ER PARTNER INOM BESIKTNING OCH PROJEKTERING

NORDISKA BRAND AB etablerades
2004 med ambitionen att skapa
ett företag som gör mer än bara
projekterar och med ett vidare perspektiv än bara ett teknikområde.
Under åren som konstruktör, projektledare, konstruktionschef och sakkunnig på två entreprenörsföretag lärde jag
mig vilka problem och kostnader som drabbar installa
tören och beställaren vid brister i handlingarna. Som
besiktningsman fick jag upp ögonen för hur många brister
som kan kvarstå när en anläggning slutbesiktigas och vilka
onödiga kostnader det kan medföra. Ofta med insikten om
hur lite som hade krävts i ett tidigt skede för att undvika
bristerna i slutskedet.
Efter ytterligare några år som chef för en utlandsavdelning
för brandskyddsleveranser åt ABB var jag ännu mer införstådd i hur viktigt det var att planera, projektera, och
leverera rätt produkter i rätt tid. En bokstav fel vid en
materialbeställning kan resultera i förseningar och DHLfrakt över halva jorden till gigantiska kostnader. ABBprojekten var i miljardklassen, de använde sig av kostnadseffektivt kvalitetstänkande och krävde det samma
av sina leverantörer. Jag utbildades inom ISO 9000 med
fokus på enkelhet och lönsamhet.
En kunskap som etsade sig fast
för evigt i huvudet var följande:
80% av alla fel uppstår i projekterings- och planeringsskedet. Att upptäcka och åtgärda
dem där kostar ofta en bråkdel av vad kostnaden blir i
produktionsskedet. Det lönar sig därmed att tänka efter
före och lägga mer fokus på projektering och samordning
av installationer och funktioner.

Idén till Nordiska Brand var född
Ett företag som förstår:
• Vikten av god projektering och samordning.
• Att våra handlingar är ett juridiskt dokument som ligger
till grund för ett avtal.
• Att brister i handlingarna innebär en onödig kostnad för
våra kunder.
Ett företag som kan:
• Sprinkler, brandlarm, utrymningslarm och olika
släcksystem av gas samt dimma.
• Utredning, konstruktion, kostnadskalkyler,
entreprenader och besiktning.
• Förmedla ovanstående till nytta för sina kunder.
År 2004 omvandlades iden till handling och Nordiska
Brand AB etablerades
Vår affärside och grundambition har sedan dess resulterat
i en mängd uppdrag via rekommendationer och en ständigt
växande kundkrets. Vi växer med våra uppdrag och är idag
åtta duktiga och erfarna konsulter inom besiktning och
projektering av sprinkler, brandlarm, utrymningslarm och
släcksystem.
Jag känner glädje, stolthet och stimulans över det arbete
som vi utför och vill med denna presentation ge er kunskap
om vilka vi är och vad vi kan erbjuda.
Jag hoppas på och ser fram mot ett framtida samarbete.

Tomas Farestveit
VD och grundare av Nordiska Brand.

KONSULTEN INOM SPRINKLER, BRANDLARM OCH GASSLÄCKSYSTEM

Besiktningstjänst
Varför besiktning?
Det finns en mängd anledningar till att utföra en besiktning. Den viktigaste är för
att få en oberoende statusrapport på Er anläggnings funktion och eventuella brister.
I princip alla anläggningar i Sverige skall uppfylla ett gällande regelverk med dess
krav på leveransbesiktning av när anläggningen är ny och en återkommande årlig
revisionsbesiktning. Besiktning enligt regelverk skall alltid utföras av en av SBSC
Certifierad besiktningsfirma.
Andra vanliga orsaker till att utföra besiktning enligt ovan:
• Lagen om skydd mot olycka med krav på SBA arbete och ett fungerande
brandskydd.
• Avtal med SOSAB där ett av kraven är att anläggningen besiktigas varje år.
• Försäkringsvilkor. Nedsatt premie p.g.a. sprinkler innebär besiktningskrav.
•K
 rav enligt brandskyddsdokumentation. Regel- och funktionskrav med besiktning.
Vid nyinstallation utför vi ofta en kombinerad entreprenad- och leveransbesiktning
för att säkerställa avsedd funktion, att beställaren fått vad han köpt samt att
bristerna åtgärdas.
Vi hjälper våra kunder att säkra sitt brandskydd och uppfylla sina åtaganden.
En första åtgärd kan ofta vara en inventering av besiktningspliktiga objekt och
sedan en tidplan för besiktning.
För mer information kontakta Thomas Waghorn.
AV SBSC Certifierad behörig ingenjör Sprinkler och Brandlarm.
Tel: 070-609 16 79 E-post: thomas.waghorn@nordiskabrand.se

