F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Glimtar från året som gått, ett lästips
och en nyårshälsning från BIV
Nu när vi närmar oss slutet av 2021 så känns det lämplig att göra en kort tillbakablick
över året som gått. Vi kan börja med att konstatera att även detta år har varit annorlunda
på grund av Covid-19-pandemin.

BIV:s stipendium
I anslutning till BIVs årsmöte som arrangerades online 16 mars delades BIVs stipendium
ut. Årets stipendiat är Ida Texell, grattis! Stipendiaten erhöll 10 000 kr, ett diplom samt
inte minst äran att vara utvalda av Föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap! Här
följer motiveringen:
Idas arbete inom kommunal räddningstjänst har utmanat rådande normer och därmed banat
väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige. Ida har genom sitt arbete visat att
brandsäkerhet är en del av ett samhälle för alla. Genom sitt mod och sin handlingskraft
inspirerar hon andra att vara modiga och våga leda för en bättre värld.

Remissarbetet
Under mars svarade BIV på två remisser från Brandskyddsföreningen gällande:
•
•

SBF 141-5 Regler för utförande av besiktning av brandskyddsanläggning
SBF 1003-5 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggning

Följande personer ingår i BIVs remissgrupp: Henrik Braatz Maria Broman, Daniel Haarala,
Robert Jönsson, Samuel Larsson, Jesper Lund Ratzer, Mattias Lundqvist och Johan
Westerlund. Andra remisser som hanterats av remissgruppen under året är:
•

•

BFS 2021-XX-Föreskrifter om skydd mot buller i byggnader i april (vi svarade på
remissen om buller med anledning av att detta är den första delen av BBR som
följer den nya regelstrukturen och därför ansåg styrelsen att denna remiss var
mycket viktigt att lämna synpunkter på - vi lämnade alltså inte kommentarer på
själva bullerinnehållet utan endast regelstrukturen)
BRAs vägledning avseende AFS 2020:1 i maj

Lokalgrupperna
Den 20 maj arrangerade BIV sin andra nationella digitala lokalgruppsträff med över 140
deltagare. Ämnet var tillgänglighet och frångänglighet utifrån nya APU (Arbetsplatsens
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utformning, AFS 2020:1) och inbjudna talare var Sveriges brandkonsultförening(BRA)
som representerades av Magnus Nordberg och Tillgänglighetssakkunnigas riksförening
(TILRF) som representerades av Isabel Huszar och Jenny Afvander. Det digitala mötet
följdes upp av ett utskick där föredragshållarna svarade på alla de frågor som skickades
in under föredraget.

SFPE
SFPEs europeiska konferens anordnades online 24-25 mars. Svenska deltagare var
Margaret McNamee som höll key note föredraget ”Achieving Sustainable Fire Safety”
och Robert McNamee som var sessionsledare och med i organisationskommittén. BIV är
också med i den relativt nybildade/omformade organisationen SFPE Europa vilken
består av 16 europeiska underavdelningar och fem studentföreningar. Det första större
mötet i sammanslutningen anordnades 25 maj där BIV representerades av Robert
McNamee.

Tillämpningsstöd
I början på sommaren publicerades tillämpningsstödet ”Skillnader mellan SBF 120:8 och
SS-EN 12845:2015+A1:2020 och dess påverkan på ett sprinklersystems tillförlitlighet och
förmåga”. Stödet togs fram i syfte att ge stöd och vägledning i frågor som bör beaktas för
att uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) när en annan standard (SBF 120) används i stället
för den som omnämns i det allmänna rådet i BBR (SS-EN 12845). Dokumentet innehåller
rekommendationer för hur särskilda regelpunkter bör hanteras och i vilken utsträckning
mer djupgående analytisk dimensionering är nödvändig. Gruppen som tagit fram stödet
bestod av Martin Nilsson (sammankallande), Markus Runefors, Malin Tindberg, Ronnie
Berggren, Joel Jacobsson, Carl Johan Herbst och Ronny Henriksson.
En grupp har tillsatts för att uppdatera Br0-stödet. Axel Mossberg är sammankallande och
Lisa Broberg, Torkel Danielsson, Andreas Hanner, Axel Mossberg, Carl Pettersson,
Henrik Rosenqvist och Björn Yndemark har jobbat med uppdateringen. Stödet kommer
att gå ut på remiss till medlemmarna i början av 2022.

Referensgrupper
Under året har BIV deltagit i Boverkets två referensgrupper, den ena om brandskydd
generellt och den andra om möjligheternas byggregler specifikt. Nils Olsson är BIV:s
representant i båda. I början på nästa år ska BIV få till en lösning för att publicera
information från referensgrupperna på BIV:s webbplats.
Under året har det även varit två träffar i LTH:s programråd för brandingenjörsprogrammet respektive programmet för civilingenjör risk. Fokus har framförallt varit på
hur branschen kan stötta programmen med externa föreläsare samt de två nya
civilingenjörsprogrammen inom brand respektive risk som ska ersätta dagens brand-,
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respektive riskprogram. Caroline Bernelius Cronsioe är BIV:s representant i
programrådet.
Brandskyddsföreningen har en nystartad grupp, Byggnadstekniskt brandskydd. Än så
länge har ett uppstartsmöte hållits. Organisationer som är representerade i gruppen
utöver BIV via Caroline Bernelius Cronsioe, är Sveriges brandkonsultförening (BRA),
Svensk försäkring och föreningen Sveriges brandbefäl (SBB).
Ett lästips!
Som ni kanske kommer ihåg från förra årets nyårsbrev så är BIV numer stödmedlem i
Brandforsk. I linje med detta är årets lästips den nyligen publicerade rapporten
”Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden - En kunskapsöversikt”:
https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2021/brandsakerhet-for-byggnader-medkulturvarden/

Gott nytt år!
Önskar BIVs styrelse,
Robert McNamee (Ordförande), Caroline Bernelius Cronsioe
(Vice Ordförande), Mattias Delin (Sekreterare), Anders Jönsson
(Kassör), Katja Cedergren, Madelene Nordkvist, Ebba Thor
(stud. rep. LTH), Lotta Vylund och Lina Åteg

PS Glöm inte att skriva in i era kalendrar att BIV-dagarna arrangeras 14-15 juni 2022 på
Norra Latin i Stockholm. Det blir två dagar med inspirerande talare och intressanta
diskussioner. Hoppas vi ses där! DS
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