F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

BIV:s nyhetsbrev 2015:3
Hej BIV-medlem,
Efter en lång och skön sommarledighet är det nu åter full fart i föreningen. Styrelsen inledde t ex
höstterminen med ett längre styrelsemöte i Ystad där vi ledamöter även tog chansen att lära känna
varandra lite bättre utanför våra ordinarie förtroendeuppdrag. I samma veva publicerades resultatet
av årets strategiarbete. Även bland föreningens olika lokalgrupper råder febril aktivitet. Den
nystartade lokalgruppen i Östergötland hade t ex sin första träff den 21 september; en träff som 20
deltagare från både räddningstjänst och konsultbranschen deltog i. Jag tycker att det är fantastiskt
kul att föreningen nu har en fjärde lokalgrupp som kan bidra med medlemsnytta, och att träffen var
så välbesökt (en längre rapport från träffen kan du ta del av nedan).
En annan grupp som f n arbetar hårt är BIV:s konferensgrupp. Med Cecilia Uneram i spetsen planeras
och budgeteras det just nu för nästa års BIV-konferens som för första gången kommer att arrangeras
i Luleå. Konferensen, som nästa år kommer att präglas av erfarenhetsåterföring och forskning,
arrangeras den 7-8 april och du gör klokt i att markera dessa datum i din kalender redan nu. Mer
detaljer kommer naturligtvis att kommuniceras under hösten. Är du som medlem intresserad av att
hjälpa konferensgruppen med arrangemanget? Tveka inte att ta kontakt med Cecilia Uneram.
Ett annat datum som är värt att lägga in i kalendern är den 10 december. Då kommer nämligen årets
föreningsstämma att äga rum i Göteborg. Föreningsstämman arrangeras i år i samarbete med
lokalgrupp Göteborg, och äger rum direkt efter deras planerade lokalgruppsträff. Närmare detaljer
om tid, plats och innehåll kommer att kommuniceras under hösten.
Avslutningsvis vill jag passa på att påminna de ca 50-talet av våra medlemmar som ännu inte betalt
årets medlemsavgift att göra det. Medlemsavgiften är föreningens enda kontinuerliga intäktskälla,
och det är därmed också den som finansierar föreningens ordinarie verksamhet. Det stora bidraget
står naturligtvis föreningens medlemmar för; de som på olika sätt engagerar sig i föreningens
verksamhet. Medlemsavgifterna används dock till att stötta dessa medlemmar, bl a vid
lokalgruppernas planeringsmöten och lokalgruppsträffar, eller vid framtagandet/upprätthållandet av
föreningens stöd för tillämpning.
I det här nyhetsbrevet kan du bl a ta del av information om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valberedningen informerar
Save the date!
Styrelsen presenterar resultatet av årets strategiarbete
Lokalgruppsträff i Stockholm 13/10
Lokalgruppsträff Östergötland 2015-09-21
Rapportering från möte SBF:s regelgrupp sprinkler
Minnesanteckningar från Boverkets senaste referensgruppsmöte
Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods
Representation på SFPE-konferensen i Polen 2016
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10. BIV prisas av SFPE
11. Påverka byggforskningen på LTH
12. FPE Emerging Trends 3rd Quarter
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!

Valberedningen informerar
Valberedningen har inlett sitt arbete med att nominera en ny styrelse inför nästa verksamhetsår.
Bland annat söks en efterträdare till föreningens nuvarande, och mångåriga, revisor. Läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10195-valberedningen-informerar

Save the date!
Nu är det dags att boka in BIV-konferensen 2016 i era kalendrar. Konferensen kommer att
genomföras i Luleå 7-8 april och ett späckat, spännande program med både det senaste från
forskningen och givande erfarenhetsutbyten utlovas. Läs mer här: http://www.sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10197-save-the-date

Styrelsen presenterar resultatet av årets strategiarbete
Under innevarande verksamhetsår har en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat hårt för att ta fram en
strategisk plan för föreningens verksamhet. Det primära syftet har varit att på sikt öka nyttan av att
vara medlem i BIV. Planen skiljer sig inte nämnvärt från hur föreningen historiskt har arbetat, men vi
tror att den tydliggör för föreningens medlemmar vad föreningen vill och ska verka för. Läs mer här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10191-2015-09-11-16-19-43

Lokalgruppsträff i Stockholm 13/10
Lokalgrupp Stockholm bjuder in till en lokalgruppsträff den 13:e oktober. Bland annat bjuds på ett
spännande studiebesök i det underjordiska Stigbergsgaraget. Träffen arrangeras i Briabs lokaler efter
forskningsseminariet ”Utrymning i långa trappor uppåt: Utmattning, gånghastighet och beteende”.
Deadline för anmälan är den sjätte oktober. Läs mer här: http://www.sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10192-2015-09-16-20-08-49

