  i	  denna	  regelgrupp	  med	  4	  möten	  per	  år.	  Utöver	  
regelgruppen	  tillsätter	  SBF	  arbetsgrupper	  som	  Sprinklerfrämjandet	  rekryterar	  från	  medlemsföreta-‐
gen.	  

3. 	  EFSN	  
Sprinklerfrämjandet	  har	  som	  mål	  att	  fortsätta	  det	  uppskattade	  och	  fina	  samarbete	  som	  vi	  har	  med	  
EFSN.	  	  

Det	  handlar	  främst	  om	  löpande	  kontakter	  med	  Alan	  Brinson,	  exempelvis	  genom	  att	  utväxla	  erfa-‐
renheter	  och	  rapporter	  om	  inträffade	  bränder.	  Dessutom	  utgör	  kontakten	  med	  EFSN	  att	  främjandet	  
har	  ett	  nätverk	  för	  utbyte	  av	  annan	  teknisk	  information	  som	  vi	  annars	  skulle	  ha	  svårigheter	  att	  få.	  

4. Myndighetskontakter	  (Boverket	  och	  MSB)	  

Under	  de	  senaste	  årens	  aktiviteter	  har	  Sprinklerfrämjandet	  lyckats	  med	  målet	  att	  fördjupa	  våra	  
relationer	  med	  Boverket	  och	  den	  nya	  myndigheten	  MSB	  (tidigare	  Räddningsverket).	  	  

Vid	  revideringen	  av	  BBR	  (Boverkets	  Byggregler)	  har	  väsentliga	  revideringar	  utförts	  då	  krav	  på	  
sprinklerskydd	  av	  sjukhus	  och	  särskilda	  boendeformer	  vid	  nybyggnation	  nu	  införts	  i	  BBR	  från	  den	  1	  
januari	  2012,	  som	  träder	  i	  full	  kraft	  den	  1	  januari	  2013.	  	  

Vårt	  mål	  under	  2014	  är	  att	  fortsätta	  dessa	  kontakter	  ytterligare.	  Vi	  har	  löpande	  kontakter	  med	  båda	  
dessa	  organisationer.	  	  

5. Lunds	  Tekniska	  Högskola	  –	  Brand-‐	  &	  Riskingenjörsutbildningen	  

Sprinklerfrämjandet	  har	  sedan	  2007	  varit	  inbjudet	  av	  LTH	  för	  att	  gästföreläsa	  i	  ämnet	  Aktiva	  Släck-‐
system	  (vattensprinkler)	  för	  de	  pågående	  Brand-‐	  &	  Riskingenjörsutbildningarna	  vid	  skolan.	  Dessa	  
föreläsningar	  sker	  normalt	  en	  gång	  per	  år	  och	  på	  hösten.	  Föreläsningen	  sker	  under	  studenternas	  
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tredje	  studieår.	  Detta	  innebär	  i	  många	  fall	  att	  det	  skapar	  en	  fördjupad	  kontakt	  för	  Sprinklerfräm-‐
jandet	  med	  de	  studenter	  som	  inom	  något	  år	  gör	  entré	  på	  arbetsmarknaden.	  

Under	  2014	  är	  ambitionen	  att	  upprätthålla	  samma	  nivå	  på	  vår	  samverkan	  med	  LTH.	  

6. Ökade	  fältaktiviteter/besöka	  medlemsföretag	  

En	  viktig	  del	  av	  kansliets	  verksamhet	  är	  att	  besöka	  våra	  medlemsföretag	  för	  att	  utbyta	  erfarenheter,	  
utveckla	  och	  genomföra	  informations-‐	  och	  utbildningsaktiviteter	  och	  informera	  medlemmarna	  om	  
pågående	  verksamheter.	  Kansliet	  skall	  också	  återföra	  önskemål	  från	  medlemmarna	  till	  styrelsen	  
och	  verksamheten.	  

Kansliet	  ska	  också	  medverka	  som	  främjandets	  representant	  i	  planerade	  seminarier	  och	  annan	  ut-‐
bildningsverksamhet.	  Detta	  kräver	  att	  deras	  tid	  också,	  förutom	  genomförande,	  kommer	  att	  använ-‐
das	  i	  de	  förberedelsearbeten	  som	  krävs.	  

