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Jul & Nyårshälsning från BIV 
 

Fjärde ljuset brinner och julens dörr står på glänt. För 

mig står den dörren även på glänt för lite ledighet och 

återhämtning men även för möjligheten att fira in nytt 

år igen. 2023 är alltså på intåg, men innan vi ger oss på 

det året vill jag göra en kort tillbakablick över vad som 

hänt i BIV under hösten som gått.  

Det som slår mig först när jag tänker tillbaka på hösten är det stora arbete som Ni 

medlemmar har lagt på att gå igenom Boverkets utkast på kapitel 1-6, 8 samt tillhörande 

författningskommentarer och konsekvensutredning avseende brandskydd i 

Möjlighetens byggregler. För att inte tala om det arbete som Caroline Bernelius 

Cronsioe, Pär Hansson och Nils Olsson lade på att planera, moderera och sammanfatta 4 

fysiska workshops samt en digital (ni är guld värda).  

På träffarna deltog brandkonsulter, räddningstjänst, stadsbyggnadskontor, 

fastighetsägare, försäkringsbolag, forskare och lärare samt statliga myndigheter. Det gör 

mig varm i hjärtat när vi kan enas på detta vis i BIV för att gemensamt skapa de bästa 

förutsättningarna för att vi får ett bra brandskydd i samhället!  

Det är faktiskt precis just detta som är BIVs syfte - ”att verka för ett bra brandskydd i 

samhället”. Så, tack igen alla Ni som deltog på något vis!  

För den som är intresserad av BIVs svar finns det att läsa här: 

https://sfpe-biv.se/news/bivs-svar-avseende-mojligheternas-byggregler-brandskydd/ 

Förutom detta arbete har också arbetet med trähus och trähusbyggande fortlöpt. Under 

hösten har bl.a. följande två arbeten initierats;  

- en kunskapssammanställning inom området delaminering vid brand samt 

- ett stöd för tillämpning avseende kontroll av utförande och brandskydd under 

byggtid i trähus. 

Delamineringsgruppen är tillsatt och kommer ha startmöte i januari. Även arbetet med 

stöd för tillämpning avseende kontroll kommer startas upp under våren. Här vill jag 

docka stoppa upp lite och passa på att kasta med en utmaning till Dig som har 

erfarenheter från Räddningstjänsten. Vi saknar Din intresseanmälan till denna grupp. Jag 

är helt övertygad om att vi gör mest effekt och når det bästa resultatet när vi samarbetar 

över olika discipliner och lyfter olika perspektiv. Därför arbetar styrelsen just nu med att 

landa gruppmedlem med räddningstjänsterfarenhet. Är Du möjligtvis rätt person, eller 

vill tipsa oss om rätt person? Hör jättegärna av Dig! 

Vidare avseende trähus pågår också just nu också en Round Robinstudie bland konsulter 

i landet för att undersöka hur stor skillnad det faktiskt finns i hur vi projekterar trähus. Vi 

ser med spänning fram emot slutsatserna från denna studie som bör vara klar under 

våren. 

https://sfpe-biv.se/news/bivs-svar-avseende-mojligheternas-byggregler-brandskydd/
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I övrigt kan också nämnas att lokalgrupperna anordnade en semidigital lokalgruppsträff 

under oktober månad. Presentationer streamades från Stockholm men kompletterades 

med panelsamtal vid fysiska möten i Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad och 

Malmö. Det är härligt att se att våra lokalgrupper nu kan ses live igen, men att de också 

tar med sig lösningar som visade sig vara uppskattade när vi levde med covid-

begränsningar! Vi ser väldigt positivt på lokalgruppernas arbete då nätverkandet är en 

viktig del av föreningens verksamhet. För den som är nyfiken kan Ni numera läsa mer om 

våra lokalgrupper och vem som ingår i dem här: 

https://sfpe-biv.se/lokalgrupper/ 

En annan viktig del av BIV är vår remissgrupp. Under hösten har denna grupp svarat på 

remiss från Boverket avseende översyn av ombyggnad i PBL. För den som är nyfiken kan 

Ni läsa mer om vår remissgrupp; vem som ingår i den och (så småningom) om lämnade 

remissvar här: 

https://sfpe-biv.se/remissvar/ 

Slutligen vill jag också passa på att nämna en rolig möjlighet vi har inom BIV är att vi kan 

nominera våra vänner, kollegor och bekanta till att få BIV:s Stipendium 2023. 

Möjligheten att nominera är öppen till den 19 januari. Läs mer här: 

https://sfpe-biv.se/news/nominera-till-biv-stipendium-2/ 

Med allt detta som händer gläder det oss också att BIVs insatser uppmärksammas. Vi har 

precis passerat 700 följare på Linkedin och vi fortsätter öka. Även medlemsantalet har en 

uppåtgående trend, vilket vi tycker är mycket roligt att se!  

Så med denna sammanfattning av hösten vill jag alltså tacka för en spännande höst! Tack 

för allt ert engagemang, som jag har nämnt tidigare, utan Er är vi inget! 

Glöm nu inte att mysa med massa tända ljus, men att också släcka dem när ni lämnar 

rummet.       

 

God Jul & Gott Nytt År!  

Önskar BIVs styrelse, 

Katja Cedergren (ord.), Pär Hansson (vice 

ordf.), Caroline Bernelius Cronsioe (sekr.), 

Ander Jönsson (kassör), Robert McNamee 

(avg. ordf.), Maya Stål Söndergaard 

(ledamot), Helena Klasson (ledamot), Jesper 

Friholm (ledamot), Lina Åteg (ledamot), 

Sebastian Mets Wigenborg (stud. repr. LTU) 

och Ebba Thor (stud. repr. LTH) 
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