Lokalgruppsträff Östergötland 2015-09-21
Lokalgruppen i Östergötland hade första gången en lokalgruppsträff den 21 september 2015 vilket
resulterade i en härlig mix med 20 deltagare. Deltagarna kom från räddningstjänster,
konsultbranschen och brandskyddsföreningen. Det huvudsakliga ämnet som avhandlades var
utförandekontroll brandskydd där Nils Olsson från Bengt Dahlgren presenterade allt från styrande
regelverk, typgodkännande, CE-märkning till praktiska exempel. För mer information, läs här:
http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10193-2015-09-24-17-33-51

Rapportering från möte SBF:s regelgrupp sprinkler
Den 28 augusti hölls ett möte i SBF:s regelgrupp sprinkler där BIV var representerade genom Martin
Nilsson. Speciellt vill gruppen framföra en rad informationspunkter till BIV:s medlemmar. Läs mer
här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10186-2015-08-31-06-53-53
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Minnesanteckningar från Boverkets senaste referensgruppsmöte
Nu är minnesanteckningarna från Boverkets referensgruppsmöte den 11 maj publicerade på
Boverkets hemsida, ett möte där BIV fanns representerat genom Johan Lundin. Under mötet bjöds
representanter i referensgruppen in att presentera delar av sin verksamhet. BIV:s presentation,
liksom Johan Lundins sammanfattning av mötet, kan läsas här: http://www.sfpebiv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10182-minnesanteckningar-fran-boverkets-senastereferensgruppsmoete

Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods
Nästa år arrangeras SFPE:s internationella konferens i Polen, närmare bestämt den 23-25 maj.
Deadline för abstracts till konferensen är den 30 september. Mer information om konferensen kan
du läsa här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10183-sfpe-konferens-i-polen-2016, och
om hur du gör för att skicka in ett bidrag här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10189call-for-abstracts-11th-conference-on-performance-based-codes-and-fire-safety-design-methods

Representation på SFPE-konferensen i Polen 2016
SFPE:s internationella konferens förknippas kanske av många medlemmar med den fallstudie som
brukar presenteras på konferensens sista dag. WSP Brand & Risk har med sina analyser under flera år
representerat Sverige, och kommer även att bidra tlil genomförandet och presentationen på nästa
års konferens. Det kommer även BIV-medlemmar och representanter från Brandskyddslaget, Bengt
Dahlgren Brand & Risk samt Fire Safety Design att göra. Gruppen kommer att representera BIV/SFPE
Sweden, och utgörs av:
•
•
•
•

Daniel Rosberg, WSP Brand & Risk (samordnare)
Axel Jönsson, Brandskyddslaget
Håkan Frantzich, Bengt Dahlgren Brand & Risk
Fredrik Stervik, Fire Safety Design

Mer information kan läsas här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10194-2015-09-25-1129-00

BIV prisas av SFPE
Sedan 2005 uppmärksammar BIV:s moderförning årligen de av sina s k chapters/underföreningar
som under verksamhetsåret bidragit med hög kvalitet, medlemsnytta, o s v, inom ramen för sin
verksamhet. Priset kallas Chapter Excellence Award, och precis som föregående år prisas BIV i år med
en silvermedalj. Läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10188-2015-09-09-05-5642

Påverka byggforskningen på LTH
Ett antal avdelningar på LTH har bildat nätverket Goda hus 2050 för att möta de framtida utmaningar
som finns kring byggnaders effektivisering utifrån olika perspektiv. En del i detta är att bygga upp ett
nätverk med byggbranschen och skapa en grund för samverkan i framtida forskningsprojekt och
utbildning där fokus kan läggas på relevansen både vetenskapligt och ur ett branschperspektiv. Den
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nionde september arrangerades en workshop i syfte att uppnå gemensamma diskussioner och vaska
fram idéer. Vill du veta mer? Kontakta Nils Johansson på Avdelningen för brandteknik, LTH.

FPE Emerging Trends 3rd Quarter
SFPE skickar regelbundet ut sitt e-magasin "FPE Emerging Trends" där artiklar och inlägg om aktuella
trender och ämnen i vår bransch sammanställs. Nyhetsbrevet är gratis att prenumera på, även om du
inte är medlem i moderföreningen. Det senaste numret handlar bl a om sprinklersystem och
brandskydd för sårbara individer. Läs mer här: http://www.sfpe-biv.se/nyheter/nyhetsarkiv/10181fpe-emerging-trends-3rd-quarter
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