F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Hej BIV-medlem
Sommar och semester står för dörren och tiden går snabbt. Det är ju som man brukar säga,
det går snabbt när det händer roliga saker. Förutom representationen för föreningen på SFPE
konferensen i Polen, det färdiga tillämpningsstödet, lyckade lokalgruppsträffar och nya kontakten med FOU-aktörer finns det två saker som har glatt och gläder styrelsen lite extra
mycket just nu. BIV-dagarna och våra medlemmars engagemang och arbete! BIV-dagarna
som bröt ny mark och upprättade ett värdefullt kontaktnätverk i norra Sverige och förverkligade BIV:s nya strategi i både program och arrangemang. Sen till våra medlemmars engagemang och bidrag. Under första halvåret har ni medlemmar både besvarat och hjälpt oss med
såväl remisser, ställningstaganden, frågor samt enkäter och flertalet medlemmar har också
bidragit med sin tid och kunskap för att delta i den nystartade remissgruppen samt nya referensgrupper. Styrelsen är mycket tacksamma och stolta över allt arbete ni medlemmar gör
för föreningen och vi hoppas att engagemanget bara ska öka i framtiden! I detta andra nyhetsbrev för året kan ni läsa om följande nyheter:
1. SFPE utvärdering
2. SFPE konferens i Polen
3. Lokalgruppsmöten i Syd och Göteborg
4. BIV-dagarna
5. Handlingsplan strategiarbete
6. Kontakt med FOU aktörer
7. Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader publicerat
8. Remissvar från föreningen
9. BIV:s delaktighet i referensgrupper
SFPE utvärdering
På årsmötet ville ni medlemmar att vi i styrelsen skulle utvärdera föreningens tillhörighet i
SFPE under året. Därför tillsatte styrelsen en utvärderingsgrupp som nu har fortsatt sitt arbete
med utvärderingen sen sista nyhetsbrevet. Bland annat innebär detta att en medlemsdialog
genomfördes på BIV-dagarna och att en enkät skickades ut för att få fram era åsikter om SFPE
innan medlemsdialogen. Resultatet av dialog och enkät finns att läsa på hemsidan. Under
SFPE konferensen i Polen genomförde även SFPEs huvudstyrelse en dialog med alla chapters
ordföranden, där Martin Nilsson representerade oss. En sammanfattning av mötet redovisades även på hemsidan. Utvärderingsgruppen är därför strax klara med utvärderingsarbetet.
Lägesrapport i arbetet kommer presenteras inom kort, men i övrigt behöver vi avvakta vidare arbete från SFPE:s nya kommitté innan ett fullständigt beslutsunderlag kan skapas till
årsmötet.

SFPE konferens i Polen
Den 23-25 maj arrangerades den 11:e SFPE konferensen ”Conference on Performance-Based
Codes and Fire Safety Design Methods”, denna gång i Polen. Som deltagande och representation i fallstudien för det Svenska chaptert var Daniel Rosberg, WSP Sverige AB, Axel Jönsson,
Brandskyddslaget AB, Andrew Purchase, WSP Sverige AB, Håkan Frantzich, Bengt Dahlgren
Brand & Risk AB och Fredrik Stervik, Fire Safety Design AB. BIV:s styrelse vill rikta ett stort tack
till gruppen för att de antog uppgiften och representerade BIV på ett så professionellt sätt!
Lokalgruppsmöten i Syd och Göteborg
Den 9 maj och den 14 juni hade lokalgrupperna Syd och Göteborg lokalgruppsmöten och ämnena som presenterades var i syd, insatsstödjande åtgärder i höga byggnader, Henrik Greiff
och Henrik Rosenqvist och i Göteborg SAK3 - certifierad sakkunnig brand, Joel Wikström.
Båda mötena var både välbesökta och uppskattade. Materialet från träffarna finns publicerade på hemsidan.
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BIV-dagarna
Programmet detta år handlade om brandskydd i olika skeden, såväl forskning, projektering,
drift som erfarenhetsåterföring. Konferensen bedrevs av en driven programgrupp i tätt samarbete med Luleå Tekniska universitet. Arrangemanget banade därför väg för varaktiga relationer med en av våra student- och forskningsanläggningar i Sverige, helt i linje med våra önskemål i strategiarbetet. Ca.130 deltagare från olika yrkeskategorier deltog på konferensen
och det var två mycket trevliga och intressanta dagar i norr. Presentationerna från dagarna
finns nu att läsa på medlemssidorna.
Handlingsplan strategiarbete
Förra året arbetade styrelsen som ni redan vet med att sätta den nya strategin. I år kvarstår
den sista delen av detta arbete, att beskriva en handlingsplan för föreningens framtida arbete
i linje med strategiarbetet. Detta så att det tydligt framgår hur den nya strategin påverkar föreningens inriktning och arbete från och med nu. Handlingsplanen är i stort sett klar och kommer att presenteras inom kort till er medlemmar på medlemsmail och hemsida.
Kontakt med FOU aktörer
Enligt föreningens stadgar och ny verksamhetsplan ska BIV ”bidra till utveckling inom brandteknisk ingenjörsvetenskap” samt ” diskutera eventuella framtida delaktigheter i forskningsprojekt”. Föreningen vill därför vara en aktiv part i samband med genomförande av forskning
inom brandområdet. Under våren har därför ett brev skickats ut till ett flertal aktörer med
önskemål om framtida samarbeten. Brevet kan du se på hemsidan. Redan nu har både Utkiken och LTH visat intresse för fortsatt samarbete, vilket behandlas i styrelsen i skrivande
stund.
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader publicerat
Tillämpningsstödet för insatsstödjande åtgärder i höga byggnader upp till 16 våningar är nu
klart och publicerat på hemsidan. Styrelsen vill därför återigen tacka alla personer i såväl arbetsgruppen som referensgruppen för det stora arbete och tålamod som har lagts ner på
detta arbete och hoppas att branschen ska ha stor användning och hjälp av tillämpningsstödet.
Remissvar från föreningen
På bara 3 månader har föreningen svarat på ett flertal remisser för olika aktörer (bl.a. SBF och
Boverket). I närtid kommer föreningen även att svara på ytterligare remisser som inkommer
med jämna mellanrum (ex. SBF remiss- sprinklerkonsultfirma). En driven, utsedd remissgrupp, bestående av föreningens medlemmar, hanterar numera BIV:s remissvar. Gruppen
eftersöker dock ofta er medlemmars åsikter på remisserna. Bidra gärna med era synpunkter
då de efterfrågas!
BIV:s delaktighet i referensgrupper
BIV deltar som bekant numera i ett flertal referensgrupper. Den 12 april hade Boverket referensgruppsmöte där Johan Lundin medverkade som BIV:s representant med de frågor och
synpunkter som inkommit från er medlemmar. Rapporteringen från mötet finns på hemsidan.
För att styrelsen ska kunna stötta representanterna i både referensgrupperna och remissgruppen har det nu författats nya riktlinjer för referensgruppsdeltagande och remissgruppsdeltagande. Bland annat står det i dessa hur urval till grupperna görs och hur representanterna kan få resebidrag och stöttning, med mera. Dessa återfinns på hemsidan.
Som ni märker händer mycket i föreningen just nu och hösten lär inte bli sämre. Nu tar styrelsen en liten sommarsemester på en dryg månad, precis som ni. Innan nyhetsbrevet är slut vill
vi därför tacka för det första halvåret 2016 och önska en riktigt bra sommar! /Styrelsen
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