F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Verksamhetsberättelse 2017
BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, verkar sedan starten 1996 för ett
bra brandskydd i samhället genom att verka för ingenjörskonsten inom området
brandteknik samt inom närliggande områden. BIV:s verksamhetsår 2017 utgick från i
huvudsak de prioriterade verksamhetsområdena med tillhörande 15 aktiviteter som
inryms i BIV:s strategiska plan. En kort beskrivning av aktiviteterna detta år, liksom vilka
ledamöter i styrelsen som ansvarat för respektive område, framgår av tabellen nedan
samt i därefter följande rubriker.
Aktivitet

Ansvarig ledamot

Stöttande ledamot/ledamöter

Lokalgrupper

Caroline Bernelius
Cronsioe
Emma Nordwall
Anders Jönsson

Martin Nilsson

Stöd för tillämpning
Konferens
Nyhetsbrev
Stipendium
Hemsida
Remissinstans
Auktorisering
Referensgrupper
Aktiv
medlemsförvaltning
Forskningskontakt
Samarbete med andra
Ställningstaganden
Varumärkesstärkning
Internationella
kopplingen

Emma Nordwall
Håkan Frantzich
Johan Lindbom
Henrik Rosenqvist
Lisa Björk
Caroline Bernelius
Cronsioe
Lars Strömdahl
Håkan Frantzich
Emma Nordwall
Lars Strömdahl
Lisa Björk
Emma Nordwall

Martin Nilsson
Henrik Rosenqvist, Lisa Björk, Kim
Genberg
Martin Nilsson
Auktoriseringsgruppen
Anders Jönsson
Martin Nilsson
Håkan Frantzich
Martin Nilsson, Johan Lindbom
Emma Nordwall, Lisa Björk, Kim
Genberg
Johan Lindbom
Lisa Björk
Henrik Rosenqvist, Johan Lindbom
Emma Nordwall, Caroline
Bernelius Cronsioe
Martin Nilsson

Allmänt
Tydligt för det här verksamhetsåret är det fantastiska driv som vi i styrelsen upplevt finns
bland föreningens medlemmar. Det framgår inte minst av allt det arbete som bedrivits under
2017, och som ni kunnat ta del av både i våra nyhetsbrev, på vår hemsida, via mail och i
sociala medier. Numera har vi flertalet delaktigheter i referensgrupper, två olika
remissgrupper i föreningens namn, fyra lokalgrupper, två tillämpningsstödsgrupper, en
programgrupp för konferensen, en Round Robin studiegrupp och flertalet andra kortvariga
engagemang på specifika möten och workshops (ex. Nordic meeting och workshop för
hållbart byggande) som sköts helt av er medlemmar. Delaktighet är, som vi har sagt tidigare,
ett viktigt grundfundament för oss i styrelsen och något som vi kommer att fortsätta hålla högt.
BIVs styrka och unika roll baseras på vår bredd, vår möjlighet till dialog mellan olika
yrkesgrupper i branschen och våra medlemmars olika erfarenheter och kompetenser. Tack
till alla er medlemmar för detta år.
Lokalgrupper
Lokalgrupperna har under året haft sammanlagt 7 utbildande och nätverkande möten.
Ämnena har varit: roller i byggprocessen, frångänglighet och ombyggnad vs ändring (case),
forskningsanläggningen ESS utanför Lund, brandskydds- och säkerhetsprojektering i höga
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byggnader, brandskydd av trähus generellt, Br 1 byggnader i trä, kvalitet i Sveriges
brandskydd och hur man mäter termisk värmepåverkan av brand. De initiativ som har tagits
för att starta fler lokalgrupper i Sverige har tyvärr inte gett något resultat. Försöken kommer
därför att återupptas under 2018.

Stöd för tillämpning
Eftersom det finns stora skillnader i hur reglerna tolkas och de val som görs när det gäller
indata för beräkningarna i PFS/fläktar i drift har BIV under året startat upp ett
tillämpningsstöd i ämnet. Arbetet med tillämpningsstödet om sprinklerstandarder är även det
igång sen länge och efter avstämning med samordnaren kan det konstateras att även det
arbetet går enligt plan.
BIV har även under året satt igång uppdateringen av 3 av 4 befintliga tillämpningsstöd.
Eftersom tillämpningsstöden är så centrala och viktiga i BIV:s arbete så ser vi gärna att dessa
uppdateras och hålls aktuella. För vissa av tillämpningsstöden är det ett större arbete som
behöver göras medan andra redan är klara.

