Brandskyddsföreningen

Brandlarmgruppen

Brandlarmgruppen
Möte 2019–11

Minnesanteckningar

Datum: 2019-11-09
Plats: Brandskyddsföreningen
Närvarande:
Björn Almberger
Brandskyddsföreningen
Emil Egeltoft
Brandtec/BIV
Magnus Eriksson
Locum
Anders Hansson
Naturhistoriska riksmuseet
Kent Helge
Sv Brandsektionen/Besiktning.org
Jens Hjort
Brandskyddsföreningen
Åke Lindström
Siemens/Säkerhetsbranschen
Tobias Persson
P&B/BRA
Anders Reinholdsson
AR Brandsäkerhet/Besiktning.org
Jakob Sandlund
Brandskyddsföreningen (del av dag)
Frånvarande:
Jennie Boérius
Fredrik Sjöberg
Joakim Carlsson
Niklas Helin
Lars Hellman
Tomas Åberg
Information:
Anders Johansson
Per Karlsson

If/Svensk Försäkring
Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Caverion/Säkerhetsbranschen
Brandskyddslaget/BIV
Brandskyddsföreningen
Boverket
MSB

1. Inledning och föregående minnesanteckningar

Björn Almberger hälsade de närvarande välkomna till möte med Brandlarmgruppen och gick igenom dagens
agenda.
a) Föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer.

2. Information och rapportering
a) Nyutkomna standarder och andra publikationer
SIS avser att upplösa nuvarande TK 360 som har 6 arbetsgrupper, och ersätta detta med 3 nya TK.
Brandskyddsföreningen har anmält intresse av att delta i den nya TK för brand- och utrymningslarm.
Övriga publikationer
•

SBF 126 Regler för brandskydd i höglager-har omarbetats till att bli ”Regler för lager”. Remissen är
utskickad (finns på Brandskyddsföreningens hemsida) med sista svarsdag 2019-11-15

•

SBF 500 Regler för gassläcksystem-arbetet med att revidera regelverket pågår. Remiss kommer
skickas ut inom kort

• SBF 501 Regler för boendesprinkler-är färdig. Publicering inom kort.
Samordnad provning
Arbetet pågår med förstudie del 2 internt inom Brandskyddsföreningen. Diskuterades gränserna för
arbetet.
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b) Uppdrag: Övertagande av anläggning (Projektet avslutat)
Syfte med projektet: På uppdrag av Brandlarmsgruppen som drivs av Brandskyddsföreningen har det
genomförts ett projekt som startade november 2017 med syfte att se vilka påverkansmöjligheter/faktorer
det finns när en ägare vill byta anläggarfirma och se till att kunden har en säker anläggning över
anläggningens livstid.
Björn sammanfattade vad arbetet kommit fram till. Tre möjligheter till att motverka problem hade
identifierats – Ett nytt SBF-dokument – ”Regler för byte av anläggarfirma”, Kund-dokument samt Ändring
i befintligt regelverk och ha hänvisningar. Begreppet bör även benämnas ”Byte av anläggarfirma”
eftersom kunden hela tiden äger anläggningen. Brandskyddsföreningen har inte planerat aktiviteter för
detta under 2020. Diskuterades hur pass prioriterat området är. Fanns önskemål om att påbörja fortsatt
arbete redan nästa år.
Uppdrag: Dokumentation (Projektet avslutat)
Syftet med projektet: Att säkerställa att kund får relevant och bra hållbar dokumentation och samtidigt
behålla kvalitet och enkelhet, för att en brandlarmanläggning ska uppfylla sitt syfte över tid.
Björn sammanfattade vad arbetet kommit fram till. Gruppen hade enats om ett förslag att ta med i nästa
utgåva av SBF 110. En tabell med förklaringar som kan ersätta 9.4.1 och 9.4.2 där det ska inkluderas val
av ägaren för att förvalta sin dokumentation. Ett nytt projekt/arbete bör startas för att ta fram en mall
för hur styrningar kan presenteras dokumentationsmässigt.
Brandsäker installation
Arbetet pågår. En undergrupp arbetar med att ta fram textförslag, eller att revidera befintliga texter. En
annan undergrupp arbetar med BBR frågan. Inget slutdatum är satt. Björn beskrev vad som diskuteras.
Nya projekt inför 2020
Följande förslag till nya utvecklingsprojekt 2020 har lämnats:
- Nya testmetoder för brandprovning i anläggning.
Anders R anser det viktigt för att på ett enkelt sätt kunna verifiera anläggningarnas funktion.
Diskuterades och bedömdes vara intressant. Intresse för att delta i arbetet anmäls till Björn A senast
31/1.
- Provning och underhåll av brandlarmanläggning.
Kent beskrev problem som kan uppstå när det ska genomföras provning i verksamheter som är igång.
Diskuterades. Har beröringspunkter med samordnad provning. Björn föreslog att avvakta med detta tills
projektet med samordnad provning kommit längre. Emil och andra tyckte att de två arbetena i stället bör
samordnas. Intresserad kan anmäla sig till Björn A senast 31/1.
- Dokumentation över styrningar
Spin-off från dokumentationsprojektet. Björn önskar att det finns en modell för hur detta dokumenteras
från brandkonsult, till projektör, anläggarfirma och slutkund. Flera framförde idéer och tankar. Intresse
för deltagande i arbetet anmäls till Björn A senast 31/1.
- Larmdon, ljudnivåer, blixtljus omfattning
Magnus har upplevt att det är många frågor. Intresse för deltagande i arbetet anmäls till Björn A senast
31/1.
- Intervall revisionsbesiktning – 24 månader?
Magnus tycker att det är inkonsekvent intervall jämfört med exempelvis el besiktningar och att det
kanske är för tätt med årlig besiktning. Frågan hänförs till projektet provning och underhåll
- Krav på anläggningsskötare
Magnus berättade. Ansågs viktigt men att det bör samordnas med projektet provning och underhåll enligt ovan.