7. Utveckla	  informations-‐	  och	  utbildningsprodukter	  

Under	  2013	  producerades	  en	  informationsfilm	  om	  sprinkler,	  främst	  avsedd	  för	  räddningstjänstens	  
personal.	  Under	  2013	  påbörjades	  också	  ett	  arbete	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  informations-‐	  och	  utbild-‐
ningspaket	  för	  samma	  målgrupp.	  	  Syftet	  är	  att	  sprida	  kunskap	  om	  sprinklertekniken	  och	  hur	  rädd-‐
ningstjänsten	  skall	  agera	  i	  samband	  med	  aktiverad	  sprinkleranläggning.	  Detta	  arbete	  kommer	  att	  
slutföras	  under	  2014.	  Detta	  kommer	  bland	  annat	  att	  användas	  vid	  de	  informationsaktiviteter	  som	  
har	  påbörjats	  och	  som	  kommer	  att	  fortsätta	  under	  2014	  och	  där	  syftet	  är	  att	  regionalt	  informera	  
och	  utbilda	  räddningstjänstens	  personal.	  

8. Utveckla	  Sprinklerfrämjandets	  hemsida	  

Under	  2012	  och	  2013	  har	  främjandet	  utvecklat	  en	  ny	  hemsida	  som	  tagits	  i	  bruk	  i	  februari	  2013.	  Syf-‐
tet	  har	  varit	  att	  ytterligare	  sprida	  kunskap	  om	  verksamheten	  och	  öka	  servicen	  till	  medlemmarna.	  
Hemsidan	  kommer	  succesivt	  att	  utvecklas.	  	  

9. Brandforsk	  –	  Andelstecknare	  för	  perioden	  2012-‐2014	  
Sprinklerfrämjandet	  har	  tecknat	  en	  andel	  i	  Brandforsk:s	  forskningsprogram	  för	  2012-‐2014.	  

10. Sprinklerkonferens	  
Under	  våren	  2013	  genomförde	  Sprinklerfrämjandet	  i	  samverkan	  med	  SBF	  (Brandskyddsföreningen	  
Sverige)	  en	  sprinklerkonferens	  i	  Stockholm.	  En	  programkommitté	  har	  arbetet	  för	  att	  fastställa	  pro-‐
grammet	  för	  årets	  konferens	  den	  9	  april.	  Målet	  är	  att	  detta	  seminarium	  genomförs	  årligen	  i	  sam-‐
verkan	  med	  SBF.	  Kansliet	  kommer	  att	  vara	  engagerad	  i	  arbetet	  att	  planera	  och	  genomföra	  detta.	  	  

11. Sprinkleranslutning	  till	  kommunalt	  vatten	  

Under	  senare	  år	  har	  i	  flera	  kommuner	  diskussioner	  om	  anslutning	  och	  formerna	  för	  anslutning	  av	  
sprinkleranläggningar	  till	  det	  kommunala	  vattennätet	  förts.	  I	  några	  fall	  har	  man	  dessutom	  beslutat	  
om	  att	  inte	  tillåta	  sådan	  anslutning.	  Sprinklerfrämjandet	  medverkar	  tillsammans	  med	  andra	  be-‐
rörda	  aktörer	  på	  att	  i	  samförstånd	  finna	  en	  lösning	  på	  denna	  problematik.	  Detta	  arbete	  kommer	  att	  
fortsätta	  under	  20124.	  
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12. Utbildning	  
Sprinklerfrämjandet	  startade	  under	  2013	  en	  diskussion	  med	  utbildningsanordnaren	  Nackademin	  
om	  eventuell	  medverkan	  i	  utbildningar	  i	  syfte	  att	  öka	  kunskap	  om	  sprinkler	  och	  sprinklerteknik.	  
Detta	  kommer	  att	  fortsätta	  under	  2014.	  

13. Samverkan	  med	  SäkerhetsBranschen	  

Under	  2013	  inleddes	  diskussioner	  med	  den	  nybildade	  branschorganisationen	  SäkerhetsBranschen	  
om	  ett	  eventuellt	  samarbete,	  som	  skulle	  gynna	  Sprinklerfrämjandet	  bland	  annat	  avseende	  admi-‐
nistration,	  marknadsföring,	  nätverksbyggande	  mm.	  För-‐	  och	  nackdelar	  med	  ett	  eventuellt	  samar-‐
bete	  kommer	  att	  analyseras	  ytterligare	  och	  även	  blir	  föremål	  för	  beslut	  på	  ett	  kommande	  årsmöte.	  	  

	  

	  


