BRANDSKYDDSLEDARDAGARNA
PROGRAM OCH INBJUDAN
18–19 OKTOBER 2018 I STOCKHOLM

18 –19 OKTOBER 2018

BRANDSKYDDSLEDARDAGARNA

PROGRAM, TORSDAGEN DEN 18 OKTOBER
11:15–11:30

Registrering

11:30–12:30

Lunch

12:30–12:40

Välkommen och inledning
Moderator Björn Almberger, Brandskyddsföreningen

12:40–13:20

I hufvudet på en brandskyddsledare
Panelen delar med sig av erfarenheter och råd i aktuella frågor, med utgångspunkt
i sina egna verksamheter.
I panelen:
Anders Hansson, Nordiska Riksmuseet
Mattias Johansson, Swedavia
Mehiel Högström, Riksdagen
Sofia Holmstedt, GE Healthcare
Torbjörn Alwehammar, SLU

13:20–13:30

Paus

13:30–14:00

SEMINARIER OCH WORKSHOPS. VÄLJ MELLAN:
SEBRA - Systeminriktat erfarenhetsarbete för industriell brandsäkerhet
Inom säkerhetsforskningen har fokus
flyttats från att förhindra negativa utfall
till att möjliggöra positiva utfall. Du får ta
del av resultaten från ett Brandforsk-projekt som syftar till att lyfta fram exempel
på industrins förmågor, göra det lättare
för industrin att upptäcka dem och ge
verktyg för att återföra erfarenheter till
utformningen av brandskydd.
Helene Degerman, RISE

Verktyg och metodik för SBA
Workshop och diskussion med fokus på att
identifiera konkreta verktyg och metoder
som kan stärka det systematiska brandskyddsarbetet.
Hans Andersson, Brandskyddsföreningen

Nyheter inom brandfarlig vara
Har du koll på vad som gäller för brandfarliga och explosiva varor?
Du får en uppdatering samt möjlighet att
ställa frågor om sådant som du själv funderar över i ditt arbete.
Åke Persson, Brandskyddsföreningen

Brandskyddsledarens roll
i byggprocessen
Hur blir du en bättre beställare av brandskyddsprojektering? Lika bra som brandkonsulten kan byggreglerna – kan du din
verksamhet. Brandskyddsledarens kunskap
behövs för att brandskyddet ska fungera
över tid när verksamheten är i full gång.
Lisa Björk och Ville Bexander,
Brandskyddsföreningen
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14:00–14:20

Fika

14:20–14:50

SEMINARIER OCH WORKSHOPS. VÄLJ MELLAN:
SEBRA - Systeminriktat erfarenhetsarbete för industriell brandsäkerhet

Brandskyddsledarens roll
i byggprocessen

Inom säkerhetsforskningen har fokus
flyttats från att förhindra negativa utfall
till att möjliggöra positiva utfall. Du får ta
del av resultaten från ett Brandforsk-projekt som syftar till att lyfta fram exempel
på industrins förmågor, göra det lättare
för industrin att upptäcka dem och ge
verktyg för att återföra erfarenheter till
utformningen av brandskydd.
Helene Degerman, RISE

Hur blir du en bättre beställare av brandskyddsprojektering? Lika bra som brandkonsulten kan byggreglerna – kan du din
verksamhet. Brandskyddsledarens kunskap
behövs för att brandskyddet ska fungera
över tid när verksamheten är i full gång.
Lisa Björk och Ville Bexander,
Brandskyddsföreningen

Verktyg och metodik för SBA

Styrningar vid brand – teknikfrosseri
eller en nödvändighet?

Workshop och diskussion med fokus på att
identifiera konkreta verktyg och metoder
som kan stärka det systematiska brandskyddsarbetet.
Hans Andersson, Brandskyddsföreningen

Batterier – brandrisker och
råd för hantering
Nya användningsområden av batterier
medför nya typer av risksituationer.
Ta del av de senaste forskningsresultaten
gällande risker och handhavande, bland
annat inom området litiumjonbatterier
i fordon.
Max Rosengren, RISE

Går det lita på att tänkt funktion alltid
fungerar? Under denna workshop får du
diskutera frågor som rör styrsystem,
bland annat hur du säkerställer att de
håller måttet över tid och vem som bör
bestämma vad som är rätt teknisk nivå.
Anders Carlsson, Stockholms stad
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14:50–15:00

Paus

15:00–15:30

SEMINARIER OCH WORKSHOPS. VÄLJ MELLAN:
Brandsäkerhet vid ombyggnationer
och renoveringar

Batterier – brandrisker och
råd för hantering

Denna workshop ger dig möjlighet att
diskutera problem och lösningar kring
hur man upprätthåller brandsäkerheten
i samband med ombyggnationer och
renoveringsarbeten.
Lars Brodin, Brandskyddsföreningen,
Martin Andersson, Locum

Nya användningsområden av batterier
medför nya typer av risksituationer.
Ta del av de senaste forskningsresultaten
gällande risker och handhavande, bland
annat inom området litiumjonbatterier
i fordon.
Max Rosengren, RISE

Styrningar vid brand – teknikfrosseri
eller en nödvändighet?

