
Välkommen till Brandskyddsföreningen Norrbottens inspirerande 
seminarium den 10 november om risker och laddning av elfordon! 

Datum: 10 november

Tid: kl. 9.30-15:00 (registrering och fika från 9:00)

Plats: Boden Business Park (Teknikvägen 3, Boden)

Kostnad: 500 kr/person (lunch och fika ingår)

Anmäl dig via vår utbildningssida: bfnorrbotten.eduportal.se/kurser 
Sista anmälningsdag 1 november. Begränsat antal platser

Elfordon - seminarium om risker och säker 
laddning

Brandskyddsföreningen Norrbotten är en medlemsförening som ska verka för att förebygga och begränsa skador på 
människor, egendom och miljön som orsakas av brand. Föreningen samarbetar med de lokala räddningstjänsterna i länet 
och intressenter för såväl näringsliv som för offentlig verksamhet. Föreningen bedriver rådgivning, information och andra 

aktiviteter med visionen ”Ett brandsäkrare Sverige”.

Utveckling och användning av elfordon med litiumjonbatterier ökar konstant och blir
vanligt förekommande i olika miljöer. De tekniska möjligheterna är många och medför 
positiva effekter men kan även innebära nya risker. Under seminariet kommer information 
och erfarenheter delges för att öka kunskapsläget och skapa förutsättningar för att hantera 
risker. 

https://bfnorrbotten.eduportal.se/kurs/539573/course


PROGRAM

9.30 Inledning och välkomna. Information om Brandskyddsföreningen Norrbotten.
Moderator Helena Klasson, vice ordförande Brandskyddföreningen Norrbotten/brand- och riskingenjör LF 
Norrbotten, hälsar välkomna och presenterar programmet. 
Information om Brandskyddföreningen Norrbotten av verksamhetsledare Bengt Nilsson.
 
Vad är riskerna och problematiken med elfordon?
Per-Ola Malmquist, omvärldsbevakare och kunskapsspridare, Utkiken.

PO kommer bl. a. bidra till att öka kunskapsläget och försöka besvara frågeställningarna: Vad sker vid brän-
der i elfordon? Vad är termisk rusning och vilka farliga gaser utvecklas vid brand? Vad sker vid laddning? PO 
avslutar med att ge exempel på inträffade händelser som medfört skada.

Vad gäller och vem kan krav ställa?
Helena Klasson, brand- och riskingenjör LF Norrbotten, Magnus Nilsson, brandinspektör Räddningstjänsten Boden och Maria Berglund, 

chef elnät Boden energi

Det finns flertalet aktörer som har möjlighet att kravställa gällande hantering av elfordon. Presentatörerna 
berättar mer om hur bland annat plan- och byggregler, lag om skydd mot olyckor, elsäkerhetsregleringar och
försäkringsvillkor kan beaktas.
 
Lunch och nätverkande

13.00 Hur agerar räddningstjänsten vid brand i litiumjonbatterier?
Robert Roslund, brandingenjör Räddningstjänsten Luleå

Det är viktigt att förutsättningar finns för räddningsinsats både för fordon och byggnad. Robert berättar mer 
om vilka möjligheter som finns för räddningsinsats vid bränder i elfordon och vilka släckmetoder som finns. 

Vilka lösningar finns för att skapa säker laddning?
Jan Abrahamsson, CEO Zpark, Anna Jonsson, chef kund och utveckling samt Robert Nilsson, säljare på Bodens Energi 

Behovet att laddningsinfrastruktur och möjlighet för laddning av elfordon ökar lavinartat. Behovet är ofta 
större än tillgången och lösningar behöver presenteras nu. Bodens Energi och företaget Zpark presenterar 
olika möjligheter som finns i elnät och lösningar som kan användas i existerande infrastruktur för ökad 
kapacitet. 

Paneldebatt – nuvarande utmaningar och framtidsspaning
Peder Högberg, Fire Protection Leader Tjintokk AB, Dennis Wikstén, VD Wiksténs fastigheter, Petter Fredriksson, styrkeledare/brandinspek-

tör Räddningstjänsten Boden, Bengt Nilsson, verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Norrbotten m. fl. 

Teknikutvecklingen går mycket snabbt för elfordon och laddinfrastruktur, där panelen ska diskutera utmaning-
arna och lösningar. Norrbotten är en viktig arena för biltestverksamhet där kommande trender delvis redan 
kör runt på våra vägar. 

14.50 Avslutning och sammanfattning av dagen 


