F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

BIV-dagarna 2016
BIV-dagarna genomfördes den 7-8 april i Luleå i samarbete med Luleå Tekniska
Universitet (LTU) och c.a.120 deltagare kom till konferensen, fördelat på flera olika yrkeskategorier och studenter. Såhär beskriver Mattias Delin som var samordnare för
programgruppen programmet och dagarna i Luleå:
”BIV-dagarna i Luleå inriktade sig på bredd, brobyggande och erfarenheter. Brandskyddsarbete i många olika skeden och perspektiv presenterades, tankar och erfarenheter delades. Brandförsvar, myndigheter, forskare, konsulter, utbildare, försäkring, byggare, fastighetsägare och studerande fick tillfälle att mötas och lära tillsammans och av varandra.
”Brandsverige” är lite som Sverige är geografiskt: Inte så stort men ändå med en del stora
avstånd att hantera. BIV arbetar för att minska dessa avstånd och öka samverkan, och dagarna i Luleå tjänade detta syfte väl. Den första dagen bjöd på perspektiv och erfarenhetsåterföring, medan den andra dagen fokuserade på färska forskningsresultat och tekniska
frågor”
I programgruppen ingick förutom Mattias också:






Cecilia Uneram
Erik Almgren
Anders Jönsson
Martin Thomasson
Håkan Frantzich

Några bilder från dagarna kan sammanfattas i följande collage:

Mycket diskussioner uppkom under dagarna och mycket skratt och erfarenheter
delades. Efter dagarna fick deltagarna frivilligt fylla i en utvärdering om BIV-dagarna och
såhär blev resultatet av denna utvärdering:
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Programgruppen gjorde ett mycket bra jobb med att omsätta BIVs nya strategi och
inriktning i ett både intressant och givande program samt dessutom i samarbete med
LTU. Detta är mycket värdefullt för framtiden där kontakten med både den norra delen av
Sverige och våra forsknings- och utbildningsanläggningar kommer att vara i fokus för
BIV.
Under dagarna testades det även att livesända föredragen via twitter så att alla
medlemmar kunde delta även på distans. Dessa filmer var dock livesända och kan ej laddas ner i efterhand. På BIVs hemsida kommer material och presentationer från dagarna
att publiceras inom kort.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som bidrog till arbetet med BIV-dagarna samt
till er som tog er till Luleå och deltog under konferensen!
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