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13 MARS 2019 BRANDSÄKRA KULTURARVET

  PROGRAM

09.00–09.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30–10.05 Välkomna!
  Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och Lisa Björk, Brandskyddsföreningen

  Block 1: Försäkra Kulturarv

10.05–10.45 Vad hände efter branden i Vintrosa kyrka; försäkringar och återuppbyggnad
  Med fokus på försäkrings- och avtalsfrågor berättar kamrer och kyrkoherde från Vintrosa församling   
  om branden i deras kyrka och hur den återuppbyggdes efter branden.
  Agneta Gustavsson, Johan Bremer, Vintrosa församling och Börje Lindström, Arkitektur och byggnadsvård
 
10.45–11.00 Bensträckare

11.00–11.30 Försäkringsvillkor, premier och ersättning vid skada för kulturhistoriska byggnader 
  Vi förklarar hur kulturhistorisk egendom kan försäkras. Vad täcker en försäkring och finns det egendom  
  som inte kan försäkras? Vilka förutsättningar finns för att få ersättning efter en brand?   
  Anders Engström, Kyrkans försäkringar

11.30–11.50 Vilka medel kan bidra till finansieringen vid återuppbyggnad av en kulturhistorisk byggnad?  
  Vid en återuppbyggnad kan bidrag sökas för antikvariska överkostnader. Bidraget söks hos Riksantikvarie-
  ämbetet eller länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet berättar om vilka kriterier som gäller för ansökan.
  Riksantikvarieämbetet

11.50–12.50 Lunch
  
12.50–13.10 Omvärldsbevakning och nyheter
  Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och Lisa Björk, Brandskyddsföreningen

  Block 2: Ur varje aktörs perspektiv

13.10–13.30 Vem gör vad och när?
  Erika Hedhammar och Lisa Björk presenterar en tidslinje med lagar och regler som gäller för kultur-
  historiska byggnader, vem som är ansvarig och när varje aktör agerar. Vi följer en byggnad före, under och  
  efter en brand.
  Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och Lisa Björk, Brandskyddföreningen

13.30–13.50 Vi kompetensutvecklar inom restvärderäddning för vårt kulturarv
  2018 startade Brandskyddsföreningen, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utbildningen Praktisk   
  restvärderäddning för kulturarv. Instruktör Tony Kullman berättar mer om utbildningen.
  Tony Kullman, restvärdeledare hos Brandskyddsföreningens restvärderäddning
  



13 MARS 2019 BRANDSÄKRA KULTURARVET

  Block 3: Elsäkerhet och solceller
  
13.50–14.30 Bättre elsäkerhet i kulturhistoriska byggnader   
  Elinstallationsreglerna, standard SS 436 40 00, beskriver möjliga åtgärder för en säker elanläggning. Brand- 
  skyddsföreningen Elektriska Nämnden har gett ut ett faktablad med rekommendationer för förbättrade  
  elinstallationer för ökad brandsäkerhet i kulturhistoriska byggnader. Vi går igenom de regler som gäller   
  och vad Elektriska Nämnden rekommenderar.
  Ingvar Eriksson, Elektriska Nämnden

14.30–14.50 Kaffe och fika

14.50–15.30 Ny teknik; brandrisker och säkra lösningar
  Uppstår brandrisker när vi installerar ny teknik som solceller, fordonsladdning och batterilagring? Tomas  
  Ekman från Länsförsäkringar återger erfarenheter och vanliga besiktningsanmärkningar. Han beskriver
  kraven på lantbruksanläggningar som även kan användas vid riskbedömning och beställning av installation  
  av ny teknik i kulturhistorisk miljö. 
  Tomas Ekman, Länsförsäkringar

15.30–16.10 Att installera el – brandsäkert och snyggt
  Vilka krav ställer Statens fastighetsverk på sina elinstallationer? Peter Kindblom beskriver hur de säkerstäl- 
  ler, i sina upphandlingar och under projektering, så att elinstallationer blir både brandsäkra och snygga. 
  Peter Kindblom, SFV
 
16.10–16.30 Avslutning
  Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och Lisa Björk, Brandskyddföreningen



PRAKTISK INFORMATION

Tid och plats
Den 13 mars, klockan 09.00-16.30 på Folkungagatan 90, Stockholm

Pris
4900 kr per person exklusive moms

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 7 februari
Anmäl dig via brandskyddsforeningen.se

Kontakt
Frågor om anmälan: Sylvia Zacharias, sylvia.zacharias@brandskyddsforeningen.se
Frågor om seminariet; Carina Holm, carina.holm@brandskyddsforeningen.se


