
SEMINARIUM 

Brandskydd för kulturhistoriska byggnader 8-9 maj 2014 

START:  Torsdagen den 8 maj 
kl. 09.00 registreringen öppnar 
kl. 10.00 seminariet börjar 
kl. 18.00–20.00 Mingel med lättare mat i Rosengården, Historiska museet 

SLUT:  Fredagen den 9 maj 
kl. 15.30 seminariet avslutas 

PLATS:  Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm 

PRIS:  1 300 kr. exkl. moms (luncher och mingel inkluderat) 

ANMÄLAN:  Registrera din anmälan här: http://eventus.trippus.se/Brandskydd/deltagare 
Antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför i god tid. 
Sista anmälningsdag är onsdag den 16 april. 

Brand i en kulturhistorisk byggnad kan leda till förlust av stora kulturhistoriska värden. Sanering och 
återuppbyggnad innebär dessutom ofta höga kostnader. Med förebyggande brandskydd kan många 
bränder undvikas och skador minimeras.  

Hur undviker man bränder i kulturhistoriska byggnader? Kan man förena ett gott brandskydd och bevarande 
av kulturhistoriska värden? God samverkan mellan aktörer från kulturvård, räddningstjänst och RVR-tjänst 
före, under och efter en brand gör skillnad i detta arbete. På Gotland har man erfarenheter av detta genom 
bl.a. genomförandet av brandskyddsinventering i världsarvet Visby innerstad, restvärdesplaner för kyrkorna 
och branden i byggnadsminnet Muramaris.  

Välkommen till ett tvådagarsseminarium om brandskydd i kulturhistoriska byggnader. Vi vill visa upp goda 
exempel på brandskydd i kulturhistoriska miljöer, men även exempel på bränder som har skett och vad vi 
kan lära oss av dem. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av byggnadsvård och förebyggande 
brandskydd på t.ex. länsmuseer, länsstyrelser, stift, församling, räddningstjänst eller RVR-tjänsten.  
Seminariet arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Gotlands museum, Räddningstjänsten Gotland, Historiska 
museet, Svenska kyrkan, Kyrkans försäkring och Länsstyrelsen Gotland. 

Vid frågor gällande din anmälan vänligen kontakta konferensadministratören Meetagain: tfn 08-664 58 00 
eller e-post raa@meetagain.se Vid frågor gällande konferensen vänligen kontakta Erika Hedhammar: tfn 08-
5191 8373 eller e-post erika.hedhammar@raa.se  



 

PRELIMINÄRT PROGRAMINNEHÅLL:  

 
Riksantikvarieämbetets arbete med att främja brandskydd i kulturhistoriska byggnader: möjligheter och 

problem - Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet 

 

Erfarenheter från Brandskyddsinventeringen i Visby innerstad - Räddningstjänsten Gotland 

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse - Per Wikberg, Nyköping 

Brandskyddsarbete i Nora stadskärna - Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, Lindesbergs museum  

Observationer från branden i Lærdal i Norge - Storstockholms brandförsvar/Södertörns brandförsvarsförbund 

 

Erfarenheter från projekt med restvärdesplaner i Gotlands kyrkor - Räddningstjänsten Gotland, Visby stift, 

Gotlands museum  

Arbete med brandsäkring i norska kyrkor - Ingrid Staurheim, Kirkelig arbetsgiver- og intresseorganisasjon 

Statens Fastighetsverks restvärdesplaner - Hélène Hanes, SFV 

Bebyggelseregistret - Riksantikvarieämbetet 

 

Brandskyddsaspekter vid ombyggnad av kulturhistoriska byggnader - Staffan Bengtsson, Brandskyddslaget 

Brandsäkerhet och personskydd, specialdesignat för en kulturskyddad kyrka - Thore Andersson, Härnösands 

stift   

Sprinkler i kulturhistoriska byggnader – Magnus Arvidson, SP Fire Research 

 

Erfarenheter från branden i byggnadsminnet Muramaris: före, under och efter - Räddningstjänsten Gotland, 

Länsstyrelsen Gotland 

RVR-kedjan med de 16 första timmarna och RVR-ledarnas uppdrag - Tony Kullman, RVR-tjänsten 

Restvärderäddning i kyrkor, hur gör man? - John Rothlind, Svenska kyrkan Västerås 
 
 
 
 

 


