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PROGRAM OCH INBJUDAN
23–24 OKTOBER 2019, QUALITY HOTEL GLOBE, STOCKHOLM

FOKUS: 
Lärdomar

från inträffade

händelser

För alla som arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor



23–24 OKTOBER 2019 BRANDSKYDDSLEDARDAGARNA

 PROGRAM, ONSDAGEN DEN 23 OKTOBER

09.15-10.00 Registreringen öppnar

10.00-10.10 Välkommen och inledning
 Moderatorer: Isabell Liungman Bosaeus, Brandskyddsföreningen
 och Carl-Gustaf Johnsson, AlbaCon

10.10-10.45 Brandskyddsansvar i praktiken – framgångar och fallgropar
 Locum har gjort en satsning i syfte att säkerställa ett bättre brandskyddsarbete.
 Vi får ta del av vilka lärdomar och erfarenheter satsningen mynnat ut i, och vilka   
 utmaningar som kvarstår inom organisatoriskt brandskydd.
 Tobias Thrysén, Locum

10.45-11.15 Vad kan vi lära oss av branden i Notre Dame?
 Emil reflekterar kring hur vi bättre kan skydda åldrade och brandtekniskt sett
 komplexa byggnader, med utgångspunkt i lärdomar från branden i Notre Dame.  
 Emil Egeltoft, Brandtec

11.15-11.45 Besiktningsmannen kommer på besök
 Vad kan man som besiktningsman möta ute hos de verksamheter man besöker?
 Vi får en presentation av några av de vanligaste bristerna och hur de kan se ut.
 Carl-Gustaf Johnsson, AlbaCon

11.45-12.45 Lunch

12.45-13.15 Olycksutredaren om batterier
 En erfaren olycksutredare delar med sig av erfarenheter om batteribränder.
 Vi får bland annat ta del av de bakomliggande orsakerna till ett antal händelser.
 Michael Steen, Attention TC

13.15-13.45 Batterier i verksamheten – räddningstjänstens perspektiv
 Med utgångspunkt i aktuella händelser får vi ta del av räddningstjänstens praktiska  
 kunskap om och förmågor när det gäller lithium-ionbatterier. Vad bör man tänka på  
 i handhavandet? Hur bör man agera om olyckan är framme?
 Vad kan räddningstjänsten bistå med?
 Tommy Carnebo, Södertörns brandförsvarsförbund

13.45-14.15 En brandskyddsledares vardag
 Vi får en inblick i de utmaningar som en brandskyddsledare kan ställas inför i sitt   
 arbete. Johan ger exempel på vad man inom Boliden Mineral åstadkommit hittills,  
  och vilka lärdomar och erfarenheter organisationen har fått på vägen.
 Johan Holmberg, Boliden Mineral

14.15-14.45 Fika

14.45-15.15 Nyheter för dig som arbetar med brandsäkerhet
 Brandskyddsföreningen presenterar relevanta nyheter inom brandsäkerhet.
 Jens Hjort, Brandskyddsföreningen



23–24 OKTOBER 2019 BRANDSKYDDSLEDARDAGARNA

15.15-15.45 Säkerhetsorganisationen – superhjältar som strävar efter det omöjliga?
 Att säkerställa ett i alla lägen fullgott brandskydd i en verksamhet som ständigt
 strävar efter ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet innebär en sann
 utmaning, även för säkerhetsteamets superhjältar. Hur kan man möta ökade krav  
 från ledning och verksamhet utan att kompromissa med säkerheten?
 Per Johnsson, GE Healthcare

15.45-16.50 Hur skapar vi engagemang hos andra? 
 Hur processar hjärnan information, och hur kan den kunskapen hjälpa oss att
 övertyga andra människor att förändra sina beteenden? Andris ger oss verktyg för  
 att utnyttja hjärnans grundprogrammeringar och därigenom lyckas ännu bättre med  
 våra uppdrag.
 Andris Zvejnieks, Stratvise

16.50-17.00 Prisutdelning Årets Eldsjäl - Brandskydd
 För sjätte året i rad delar vi ut utmärkelsen Årets Eldsjäl – Brandskydd.
 Priset går till en person som gör viktiga insatser för ett brandsäkrare Sverige.

17.00-17.10 Avslutning

17.10-18.30 Mingel

18.30 Middag
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 PROGRAM, TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER

08.45-09.35 Valbara programpunkter del 1

09.35-09.50 Förflyttningspaus

09.50-10.30 Valbara programpunkter del 2

 
10.30-11.00 Fika

11.00-11.50 Valbara programpunkter del 3

11.50-12.50 Lunch

Valbara workshops
och föreläsningar dag 2
– välj de som intresserar dig mest!

