
Brandkatastrofen i 
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Brandskyddsföreningen
Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen

Kalla Brandfakta– varför brinner det?

Kommittén för modernare byggregler
Kurt Eliasson, Kommittén för Modernare Byggregler

Modernare byggregler om hur man ställer rätt 
funktionskrav ut ett hållbart och säkert brandperspektiv.

Nordbyggsscenen EH:10
Fredag 13 april, kl 09.15-10.30

Välkommen till ett kortseminarium om Brand & Säkerhet!
På Nordbygg, fredag den 13 april kl 09.15–10.30, bjuder vi på seminarium och panelsamtal 
med utgångspunkt i brandkatastrofen i Grenfell Tower och samtal kring hur vi bygger 
brandsäkert. Moderator: Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna.

09.15 Seminarium:  Brandkatastrofen i Grenfell Tower – Vad hände och kan det hända i Sverige?
Bränder med så snabba förlopp och fruktansvärda följder, som den i Grenfell Tower, beror ofta på flera olyckliga 
omständigheter. Med ett fungerande kontrollsystem hade katastrofbranden inte behövt inträffa. Vi går igenom 
omständigheterna kring branden och resonerar om vilka åtgärder som krävs i Sverige för att något liknande inte 
ska kunna inträffa.

Ville Bexander, Brandingenjör Brandskyddsföreningen och Lars Brodin, Brandingenjör Brandskyddsföreningen

Arkitekterna 
Ola Jonsson, Arkitekt och studiochef C.F. Møller

Om arkitektens roll och ansvar för brandsäkra byggnader. 

Brandkonsulterna och forskningen
Michael Strömgren, BRIAB och Lars Boström RISE

Om brandkonsulternas viktigaste uppgifter, om krav, 
materialval och förebyggande arbete.

Frågestund och summering: Hur skapar vi robusta system för framtiden? En fara i effektivitetsjakten är att ju 
bättre vi blir på att slimma konstruktionerna, desto farligare blir det! Vilket ansvar har vi och vilket tar vi?

Boka din kostnadsfria biljett här. Ange kampanjkoden: brandskyddnb18.

Anders Bergqvist Ola Jonsson Michael Strömgren Kurt Eliasson Anneli Kouthoofd

10.00 Panelsamtal:  Hur bygger vi brandsäkert i Sverige?
Vilka krav vill och måste vi ha? Vem tar ansvar för vad? Och hur kan olika aktörer 
samverka kring material, metoder och kontroller. Välkommen till en panelsamtal 
kring hur vi bygger hållbart och brandsäkert.

Lars Boström 

https://ticket.stockholmsmassan.se/cgi-bin/fmsm/lib/pub/tt.cgi/Registrering.html?oid=1877&lang=11&ticket=g_u_e_s_t&utm_source=Biz-utstallare&utm_medium=nyhetsbrev&utm_campaign=kampanjkod

