
FÖRENINGEN FÖR BRANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP   

 

Org-nr: 802406-2575 

Hemsida: sfpe-biv.se 

Sida 1 av 1 

2022-11-17 

 

Intresseanmälan för deltagande i en Round 

Robin studie kring brandprojektering av trähus 
 

Vår sammanställning av medlemmars frågeställningar kring trähus och trähusbyggande 

visar att det finns ett antal öppna frågor vid brandprojektering1. Dock är det svårt att veta 

hur stor spridningen i realiteten är när olika brandkonsulter gör denna sorts 

dimensionering. Därför genomför vi nu en så kallad Round Robinstudie inom området. I 

studien ber vi deltagarna att utföra två brandskyddsbeskrivningar enligt uppställda 

instruktioner. Resultaten kommer sedan att avidentifieras och analyseras för att se hur stor 

spridningen är inom området. Studien kommer också att kunna utgöra ett underlag för en 

diskussion kring de ingenjörsmässiga metoderna och bedömningarna som görs vid denna 

sorts analys av brandskyddet. 

För att kunna genomföra denna studie behöver vi er hjälp som deltagare i studien. 

För att delta krävs att du arbetar aktivt med brandskyddsprojektering. För att det inte ska 

ta för mycket tid i anspråk för deltagarna kommer vissa punkter i underlaget att vara 

förenklade. 

Samtliga deltagares resultat behandlas givetvis anonymt och ska vara gjorda helt 

oberoende av varandra. Resultaten skickas till Nils Johansson (LTH) eller Robert McNamee 

(RISE/LTH) som sammanställer och avidentifierar resultatet innan hela arbetsgruppen 

börjar jobba med materialet. Ert deltagande bidrar framför allt till ökad kunskap och 

kvalitet inom området och ger er samtidigt möjligheten att se hur ni ligger till jämfört med 

andra i branschen.  

Vänligen använd följande länk för att göra en intresseanmälan2 senast 2022-12-02: 

Länk till anmälan 

Fullständig information kring uppgiften skickas ut senast 2022-12-16 och deltagarna ska 

lämna in sitt resultat senast 2023-02-10. Om ni har några frågor eller funderingar är ni 

välkomna att höra av er till: nils.johansson@brand.lth.se eller robert.mcnamee@ri.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Arbetsgruppen, Caroline Bernelius Cronsioe (BRIAB)(sammankallande), Pär Hansson 

(FSD), Nils Johansson (LTH), Sebastian Mets Wigenborg (LTU) och Robert McNamee 

(RISE/LTH) 

 
1 BIV Rapport 2022:1 ”Sammanställning av frågeställningar kring trähus och trähusbyggande från 

föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskaps medlemmar” 

2 Ditt namn och företag kan ej ses av andra deltagare 
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