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Verksamhetsberättelse 2022-2023 
BIV, föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap, verkar sedan starten 1996 för ett 

bra brandskydd i samhället genom att bl a: 

• erbjuda ett nätverk för personer med intresse för brandrelaterade frågor 

• verka för en hög etisk standard bland föreningens medlemmar 

• arbeta för ingenjörskonsten inom brandtekniska områden 

• stödja utbildning och fortbildning som rör brandskydd. 

 

BIV är den svenska fristående underavdelningen inom SFPE, Society of Fire Protection 

Engineers. 

 

BIV:s styrelse 2022 
 

Ledamot Befattning 

Katja Cedergren Ordförande 

Robert Jansson McNamee Avgående ordförande 

Pär Hansson Vice ordförande 

Caroline Bernelius Cronsioe Sekreterare 

Anders Jönsson Kassör  

Maya Stål Söndergaard  Ledamot  

Helena Klasson Ledamot  

Jesper Friholm Ledamot  

Lina Åteg Ledamot  

Ebba Thor Studeranderepresentant LTH 

Sebastian Mets Wigenborg Studeranderepresentant LTU 

 

Verksamheten 2022 
BIV:s verksamhetsår 2022 utgick i huvudsak från de 8 verksamhetsområden som inryms i 

BIV:s strategiska plan. För att bidra till utvecklingen inom verksamhetsområdena har den 

strategiska planen (senast uppdaterad 2018-01-18) identifierat 13 aktiviteter. Dessa 13 

aktiviteter har i årets verksamhetsplan delats in 7 ”kluster”.  

Årets aktiviteter och uppdelning i ”kluster” framgår av tabellen nedan. 

 

Aktivitet 

- Aktiv medlemsförvaltning inklusive studentkontakt samt varumärke 

och kommunikation 

- Nyhetsflöde till medlemmar 

- Hemsida 

- Stöd för tillämpning 

- Ställningstagande 

- Lokalgrupper 

- Konferens 

- Remissinstanser 

- Referensgrupper  
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- Stipendium 

- Samarbete med andra 

- Internationella kopplingen 

- Forskningskontakter 

 

Här följer en sammanställning av några aktiviteter under året.  

Kommunikation och varumärke 
Under året har representanter från styrelsen representerat BIV både vid LTH och LTU.  

 

Till vardags kommunicerar vi via nyheter på vår hemsida, utskick till våra medlemmar 

(vilket även inkluderar sammanfattning av vår verksamhet i en sommarhälsning och en 

jul- & nyårshälsning) samt inlägg på Linkedin. Aktiviteterna på LinkedIn har ökat i och 

med att vi har arbetat med att synliggöra föreningen mer och nå ut även till icke 

medlemmar. Vi har i skrivande stund 727 följare varav 451 av dessa är nya följare under 

det senaste året (d.v.s. 62% ökning av våra följare) vilket gläder oss mycket.  

 

Under året har också vår nya hemsida fyllts på med mer information, framför allt på 

medlemssidorna. Det är vår målsättning att hemsidan ska vara uppdaterad och aktuell så 

att våra medlemmar kan hitta all den information som de behöver och efterfrågar där. 

 

Utöver ovanstående har BIV under 2022 också påbörjat ett arbete med att undersöka 

intresset för ett försäkringsutskott inom föreningen. Denna satsning utförs i syfte att 

bredda medlemspåverkan och föreningens effekter till större delar av branschen. 

 

Stöd för tillämpning 
En grupp har under året arbetet med att uppdatera Br0-stödet och det nya stödet har 

varit ute på remiss både hos styrelse och medlemmar och har också publicerats i februari 

2023. Vi tackar arbetsgruppen för väl utfört arbete.  

Under 2022 har också BIV:s arbete runt brandskydd i trähus fortsatt genom att först 

publicera en sammanställning av inkomna frågeställningar i ämnet från våra medlemmar. 

Efter denna sammanställning har också: 

- En arbetsgrupp tillsatts och startats upp för att ta fram en 

kunskapssammanställning avseende delaminering vid brand. 

- Förfrågan om deltagande i ett tillämpningsstöd avseende brandskydd under 

byggtid och kontroll av utförande har varit ute hos medlemmarna. 

- En RoundRobin-studie avseende hur trähus projekteras hos olika konsultföretag 

pågår för fullt. 

Under inledningen av 2023 har dessutom arbetet kommit igång med att uppdatera 

befintligt CFD-stöd (förfrågan har gått ut till våra medlemmar) och så har arbetet runt det 

länge efterfrågade PFS-stödet startats upp igen.  



FÖRENINGEN FÖR BRANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP   

 

Org-nr: 802406-2575 

E-post: info@sfpe-biv.se 

Hemsida: sfpe-biv.se 

Sida 3 av 4 

2023-02-12 

 

Lokalgrupper 

Under våren 2022 kom våra lokalgrupper i Stockholm och Göteborg i gång med fysiska 

träffar igen efter långt coronauppehåll från dessa. Under hösten bevarades också 

lärdomar vi fått från corona-perioden och det anordnade en semidigital lokalgruppsträff. 