Konferens
Under året har en konferensgrupp/programgrupp utsetts och de har arbetat med föreningens
konferens som kommer att vara den 2-3 maj på Linköpings konsert och kongress. Innehållet i
programmet kommer att vara med fokus på framtidens brandtekniska ingenjörsvetenskap
inom olika områden.
Nyhetsbrev och hemsida
Istället för att publicera/skicka ut alla nyheter på både hemsidan och via vår medlemsmail,
skapades under året möjligheten att prenumerera på nyheterna från hemsidan.
Medlemmarna kan själv välja hur ofta du vill få nyheterna via mail. Utöver det har
kommunikationen på sociala medier fortsatt och antalet följare ökar stadigt hela tiden. Nu är
vi 525 följare på Twitter och 375 följare på Facebook. Det är en bekräftelse på att vi tänker rätt
i kommunikationen. Sist men inte minst i kommunikationen har utskicket av nyhetsbreven
fortsatt med tre utskick per år i april, augusti och december, liksom hemsidan har fortsatt
uppdaterats med nyheter och info. Eftersom hemsidan är en sådan central del av föreningen,
har även hemsidans säkerhet förbättrats under året genom extern driftpart.
Stipendium
BIV delar årligen ut ett stipendium till någon eller några som utmärkt sig i
sin ingenjörsgärning under det gångna året (eller under flera år). Stipendiaten har i år höjts
till 10 000 kr och kommer att delas ut på föreningens årsmöte.
Remissinstans
BIV har under året svarat på flertalet remisser. Dessa är bland annat SBF 141:4 anvisningar för
besiktningsman för brandskyddsanläggningar, näringsdepartementets PM kring förslag på
ändringar i PBF (återbostadisering), syfteshandboken från BRA, MSB reviderade föreskrifter
för hantering av brandfarliga gaser, med mera. BIV:s svar har arbetats fram av vår
remissgrupp ihop med er medlemmar. Sedan september månad är BIV även remissinstans till
Brandforsk som är en av landets forskningsfinansiärer och under september månad svarade
den nya remissgruppen på årets forskningsansökningar. I linje med uppstart av den nya
remissgruppen upprättade även styrelsen riktlinjer för deltagande i remissgrupperna.
Auktorisering
Föreningen gav auktorisationsgruppen i uppgift att under verksamhetsåret föreslå åtgärder
för att vitalisera vårt auktorisationsprogram. Under augusti månad kom gruppen fram till
slutsatsen att behovet inte längre finns av auktoriseringen. Styrelsen har därför under året
valt att gå på gruppens förslag och lägga ner auktorisationsprogrammet med beslut på
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styrelsemötet i september. Detta var inget enkelt beslut av styrelsen men efter 1,5 års
utredningar och åtgärdsförslag fanns inget annat val i hanteringen.

Referensgrupper
Utöver det arbete som våra representanter redan gör i ett flertal referensgrupper, ex.
Boverkets referensgrupp för brandskydd, Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler,
LTH & Rise: Brandskydd i flervåningsträhus samt LTH, Karlstad universitet och Rise: Varför
vissa bränder i bostäder får en lyckad utgång, så har det under året inte startat några nya
referensgrupper. Däremot har ett par kortvariga representationer skett på ca endags möten
(ex. workshop för hållbart byggande och Nordic meeting). En sammanställning av BIVs
referensgruppsdeltagande har även gjorts i syfte att under kommande verksamhetsår följa
upp och erbjuda riktad stöttning till föreningens representanter. Styrelsen har även valt att
uppdatera riktlinjerna för referensgruppsdeltagande med avseende på reseersättning och
boende i samband med uppdraget.
Aktiv medlemsförvaltning
I BIVs verksamhetsplan för 2017 var det tydligt att föreningen både vill öka bredden i
medlemsbasen och arbeta dedikerat med studentrekryteringen. Därför valde styrelsen att
under våren och sommaren arbeta på och definiera hur vi anser att en sådan
medlemsförvaltning ska bedrivas i framtiden med rubrikerna:
1.
2.
3.
4.
5.

Fler medlemmar ska känna sig involverade och engagerade i föreningens arbete
Föreningens medlemsbas ska breddas
Fler studenter ska vara/bli medlemmar
Fler medlemmar ska även vara SFPE - medlemmar
Färre medlemmar ska lämna föreningen

Strategin för aktiv medlemsförvaltning syftar således till att omsätta hur en aktiv
medlemsförvaltning bedrivs i praktiken. Planen är nu beslutad av styrelsen och ska omsättas i
praktiken i aktiviteter under 2018. Trots att aktiviteterna inte har påbörjats än kan det
konstateras att medlemsantalet växer för varje år. I början av årets utsågs därför även en
medlemsförvaltare, vilket är en titel som inte tidigare har funnits i styrelsen.