c) Rapport från tolkningsgruppen
Björn beskrev tolkningsgruppen arbete. Under 2019 har 11 antal frågor behandlats och det har (hittills)
resulterat i 4antal Frågor/Svar och 7 antal revideringar. Revideringsblad publiceras i slutet på året.
Gruppen fortsätter sitt arbete under 2020.
d) Uppföljning av ämnen från förra mötet
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Björn bad om reflektioner på de frågor som diskuterades på föregående möte.
•
SBA mot SBF 110
Är inte tydligt ute bland kunderna att brandlarmet är en del i SBA-arbetet. Kan bero på att det ibland
är annan ägare till brandlarmanläggningen.
• NFPAs ITM-projekt
Björn har klivit in i projektets Technical Board. Finns stor vilja att kunna dela data men det gäller att
hantera frågor som rör ”sekretess”.
e) Övriga frågor
• Flera certifieringsbolag
Björn beskrev att det nu klivit in ett nytt bolag som avser att certifiera inom brandskyddsområdet.
• Hur förmedlar vi brandlarmsgruppens arbete på ett bra sätt
Björn undrade om det behöver göras någonting mer än att skriva minnesanteckningar.
Diskuterades om det ska föras fram syfte med gruppen, antingen i minnesanteckningarna eller i
eget dokument. Björn tog på sig att se över detta.
• Brandlarm och sprinklerdagarna 2020
De kommer att genomföras den 9–10 september i Stockholm.
• Introduktion, nya E-norm
Jakob presenterade hur det kommer att se ut i eNorm. Mer information kommer att skickas ut
inom kort gällande paketering, priser med mera. Det kommer att lanseras inom kort.

3. Lyfta upp
•

Branden i Notre-Dame de Paris 15 april 2019
Emil presenterade lärdomar från branden i Notre-Dame. Efter det diskuterades brandlarmsrelaterade
frågor i grupper/workshop rörande larmlagring, effektiv insats av personal på plats, effektiv insats av
räddningstjänsten
Under diskussionen framfördes många idéer och tankar.
Nedan är noteringar/stödord från frågeställningarna:
• Utvärdera Larmlagring är detta gjort?
• Det är både högt och lågt hur larmalagring fungerar ute på marknaden
• Syfte och mål med larmlagring beskriva tydligare
• Få mer kunskap hur om informationsspridning
• Öppna protokoll så krockar inte uppstår för information mellan system
• Nyttja sensorer på annat sätt
• Tydliggöra intern insats och råd runt detta.
• Hur kan vi utveckla området ”Klartext”
• Or ritning och 3D modulering
• Digital kartmiljö liknande GPS funktioner
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4. Utvärdering av mötet

Vi gick laget runt med en kort reflektion från alla deltagare.
• Magnus – Workshop bra. Bra med mindre grupp som idag. Bra med projekt för att komma framåt.
• Åke – Bra med workshop, fortsätt med dem. Bra att arbetsgrupperna intensifieras och ”trattas” ner till
konkreta dokument/info till framtida regelverk. Gärna något från resultaten i färdigställda arbetsgrupper
som man kan presentera till sina kravställare.
• Tobias – Mest intressant var dragning om Notre-Dame. Föder nya tankar när det knyts ihop med
grupparbete.
• Anders R – Tycker att kopplingen till aktuella händelser är jättebra, att inse konsekvenser av det vi sysslar
med. Viktigt för hela branschen.
• Kent – Erfarenhetsåterföring i form av att gå igenom haveriutredningar, är bra. Här kan vi dra lärdom och
göra nytta framåt. Att följa upp genomgången med workshop är bra.
• Anders H – Bra att lyssna och sedan jobba vidare i form av workshop. Bra med lite mindre grupper. Roligt
att vara med på mötet och lära sig nya saker.
• Emil – Bra upplägg på dessa dagar. Bra med workshop, gillar upplägget med brandlarmgruppen.
• Björn – tycker att det är jättebra med workshop och kommer försöka delegera ut ämnen till gruppens
deltagare. Vill ha lyfta-blicken framåt perspektiv i agendan. Tycker Att det är mycket bra deltagare i
gruppen gällande engagemang och aktiviteter.
• Jens – tycker att mötet är bra.

5. Nästa möte

Nästa möte hålls den 2020-03-17 hos Brandskyddsföreningen. Björn påminde om att övriga frågor som man vill
tas ska upp ska vara honom tillhanda senast två veckor före mötet.
Övriga möten 2020 är
- 2020-09-22
- 2020-11-10
Fråga ställdes om det skulle kunna vara 4 möten på ett år. Björn föreslog att alla i gruppen funderar till mötet i
mars om det kan vara värt att ha ett extra möte i till exempel maj, då det kan lyftas upp ett ämne som det
arbetas med i workshop-format.

7. Mötet avslutas

Ordföranden Björn Almberger tackade för visat intresse och avslutade mötet.
_________________
Antecknat av
Jens Hjort