Nyheter inom brandfarlig vara

Går det lita på att tänkt funktion alltid
fungerar? Under denna workshop får du
diskutera frågor som rör styrsystem,
bland annat hur du säkerställer att de
håller måttet över tid och vem som bör
bestämma vad som är rätt teknisk nivå.
Anders Carlsson, Stockholms stad

Har du koll på vad som gäller för brandfarliga och explosiva varor?
Du får en uppdatering samt möjlighet att
ställa frågor om sådant som du själv funderar över i ditt arbete.
Åke Persson, Brandskyddsföreningen

15:30–15:40

Paus

15:40–16:10

Skapa engagemang för brandskyddsarbetet
Hur kan du gå tillväga för att sälja in brandskyddssatsningar i din organisation?
Vilka argument biter på ledningen och hur säkerställer du efterlevnad på alla nivåer
i organisationen? Panelen delar med sig av sina bästa råd och lärdomar.
I panelen:
Peter Claesson, Scandic
Mehiel Högström, Riksdagen
Torbjörn Alwehammar, SLU

16:10–17:00

Grenfell – the impact of fire safety management and design in the UK
Natten mot den 14 juni 2017 utbröt en brand i 24-våningshuset Grenfell Tower. 		
Hur har denna brand i London påverkat synen på brandskydd i Storbritannien?
Jonathan O’Neill, Fire Protection Association
(Föreläsningen hålls på engelska)
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17:00–17:15

Prisutdelning Årets Eldsjäl
För femte året i rad delar vi ut utmärkelsen Årets Eldsjäl – Brandskydd.
Priset går till en person som gör viktiga insatser för ett brandsäkrare Sverige.

17:15–17:20

Avslutning

17:20–18:15

Mingel

18:15–21:00

Middag

		
PROGRAM, FREDAGEN DEN 19 OKTOBER
08:30–08:35

Inledning
Moderator Björn Almberger, Brandskyddsföreningen

08:35–09:10

Vildmannen i lågor - Stureplansbranden
Den 7 november 2017 utbröt en stor brand i kvarteret Vildmannen vid Stureplan
i centrala Stockholm. Lyssna till erfarenheter gällande resurser och uthållighet vid
brand i stadsmiljö.
Hasse Bergqvist, Eld & Vatten

09:10–09:40

Vad är egentligen skäligt brandskydd?
Använder vi resurserna på rätt sätt eller gör vi det som vi tror att
tillsynsmyndigheten förväntar sig? Föreläsaren sätter brandskyddet i olika perspektiv.
Lars Hellsten, Marilena Brand och Utrymningskonsult

09:40–10:20

Tillsyn utifrån Räddningstjänstens perspektiv
En tillsynsförrättare berättar om några praktiska händelser och erfarenheter.
Hur ser räddningstjänsten på tillsyn och vilka ingångsvärden finns det? Vad behöver
vi som brandskyddsledare förbereda och tänka på inför en tillsyn? Vad kan hända
om brister påträffas vid tillsyn?
Sara Hultman, Storstockholms brandförsvar

10:20–10:50

Fika

10:50–11:20

Nyheter Brandlarm & Sprinkler
En praktisk kunskapsuppdatering inom området brandlarm och sprinkler.
Björn Almberger och Jens Hjort, Brandskyddsföreningen

11:20–11:50

Relationen mellan fastighetsägare och hyresgäst
Vilka rättigheter respektive skyldigheter har fastighetsägare och hyresgäst gentemot
varandra? Du kommer att få vägledning och information om vad man kan göra om
den andra parten inte sköter sig.
Sven Von Randow, Fastighetsägarna

11:50–12:00
Avslutning
		
12:00–13:00
Lunch
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PRAKTISK INFORMATION
Tid och plats
18–19 oktober 2018 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61a i Stockholm.
Seminariet pågår från lunch till lunch, registrering sker den 18 oktober kl. 11.15.
Pris
5 400 kr per person exklusive moms.
I priset ingår deltagande båda dagarna, två luncher, fika, mingel samt tvårätters middag med alkoholfri
bordsdryck.
Medlemmar i nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA erhåller 500 kr i rabatt.
Logi
Logi ingår inte i deltagarpriset, däremot har vi reserverat ett antal rum på Hotel Birger Jarl som du vid behov
själv kan boka. Enkelrum kostar 1 750 kr inklusive moms per natt med frukost. För att boka logi ringer du
08-674 18 10 eller mejlar till reservation@birgerjarl.se och anger bokningskod Brandskyddsföreningen.
Observera att hotellrummen endast finns reserverade fram till den 18 augusti.
Anmälan
Anmäl dig senast den 27 september på https://www.brandskyddsforeningen.se/brandskyddsledardagarna
Eventuell avbokning kan ske kostnadsfritt fram till och med den 17 september.
Vid avbokning senare än den 17 september debiteras full deltagaravgift, vid sjukdom krävs läkarintyg för full
återbetalning. Eventuell avbokning ska skickas per e-post till jennie.lindstedt@brandskyddsforeningen.se
Vilka bör gå på Brandskyddsledardagarna?
Brandskyddsledardagarna är ett årligt forum för dig som arbetar med eller ansvarar för brandskydd eller
säkerhet i din organisation. Under två halvdagar får du möta andra i liknande roller och med liknande
utmaningar, du får därtill ta del av andras erfarenheter och råd när det gäller brandskyddsarbete med
utgångspunkt i aktuella händelser och regelverk.
Kontakt
Frågor om anmälan: Jennie Lindstedt, jennie.lindstedt@brandskyddsforeningen.se
Frågor om seminariet: Katja Kardeskog, katja.kardeskog@brandskyddsforeningen.se
Varmt välkommen!