Du väljer workshop och föreläsning på plats. 
Ingen föranmälan. Notera att del 1 och del 3 
har samma innehåll.
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Restvärderäddning vid batteribränder
Med tanke på hur stora konsekvenser en batteri-
brand kan leda till får restvärderäddning en allt 
viktigare roll. En erfaren restvärdeledare delar med 
sig av framgångsfaktorer från inträffade händelser 
och praktiska tips på hur man bör gå tillväga för att 
minimera skador.
Tony Kullman, restvärdeledare

Brandsäker byggarbetsplats – nytt regelverk
Många bränder uppstår i samband med byggnads
arbeten vilket ofta leder till stora kostnader och ökad 
arbetsmiljörisk. Brandskyddsföreningen tar därför fram 
ett regelverk som ska kunna användas av kravställare i 
byggprocessen. Lars redogör för nulägesstatus och det 
övergripande innehållet i det nya materialet.
Lars Brodin, Brandskyddsföreningen

Nyheter inom skadepreventionskonceptet
Heta Arbeten® 
Säkrare och effektivare heta arbeten – så arbetar 
Brandskyddsföreningen med pedagogik och digitala 
hjälpmedel för att utveckla era processer.
•  Säkrare och effektivare tillstånd med den digitala  
 tillstånds- och kontrollistan
•  Fördjupning i tillståndsansvar
•  Nytt material inför ny utbildningsperiod 2020-2024

Alternativa bränslen - riskhantering
Med utgångspunkt i exempel från inträffade händelser 
fördjupar vi våra kunskaper om alternativa bränslen.
Vi får kunskap om risker samt ta del av praktiska råd 
för handhavande och hur vi bör agera vid incidenter.
Johannes Strömberg, Räddningstjänsten Oskarshamn

Övningar för lärande organisationer
Hur skapar du riktigt bra övningar som bidrar till 
en lärande organisation? Hur säkerställer du att 
övningar genomförs som tänkt och hur kan erfaren-
heter återföras till hela verksamheten? Under denna 
workshop är målet att du ska få nya råd och verktyg 
som du kan implementera i din verksamhet.
Björn Wennerholm, Wennerholms brandskola

MSB:s nya regler för brandfarliga ämnen
En genomgång av vad de nya reglerna innebär i prakti-
ken, och vilken effekt de kan få på olika arbetsplatser.
Åke Persson, Brandskyddsföreningen

Workshop om säkerhetskultur
Hur kan vi lyfta säkerhetsarbetet så att det leder 
till en bättre säkerhetskultur? Med utgångspunkt i 
verkliga händelser leder Peter en workshop kopplad 
till människa-teknik-organisation.
Peter Kemi, Säkerhetskultur

Valbara programpunkter del 1 och 3

Valbara programpunkter del 2
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Praktisk information

Datum och plats
Den 23–24 oktober 2019 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov.

Deltagaravgift
5 950 kr per person exklusive moms. I priset ingår deltagande båda dagar, luncher, fika, mingel samt middag 
med alkoholfri bordsdryck. 

Medlemmar i Nätverket Brandskyddsledarna erhåller 500 kr rabatt på deltagaravgiften.

Anmälan
Anmälan sker på webben: www.brandskyddsforeningen.se/brandskyddsledardagarna 
Sista anmälningsdag är den 1 oktober 2019.

Anmälan är bindande men bokad plats kan alltid överlåtas till kollega inom samma organisation utan
merkostnad. För att få full återbetalning vid eventuell sjukdom behöver du skicka ett e-postmeddelande till 
jennie.lindstedt@brandskyddsforeningen.se snarast möjligt samt skicka in ett läkarintyg.   

Logi
Logi ingår inte i deltagaravgiften, men vi har reserverat ett antal hotellrum på Quality Hotel Globe. 
Boka rum via länk. https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/sweden/stockholm/quality-hotel-globe/ 

Högst upp på sidan står det: Do you have a discount or booking code? Där fyller du i bokningskod: 
BRAND19. Koden fungerar till och med 2019-09-23. 

Enkelrum: 1 895 SEK/rum/natt
Dubbelrum: 2 095 SEK/rum/natt 

För att garantera ditt rum behöver du lägga in kreditkortsuppgifter, men inga pengar dras.
Om du vill att kostnaden faktureras, gör följande: q.bokning@choice.se

Efter du bokat in dig via Quality Hotel Globes hemsida och fyllt i alla uppgifter maila till
q.bokning@choice.se och ange bokningsnummer och fakturaadress.
Det tillkommer en kostnad på 75 kr per skickad faktura.

Vilka bör gå på Brandskyddsledardagarna?
Brandskyddsledardagarna är ett årligt forum för alla som arbetar med eller ansvarar för brandskydd eller 
säkerhet i sin organisation. Under två dagar får seminariets deltagare möta andra i liknande roller och med 
liknande utmaningar, samt fördjupa sina kunskaper inom brandskyddsrelaterade frågor. 

Mer information och kontaktuppgifter
Läs vidare på: https://www.brandskyddsforeningen.se/brandskyddsledardagarna/

Välkommen med din anmälan!