Presentationer streamades från Stockholm men kompletterades med panelsamtal vid 

fysiska möten i Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad och Malmö. Vi är glada 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!  

 

Konferens (BIV-dagarna 2022) 

Äntligen fick vi också chansen att ses på BIV-dagarna i Stockholm den 14-15 juni. Två 

dagar fyllda med 18 intressanta föredrag, prisutdelning av Stipendium (se mer nedan) 

och många bra samtal. Tack för det alla ni som var där! (För den intresserade finns alla 

presentationer n 

Speciellt tack till Er medlemmar som jobbat med konferensen (Robert McNamee, Erik 

Almgren, Mattias Delin, Anders Jönsson, Madelene Nordkvist, Carl Pettersson och Lotta 

Vylund).  

 

Remissinstans  

Under året har vi jobbat med remisser i större omfattning än tidigare. Vår remissgrupp 

har svarat på remiss från Boverket avseende översyn av ombyggnad i PBL samt på remiss 

om Nationell strategi för byggstandardisering fån Samhällsbyggandets regelforum. 

Utöver detta har alla medlemmar fått möjligheten att läsa, diskutera och kommentera 

Boverkets utkast på kapitel 1-8 samt tillhörande författningskommentarer och 

konsekvensutredning avseende brandskydd i Möjlighetens byggregler. Totalt har 7 

fysiska samt en digital workshop anordnats av Caroline Bernelius Cronsioe, Pär Hansson 

och Nils Olsson (speciellt tack till Er för detta stora arbete).  

På dessa workshops deltog brandkonsulter, räddningstjänst, stadsbyggnadskontor, 

fastighetsägare, försäkringsbolag, forskare och lärare samt statliga myndigheter. Vi kan 

därför, med stolthet, se att vi samlar våra medlemmar och övriga intressenter från olika 

delar i samhället och gemensamt gör ett viktigt bidrag till så bra byggregler som möjligt. 
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Referensgrupp  
BIV vill verka i olika referensgrupper för att på så sätt kunna påverka brandskyddet i 

samhället på de sätt som är möjliga. I skrivande stund har vi följande representanter i 

olika referensgrupper: 

 

- Boverkets referensgrupp (löpande): Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB 

- SBFs regelgrupp Sprinkler (löpande): Martin Nilsson, Zurich 

- Nordic Meeting (löpande) Studeranderepresentant 

- SBF 501 Boendesprinkler (löpande): Jan Berntsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 

AB 

- SBF regelgrupp byggnadstekniskt brandskydd (löpande): Caroline Bernelius 

Cronsioe, Briab 

- Programråd ”Brandrådet” LTH (löpande): Caroline Bernelius Cronsioe, Briab 

- Programråd LTU (löpande): Helena Klasson, Länsförsäkringar Norrbotten 

- SIS referensgrupp för ”SS-BBRAD” (under 2023): Lina Åteg, Brandkonsulten AB 

- Brandforsk projektet Brandspridning i stora brandceller med synligt trä (under 

2023): Caroline Bernelius Cronsioe, Briab 

- Referensgrupp till SIS 598 AG 04 säkerhet vid användning av trappor, ramper, 

räcken och balkonger (under 2023), Kristin Andrée, Brandskyddslaget 

 

Stipendium 

BIV:s stipendium delas årligen ut till till någon eller några som utmärkt sig i sin 

ingenjörsgärning. Tanken med stipendiet är att uppmuntra och uppmärksamma goda 

insatser inom det brandtekniska ingenjörsområdet. Stipendiaten får 10 000 kr samt ett 

diplom.  

I år gick priset till Per Ola Malmquist – stort grattis! Här följer motiveringen: 

Per Ola Malmquist har skapat branschens plattform för informationshämtning. Med högt 

engagemang samlar och tillgängliggör Per Ola information som belyser olika vinklingar av 

brandtekniska tolkningar, utmaningar och möjligheter, både övergripande och på djupet.  

Under året som gått har också styrelsen beslutat att vi ska införa en utmärkelse för ett 

examensarbete i syfte att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningar inom 

brandteknisk ingenjörsvetenskap. Denna utmärkelse kommer delas ut första gången 

under 2024 men arbetet har påbörjats under det gångna året.  
 

Omvärldsbevakning 
Under året har BIV varit med på möte med SFPE Europa i London. BIV representerades 

av Katja Cedergren och Robert McNamee. Detta samarbete kommer också ha goda 

förutsättningar att fortsätta framöver då Robert McNamee under våren också blev invald i 

SFPE Europs styrelse. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAYCWj8B-gkxMnUhI4dARVM6l8zCqlJUTWc

