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ALLMÄNT 
	  

Nu börjar en ny termin med många spännande utmaningar! 
 
Med vänlig hälsning 
Robert Jönsson 

 

FORSKNING 
	  

 
Brandteknik 
Den 18e april arrangerade avdelningen Fire Safety Day på AF-borgen i Lund. Seminariet genomfördes i samarbete 
med DTU och cirka 100 personer närvarade. Under dagen var det focus på brand forskning i Skandinavien, men 
presentationer hölls även av forskare från andra länder. 
 
Tillsammans med DBI, Danish Institute for Fire and Security Technology, har avdelningen erhållit anslag för ett EU 
projekt (Marie Curie) som heter FIRE TOOLS. FIRE TOOLS projektet kommer att engagera fem doktorander och de 
kommer att jobba med att skapa datorsimuleringsprogram, verktyg och modeller för att öka användbarheten av 
brandförsök utförda på byggmaterial, produkter och konstruktionselement som används i byggnader eller som lös 
inredning. Projektet omfattar i detta skede ett antal partners från universitet och näringsliv. Projektet påbörjas i januari 
2013. För mer information kontakta Patrick van Hees (patrick.van_hees@brand.lth.se). 
 
Avdelningen har tillsammans med NCC konstruktion blivit beviljade ett SBUF projekt för att skriva en handbok om 
förbyggande tekniskt brandskydd i skolbyggnader.   
 
SFPE höll 9th International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods i Hong Kong 
20-22 juni. Deltagantalet var ca 160 från 31 olika länder. Avdelningen var representerat med fyra personer och tre 
presentationer. 20% av presentationerna gjordes av personer med utbildning från vår avdelning! Sista dagen 
presenterades case studies från 8 olika länder. I tre av dem deltog personer med utbildning från Lund. Proceedings 
och case studies kan köpas från www.sfpe.org, se ”shop sfpe”. Nästa konferens blir 2014 i Australien. 
 
Mellan 2006 och 2011 kördes ett internationellt OECD/NEA projekt med namn PRISME. I projektet studerades 
underventilerade bränder via flera fullskaleförsök som genomfördes hos IRSN i Frankrike. PRISME projektets 
provningar finansierades av NBSG (Nationella Brandsäkerhetsgruppen där SSM, Forsmark, Ringhals, Oskarshamn 
och SKB ingår). Bredvid projektet som finansierades av OECD/NEA fanns även ett projekt som finansierades av 
nationella resurser och som undersökte möjligheter av olika programvaror som t ex zonmodeller och CFD modeller. 
Möjligheter och begränsningar undersöktes via valideringsövningar. Finansiering av denna del gjordes gemensamt 
av NBSG och Brandforsk. Under det första PRISME projektet visades sig att flera kunskapsluckor fanns inom 
underventilerade bränder som behövdes ytterliga forskningsinsatser. Exempel var bl a läckage via öppningar mellan 
rum i 2 våningar, sprinklade rumsförsök vid underventilerade förhållande och kabel. Det skapades ett PRISME 2 
projekt som startade redan den 1 juli. Bredvid provningar som finansieras av OECD/NEA och de olika deltagande 
länder (för Sverige finansieras försök av NBSG) startades även ett projekt som finansieras enbart med nationella 
resurser och som behandlar validering av datorprogramvaror. Viktiga delar av detta projekt är bl a blinda och öppna 
simuleringar av de provningarna i PRISME2. Information av de valideringarna är viktiga för att bestämma osäkerheter 
i simulering av bränder vid brandteknisk dimensionering. Målgrupp av projektet är industri, konsulter, 
forskningsinstitut och myndigheter. 
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Riskhantering 
Konferensen PSAM 11 & ESREL 2012 hölls i Helsingfors den 25-29 juni. På konferensen, som handlade brett om 
frågor kring risk och säkerhet, presenterades mer än 750 bidrag från akademi, industri och myndigheter över hela 
världen. Avdelningen representerades av tre personer och tre presentationer. Nästa konferens blir för ESREL i 
Amsterdam sept/okt 2013 (http://esrel2013.org/) och för PSAM på Hawaii i juni 2014 (http://psam12.org/). 
 