Forskningskontakt
SFPE presenterade i höstas sina tankar kring framtidens forskningsbehov. Detta
presenterades i form av en 'SFPE Roadmap for research needs’. Föreningen har frågat
professionen om vilka områden där det finns ett tydligt behov av ny eller förbättrad kunskap.
Resultatet av arbetet presenteras i en matris och därför var det en självklarhet att också BIV
förmedlade denna vidare till sina medlemmar.
För att höja kvalitén och trovärdigheten inom ingenjörsområdet brandberäkningar
organiserade även BIV en Round Robinstudie inom CFD området under året. Under hösten
har gruppen för arbetet skickat ut förfrågningar om scenarioförslag till studien. Presentation
av resultaten och slutsatserna sker på BIV-konferensen 2-3 maj. Utöver detta har de
referensgruppsdeltaganden i olika forskningsprojekt, som inleddes under 2016, fortsatt.

Samarbete med andra
Föreningen har under året fört dialog med befintliga samarbetsparter om framtida projekt
och gemensamma ageranden. Under året har detta bland annat lett till deltagande med
representant på SBF:s workshop för hållbart byggande och besvarande av remiss på
syfteshandboken från BRA. Innan nyåret genomfördes även det årliga ordförandemötet
mellan BIV/BRA och gemensamma förslag på aktiviteter diskuterades för 2018.
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Ställningstagande
BIV fick under året frågor från medlemmar kring vad som kan anses vara korrekt agerande
vid upptäckt av brister i en byggnads brandskydd. BIV valde därför att publicera ett
ställningstagande som redogör för om det finns någon anmälningsskyldighet utifrån ett
juridiskt perspektiv och som även ger en rekommendation för hur man, utifrån BIVs
hederskodex, bör agera om man upptäcker allvarliga brister i en byggnads brandskydd.
Som en del av medlemsnyttan ska föreningen hjälpa medlemmarna och sina samarbetsparter
med ställningstaganden som går i linje med föreningens vision, etik och hederskodex. BIV
avser därför att besvara frågorna då behovet uppstår.
Varumärkesstärkning
Förhoppningsvis missade ingen Nils Olssons artikel om "Brandkonsultens roll i
byggprocessen", som publicerades i september, i tidningen Bygg och Teknik. Den skrevs i
ett uppdrag för BIV eftersom tidningen var intresserade av vårt tillämpningsstöd i samma
ämne. En bra och välskriven artikel som marknadsför vårt tillämpningsstöd på ett bra sätt.
Utöver det har medlemmar från BIV föreläst på olika konferenser under året, där de också har
valt att marknadsföra BIV som förening.
Internationella kopplingen
Varje år delar HQ SFPE ut chapter excellence awards till sina chapters. Även i år fick BIV
silver i denna utmärkelse vilket gläder oss stort.
Den 15 mars genomfördes ECCG mötet för året och det första mötet för den nya ordföranden
Armelle Muller. Glädjande var att Norge och Portugal nu också deltar på mötena eftersom de
har nystartade chapters sedan nyåret 2016/2017. Den svenska styrelsen deltog på mötet och
sammanfattning skickades ut direkt efter mötet. I slutet av året deltog även styrelsen i nyvalet
av Armelle som ordförande för ECCG.
BIV har även under året förmedlat utvald information från SFPE till BIV:s medlemmar via bl.a
nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.
Under hösten anmälde BIV en fallstudiegrupp till 2018 års konferens i Hawaii. BIV har en
tradition att delta med fallstudiegrupp på SFPE-konferensen, så det var med stor besvikelse
gruppen sedan var tvungna att dra tillbaka sin ansökan på grund av tidsbrist. HQ och
fallstudie-kommitteen dröjde med svaret i över 2 månader efter utsatt deadline. Det svenska
chaptert påminde vid ett flertal tillfällen men tillslut hade fallstudiegruppen inget annat val än
att dra sig ur.
Sist men absolut inte minst, lanserade SFPE HQ styrelse under hösten, eller snarare en
kommitté, ett färdigt resultat kring nya chaptermodeller. Istället för en enhetlig
chaptermodell lanserade man nu tre olika chaptermodeller: Incorporated Chapter, Chapter
networking och Affiliate chapter. För BIV fanns det inget annat alternativ än att bli ett affiliate
chapter och de krav som ställs på föreningen (och möjligheter som ges) stämmer mycket väl
överens med de önskemål vi hade till HQ i dialogen efter vår utvärdering. Styrelsen känner
sig lyssnade på och skrev därför på överenskommelsen i december månad. Vid förfrågan till
HQ styrelsen framkom det att beslutet om att ansluta BIV som affiliate chapter inte var ett
beslut som behöver avgöras på årsmötet eftersom överenskommelsen inte strider mot våra
nuvarande stadgar. I grunden kommer det svenska chapterts medlemmar inte att uppleva
några förändringar med avseende på ny chaptermodell, men styrelsen kommer att få något
mer förenklade rutiner och krav.
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