F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

BIV:s nyhetsbrev 2015:2
Hej BIV-medlem,
Just nu är det ett fantastiskt driv i föreningen. Det framgår inte minst av allt det arbete som bedrivits
under första delen av 2015, varav en del presenteras nedan i detta andra nyhetsbrev som skickas ut
till föreningens medlemmar. Jag känner mig oerhört priviligierad att få leda föreningens arbete och
att få vara en del i föreningens positiva utveckling. Faktum är dock att mitt arbete gjorts väldigt
okomplicerat tack vare övriga ledamöters fantastiska insatser i styrelsearbetet, och föreningens
medlemmars insatser i olika delar av föreningens verksamhet. Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att
rikta ett stort tack till er allihop för att in på olika sätt bidrar till föreningens utveckling, i stort som
smått.
Under våren har det hänt en massa roligt. Utöver representationen i Boverkets referensgrupp finns
föreningen nu även representerad i SBF:s regelgrupp för sprinkler. Vidare har det etablerats en ny
lokalgrupp i Östergötland som kommer att arrangera en första träff under hösten 2015. Föreningens
styrelse har också valt att adjungera en studeranderepresentant från LTU, ett beslut som går helt i
linje med vad ni medlemmar uttryckt som önskvärt vid flertalet tidigare årsmöten. Vi har också
bidragit till en mycket lyckad Europeisk SFPE-konferens i juni. Arbetet med att färdigställa ett fjärde
stöd för tillämpning (på temat insatshöjande åtgärder i höga byggnader) pågår, liksom arbetet med
nästa års nationella konferens. Dessutom kommer föreningens styrelse i höst att kunna skicka ut ett
utkast på en lite långsiktigare strategisk plan, något som saknats tidigare.
Listan kan göras hur lång som helst, men jag väljer att stanna där. För den som är intresserad finns
information om det mesta av den verksamhet och det arbete som bedrivits att tillgå på föreningens
hemsida. Avslutningsvis vill jag passa på att önska er allihop en fantastisk sommar. På återseende i
höst!
I det här nyhetsbrevet kan du bl a ta del av information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Föreningens verksamhet första halvåret
Mindre avvikelse från BBR och EKS
BIV:s remissvar
Input till Boverket ang hänvsiningar till standarder i föreskrifter
BIV:s representanter i SBF:s regelgrupp sprinkler
SFPE-webinar: The Proper Use of CFD Models
BIV bidrar till Europeisk utveckling inom Fire Safety Engineering
Nominera en brandingenjör till SFPE-pris
SFPE Europe - Ett nytt digitalt SFPE-magasin
Förändringar i SFPE:s styrande dokument

Som vanligt gäller att du som medlem är välkommen att höra av dig till mig om du har några frågor
till oss i BIV:s styrelse eller bara vill tycka till om det arbete vi bedriver!
Org-nr: 802406-2575
E-post: info@sfpe-biv.se
Hemsida: sfpe-biv.se
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Föreningens verksamhet första halvåret
Under våren har det skett en rad olika aktiviteter inom föreningen. En verksamhetsberättelse för
första halvåret har publicerats i syfte att redogöra för en del av allt detta arbete. Beskrivningen utgår
från de prioriterade områden som identifierats i föreningens verksamhetsplan, läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10180-foereningens-verksamhet-foersta-halvaret.

Mindre avvikelse från BBR och EKS
BIV har under senare tid genom e-post från medlemmar blivit varse om att tillämpning och tolkning
av mindre avvikelse från BBR och EKS med avseende på brandskydd sker med stor variation i landet.
Vad som är en mindre avvikelse och hur en brandskyddsprojektör bör gå till väga när hen överväger
en mindre avvikelse är frågor som skapat osäkerhet bland BIV:s medlemmar. BIV:s styrelse har därför
beslutat att i en PM stödja sina medlemmar i den praktiska tillämpningen kopplat till mindre
avvikelse. Läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10179-mindre-avvikelse-franbbr-och-eks.