Global Risk Forum höll sin fjärde International Disaster and Risk Conference (IDRC) i Davos, Schweiz, 26-30 augusti. 
Årets fokus var "Integrative Risk Management in a Changing World - Pathways to a Resilient Society", och avdelningen 
presenterades två bidrag. IDRC är en stor global konferens med deltagare från hela världen och från internationella 
organisationer, nationella myndigheter, företag och akademi (http://www.idrc.info/).  
 
Nya doktorer 
Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering har nöjet att meddela att Johan Bergström med godkänt resultat 
disputerade den 15 juni. Avhandlingen med titeln Escalation: Explorative studies of high-risk situations from the 
theoretical perspectives of complexity and joint cognitive systems återfinns som pdf på: 
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2540835&fileOId=2540838 Johans presentation av 
avhandlingen återfinns på: http://johanniklas.blogspot.se/p/presentations.html  
 

 

UTBILDNING 
	  

 
Brandingenjörsutbildningen har antagit 53 studenter (30% tjejer) och Riskhanteringsprogrammet 42 studenter (34% 
tjejer). 
 
Masterutbildningen i Brandteknik 
De första som gått International Master of Science in Fire Safety Technology hade sin examensdag 25 juni i Ghent, 
med närmare 100 deltagare. Utbildningen är två årig och nu under hösten antogs 23 studenter från 19 olika länder 
varav 9 från Europa. De kommer gå sin första termin i Gent eller Edingburgh för att till våren komma till Lund och 
läsa bland annat Avancerad Branddynamik och Human Behaviour in Fires. 
 

 
Bild från examenshögtiden i Gent den 25 juni. 
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Magisterprogram i mänskliga faktorer och systemsäkerhet (Human Factors & Systems Safety) 
Programmet riktar sig till yrkesverksamma som vill bredda sina kunskaper inom systemsäkerhet och riskhantering. 
Vår första grupp studenter har nu hunnit en termin in i sin tvååriga utbildning och vi är redan redo att ta in en ny 
grupp till vårterminen 2013. Programmet bedrivs som uppdragsutbildning och riktar sig till yrkesverksamma inom 
högriskindustrier över hela världen. Vi hoppas att ni finner detta ett utmärkt sätt för fortbildning! För mer information 
om programmet besök: www.leonardo.lth.se eller kontakta Johan.Bergstrom@lucram.lu.se  
 

 

AKTUELLT 
	  

 
Kristin Andrée började som doktorand på avdelningen under våren 2012. Hon kommer att jobba 50% som doktorand 
med höga byggnader inom KESØ projektet. 
 
Som en aktivitet i ramforskningsprogrammet PRIVAD är Kerstin Eriksson under september till november och besöker 
Ove Njå på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging på Universitetet i Stavanger. 
 
Från den första maj är Dr. Haukur Ingason från SP Brandteknik adjungerad professor på avdelningen under 3 år. 
Utnämningen kommer att stärka samarbetet mellan avdelningen och SP Brandteknik.   
 
Magnus Hagelsteen från MSB har blivit anställd som universitetsadjunkt from 1 juni. 
 
Johan Andersson och Axel Jönsson har fått SFPE Educational and Scientific Foundation Student Scholar Award for 
2012. för sitt examensarbete A Risk Perception Analysis of Elevator Evacuation in High-Rise Buildings. Arbetet går att 
ladda ner från: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2225923&fileOId=2225957. Arbetet 
kommer att presenteras på SFPE Annual Meeting on Tuesday, October 16, 2012, Savannah, Georgia (USA) 
http://www.sfpe.org/SharpenYourExpertise/Education/2012SFPEAnnualMeeting.aspx. På samma möte erhåller Robert 
Jönsson det prestigefyllda John L. Bryan Mentor Award från SFPE for hans bidrag till Fire Safety Engineering. 
http://www.sfpe.org/AboutUs/HonorsandAwards/JohnLBryanAward.aspx  
 
Ny Brandskyddshandbok 
Brandskyddshandboken är helt omarbetad och har fått en ny struktur. Det enda hjälpmedlet du behöver för 
förenklad dimensionering enligt BRR2012, www.brandskyddshandboken.se. Nu med rättelseblad. Nya 
förändringar är redan på gång från Boverket. 
 
Årets examenshögtid blir fredagen den 16 november! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