Projekteringstjänst
Med fokus på kundens behov.
Vi utför huvudsakligen projektering av vattensprinkler-, boendesprinkler-,
dimsprinkler-, brand- och utrymningslarm samt gassläcksystem.
Åt våra kunder åtar vi oss uppdrag inom utredning, inventering, åtgärdsplaner,
installationskalkyler, projektering och projektledning.
Vanliga projekt för oss är allt från skolor, bostäder, sjukhus, vårdboende och
industri till kommersiella byggnader som köpcentrum, hotell, kontor och sport
anläggningar.
Vi arbetar både med detaljprojektering för utförandeentreprenader likväl som
ramhandlingar för totalentreprenader. Vi vet att vår produkt kommer att vara
en del av ett entreprenadavtal och lägger stor vikt på väl genomtänkt utförande
och samordning.
Genom vår kompetens att leverera optimala tekniska och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet vad det gäller nya och befintliga installationer får
vi våra kunders förtroende som långsiktig partner inom tekniskt brandskydd.
Våra uppdrag utförs av personal med lång och gedigen erfarenhet av projektering,
entreprenadverksamhet och besiktningsverksamhet. Våra kunder finns framförallt
bland fastighetsägare, fastighetsförvaltare, projektledningsföretag, byggentreprenörer, bostadsbolag och andra konsultgrupper.
Vårt motto är att våra tjänster skall karaktäriseras av högsta kvalitet – det är
en självklar del av vår företagskultur.
För mer information kontakta Tomas Farestveit.
AV SBSC Certifierad behörig ingenjör Sprinkler och Brandlarm.
Tel: 0768-266 222 E-post: tomas@nordiskabrand.se

Steen & Ström har som mål att vara ledande både
som ägare och utvecklare. Vi arbetar med aktivt

Köpcentrum
Nybyggnadsprojekt

management och löpande utveckling av våra
köpcentrum. Vi driver också flera utvecklingsoch nybyggnadsprojekt på olika håll i landet som
syftar till att stärka vår befintliga köpcentrumportfölj.
Medvetenheten om konsumentens behov styr
vårt handlande. En viktig uppgift för oss är att
ge alla våra hyresgäster möjligheter att göra sitt
bästa gentemot sina kunder. Därför följer vi svensk,
nordisk och internationell utveckling och är angelägna om att ständigt utveckla våra köpcentra så
att de kan erbjuda något utöver det vanliga.
VÅR
KUNSKAP
SÄKRAR
ERT BRANDSKYDD
Vår vision
är att berika modern shopping
så
att vi tillför mervärden till våra ägare, till våra
hyresgäster och till dem som hantdlar i våra köpcentrum. Vi vill ha en modern syn på våra målgruppers alltmer komplexa och sammansatta
behov som spänner från snabb och effektiv handel
till upplevelse och mötesplats.

Våra kunder finns framför allt bland fastighetsägare, fastighetsförvaltare,
FAKTA STEEN & STRÖM SVERIGE
• 9 köpcentrum på ca 264 000 kvm
projektledningsföretag,
byggentreprenörer, bostadsbolag och andra
• 4 utvecklingsprojekt på ca 52 000 kvm
• 4 nybyggnadsprojekt på ca 192 000 kvm
konsultgrupper.
Här
är
några
av dem:
• Köpcentrumomsättning på ca 7,8 miljarder
Borlänge

Karlstad

• Drygt 39 miljoner kundbesök per år
• Cirka 570 hyresgäster
• Cirka 80 anställda

Trollhättan
Uddevalla

Partille

Sollentuna

Örebro

Norrköping

Borås
Mölndal

STEEN & STRÖM ASA
Växjö

• Skandinaviens ledande köpcentrumföretag
• Drygt 300 anställda
Hyllinge

• 54 köpcentrum i Norge, Danmark och Sverige
• Köpcentrumomsättning på ca 40 miljarder

Malmö

• Drygt 3 300 hyresgäster

Steen & Ström Sverige AB
Västra Trädgårdsgatan 2
Box 16335
103 26 Stockholm
T: 08-508 99 900
F: 08-508 99 901
E: info.sverige@steenstrom.com
W: www.steenstrom.se
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Vi berikar modern shopping
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Hemsida
www.nordiskabrand.se

Email
info@nordiskabrand.se

Telefon
08-730 06 70

Telefax
08-730 06 72

Av SBSC certifierade behöriga ingenjörer inom vattensprinkler och brandlarm.
Av SBSC certifierade besiktningsfirma inom vattensprinkler och brandlarm.
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