BIV:s remissvar
Under första halvan av 2015 har föreningen svarat på två remisser. Föreningens svar finns att ta del
av här:
1. SBF:s handbok brandskydd hissar: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10161paverka-bivs-remissvar-om-utrymningshissar
2. Boverkets remiss om EKS 10: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10175-bivs-svarpa-boverkets-remiss-om-eks-10

Input till Boverket ang hänvsiningar till standarder i föreskrifter
Boverket ska ta fram en strategi för när, varför och på vilket sätt hänvisningar bör göras till
standarder i myndighetens föreskrifter. Förutom att ta fram en egen strategi, ska Boverket även
informera övriga myndigheter inom byggområdet om systemet med standarder samt diskutera
gemensamma frågeställningar. I beredningen av strategin önskade Boverket svar på några frågor från
branschen. Dessa diskuterades på det senaste referensgruppsmötet den 11 maj, men BIV:s
medlemmar gavs även möjlighet att ge ytterligare input till Boverket i enkätform, läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10169-input-till-boverket-ang-standarder. Totalt inkom
10 svar från föreningens medlemmar, vilka förmedlades till Boverket. Tack för era bidrag!

BIV:s representanter i SBF:s regelgrupp sprinkler
BIV har erbjudits möjligheten att finnas representerad i SBF:s regelgrupp för sprinkler. För en tid
sedan bad vi därför er medlemmar att nominera potentiella representanter för uppdraget. Totalt
inkom fem nomineringar, fördelat på två personer. Vid ett ordinarie styrelsemöte den 6 maj
beslutade styrelsen därför att utse de båda nominerade personerna att representera BIV i SBF:s
regelgrupp: Martin Nilsson (ordinarie), Willys, och Magnus Rörstam (suppleant), WSP. Läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10172-bivs-representanter-i-sbfs-regelgrupp-sprinkler.
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SFPE-webinar: The Proper Use of CFD Models
Den 27 maj kunde SFPE-medlemmar se Daniel Rosberg i ett av SFPE:s onlinesända webinarer. Daniel
presenterade då det arbete som han och övriga medlemmar i arbetsgruppen för BIV:s
tillämpningsdokument om CFD-beräkningar med FDS bedrivit. Webinaret, med titeln The Proper Use
of CFD Models, var ett av SFPE:s dittills mest populära (mätt i antal tittare) och finns nu tillgängligt för
alla att se och lyssna till, läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10164-sfpewebinar-the-proper-use-of-cfd-models.

BIV bidrar till Europeisk utveckling inom Fire Safety Engineering
En artikel med titeln Professional Recognition of Fire Safety Engineering is Needed in the European
Construction Sector publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Fire Technology den 28 februari
2015. Artikeln författades tillsammans av Michael Strömgren, tidigare ledamot i BIV, och Robert
Jönsson, nuvarande ledamot i BIV. Den finns fritt tillgänglig för SFPE:s medlemmar och kan laddas ner
via moderföreningens hemsida (gå in på medlemssidorna). Läs mer här: http://www.sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10160-biv-bidrar-till-europeisk-utveckling-inom-fire-safety-engineering.
Det finns även ett webinar på samma tema som Chris Jelenewicz höll i. Det kan ses här:
https://www.youtube.com/watch?v=MiYKXtWVwM0&list=PLh4jEmYugE3jYzmCXtUjwuDelevlE88H8.

Nominera en brandingenjör till SFPE-pris
Nu finns möjligheten att nominera en brandingenjör i din närhet till ett av SFPE:s alla
priser/stipendier, läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10177-nominera-enbrandingenjoer-till-sfpe-pris.

SFPE Europe - Ett nytt digitalt SFPE-magasin
Det första numret av SFPE Europe, ett nytt digitalt SFPE-magasin med fokus på Europa, har nu
publicerats. Läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10174-sfpe-europe-ett-nyttdigitalt-sfpe-magasin.

Förändringar i SFPE:s styrande dokument
Under 2014 utvecklades en ny 3-årig strategisk plan för SFPE (BIV:s moderförening). En konsekvens
av detta var att SFPE la fram ett förslag till förändringar i de dokument som styr organisationen.
Sammanfattat handlade förslaget om att delar av de tidigare dokumenten SFPE Constitution och
SFPE Bylaws skulle slås ihop till ett gemensamt styrande dokument: SFPE Constitution and Bylaws.
Det uttalade syftet var att likrikta organisationen, minska kostnader och att möjliggöra
internationella satsningar. SFPE-medlemmar kunde rösta om förslaget t o m 14 juni, läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10171-foeraendringar-i-sfpes-styrande-dokument.
Förslaget bifölls av SFPE:s medlemmar. BIV gav svenska medlemmar möjlighet att lämna sina
synpunkter i föreningens medlemsforum, en möjlighet som dock inte utnyttjades.
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