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Moderatorer: Alexandra Johansson och Mikael Malmqvist, MSB
ONSDAG 27 MARS
09:00

Registrering, kaffe och smörgås

10.00

Välkomna till Karlstad!

13:00

Vi får exempel från räddningstjänster som
gjort resan från mjukisprotokoll till en tillsyn
som upptäcker brister och säkerställer
rättelse. |Rutger Thuresson, Ölands
kommunalförbund och Mattias Heimdahl,
Nerikes brandkår

Inledning och invigning av konferensen
| Dan Eliasson MSB, med flera
10:15

Brandskydd; igår, idag och vad väntar
härnäst?
En titt i backspegeln, var står vi idag och
vilka framtida utmaningar står vi inför?
| Björn Johansson, Värmlands
Brandhistoriska klubb

10:35

14:00

14.45

Eftermiddagsfika

15:10

Att säkerställa en byggnads brandskydd
genom samverkan
En byggnads brandskydd skapas utifrån
byggreglerna när den uppförs eller ändras
men det är räddningstjänsten som ofta
upptäcker brister som inte borde finnas om
byggreglerna hade följts. Vi får höra Uppsala
kommun berätta om hur de har valt att
organisera samarbetet och vi får konkreta
exempel på fall från verkligheten om hur det
hanterades. | Patrik Kjellberg Uppsala
Brandförsvar, Fredrik Persson och Rickard
Hultberg, Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppsala kommun

Hur påverkar räddningstjänstutredningens
förslag vårt förebyggande arbete? | Max
Ekberg SKL, Fredrik Johnson Länsstyrelsen
Jönköping, Patrik Perbeck MSB och
kommunrepresentanter
Hur ser den fortsatta processen ut? | Ulrika
Odén, Justitiedepartementet
11:35

Borgholmsbranden 15 år – hur har
tillsynen utvecklats?
Efter branden på Hotell Borgholm
konstaterade Haverikommissionen att
myndighetstillsynen och uppföljningen av
denna varit ofullständig så att brister och fel
i brandskyddet kunnat kvarstå utan att bli
åtgärdade. Har räddningstjänstens tillsyn
blivit tydligare och effektivare? MSB och
Länsstyrelsen Västra Götaland delger sina
erfarenheter från den statliga tillsynen.
| Per Karlsson, MSB och Charlotte
Hagstrand, Länsstyrelsen Västra Götaland

12.00

Lunch

Erfarenheter från rättsfall
Vi belyser två överklagade tillsynsärenden
som handlar om utrymning via vertikal
stege och gårdshävare. Vilka krav ställdes
och vad blev det rättsliga utfallet? | Marcus
Örnroth, Räddningstjänsten Storgöteborg
och Patrik Perbeck, MSB

Räddningstjänstutredningen
Vad kom utredningen fram till inom
områdena styrning, förebyggande
verksamhet samt statens stöd och tillsyn?
Vad ligger till grund för utredningens förslag
och hur fördes diskussionerna? | Jan Wisén,
MSB

Hur får vi LSO-tillsynen effektiv?

16:40

Årets tillsynsförrättare
Årets tillsynsförrättare utses och dagen
summeras. | Moderatorerna

17.00

Slut på konferensdag 1

19.00

Middag med underhållning, Karlstad
CCC

TORSDAG 28 MARS
08.30

Parallellsessioner 1
Se alternativ till höger.

09.15

Förmiddagsfika

09:40

Parallellsessioner 2

Seminarier att välja mellan under
parallellsessionerna:
A.

Experter från Brandskyddsföreningen
tar oss från nuläge till möjligheter att se
helheten vid en tillsyn ur ett brandlarmoch sprinklerperspektiv | Björn
Almberger och Tomas Åberg,
Brandskyddsföreningen

Se alternativ till höger.
10:30

Bostadsbränder – hur ligger vi till?
Med nollvisionen som ledstjärna antogs tre
brandskyddsmål för 2020. Vi gör en
återkoppling till uppdraget och redovisar vad
indikatorerna säger oss om brandskyddet i
Sverige idag. Når vi målen? | Anders
Lundberg och Björn Sund, MSB

10:50

Forskningsresultat, bränder i
bostadsmiljö
MSB finansierade under fyra år tre större
forskningsprojekt som ur olika perspektiv
forskade på området bostadsbränder. Tre av
forskarna delar med sig av intressanta
resultat och kopplingarna till det
brandförebyggande arbetet. | Anders
Jonsson MSB, Marcus Runefors Lunds
tekniska högskola och Per-Olof Hallin Malmö
universitet

12.00

Lunch

13.00

Hur tar vi forskningsresultaten vidare in
i den förebyggande verksamheten?
Vi har fått aningar bekräftade, fått avliva
vissa myter och fått ny och djupare kunskap
om varför det brinner, hos vilka det brinner
och vilka som omkommer. Vad gör vi med
den kunskapen? | Anders Lundberg, Anders
Jonsson, Björn Sund MSB, Marcus Runefors
Lunds tekniska högskola och Per-Olof Hallin
Malmö universitet

13.20

Brandskyddsutmaningar i byggtrender
och teknik
Hållbarhetsfrågan är het men hur kan den
påverka riskbilden och behovet av
brandskydd? Vi tittar närmare på hur gröna
tak och innovativ teknik som solceller,
elbilar och batterier kan påverka
brandsäkerheten. | Jennie Lövgren Forslund
Brandskyddslaget och Mikael Carlson
Elsäkerhetsverket

14.50

Avslutning och summering

15.00

Eftermiddagsfika med matig smörgås

Tillsyn av brandtekniska lösningar

B.

LBE, förvaltningsjuridik
MSB reder ut förvaltningsjuridiken
gällande tillstånd, tillsyn och förbud
kopplat till LBE. | Erik Lövrup
Nordentjell, MSB

C.

Säkerhet i offentlig miljö – skydd
mot antagonistiska hot och
terrorism
MSB har nyligen startat upp ett arbete
med försvårande åtgärder mot
terrorism. Vad är försvårande åtgärder?
Vilken roll har kommunen?| Jonas
Eriksson, MSB

D.

Vägledning kring eldningsförbud
"... ska människor behöva dö för att ni
ska hålla några tallar vid liv?" Sällan har
eldningsförbud rört upp så heta känslor
som sommarens grillförbud. MSB
kommer under våren ut med en ny
vägledning till länsstyrelser och
kommuner om hur eldningsförbud bör
utformas och kommuniceras. | Magnus
Olofsson och Anders Lundberg, MSB

E.

Utredning om risker enligt LBE
MSB reder ut frågetecknen kring
utredning om risker. | Christer
Sandqvist och Carina Fredström, MSB

F.

Brandskyddskontroll, alltid ett
kommunalt ansvar
Även om kommunen upphandlar
utförandet av brandskyddskontrollen så
äger kommunen ändå det fulla ansvaret
för att det utförs i rätt omfattning. MSB
ger sin syn på hur kommunen kan
förbättra möjligheten att ta detta
ansvar.| Håkan Sten, MSB

G.

Bärförmåga vid brand
Nyheter i Boverkets konstruktionsregler,
EKS, om Br0-byggnader och
tillämpningen av reglerna för
samlingslokaler i ett plan
(hallbyggnader). Hur bör regelverket
tolkas och hur kan kommunen agera vid
bygglov och tillsyn om tveksamma
lösningar föreslås. | Anders Johansson,
Boverket

