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1.

Inledning

Det här dokumentet ger en övergripande beskrivning av Insamlingsstiftelsen Brandforsks arbete
med att fördela medel inom ramen för tematisk utlysning under perioden 2019 - 2020. Mer
information kommer att presenteras på hemsidan, där ansökan också kommer att kunna ske.

2.

Forskning

2.1

Övergripande strategi

Brandforsk stödjer kunskapsutveckling inom brandsäkerhet och har en lång tradition av att
arbeta för att bygga upp och stödja livskraftiga forskarmiljöer, stödja både långsiktig
grundforskning och närliggande tillämplig forskning, stödja förstudier och s k seed money.
Marginalnyttan, dvs att göra skillnad är en viktig roll för Brandforsk att fylla.
Det viktigaste kriteriet för de projekt som stödjs är ändamålet. Efterfrågade områden framgår
nedan och ändamålet ska motiveras väl i ansökan. Därtill ska metod, förmåga mm beskrivas.

2.2

Teman

Brandforsk har tre teman: Brandsäkerhet i det hållbara samhället; Brandsäkert boende för alla;
Vår brandsmarta värld. De första två syftar på mål, och det tredje på medel. Alla tre ryms inom
hållbar utveckling och har det som övergripande mål.

2.2.1

Brandsäkerhet i det hållbara samhället

Omställningen till ett hållbart samhälle omfattar oss alla och det är viktigt att brandvetenskapen
blir möjliggörare av detta. Agenda 2030 innebär stora omställningar såväl tekniskt som
ekonomiskt och socialt, och det är viktigt att vi arbetar proaktivt. Brandsäkerheten kan spela en
primär roll, men ännu oftare kan den spela en sekundär, men viktig, roll. Exempelvis kan en
viktig reform för hållbar utveckling behöva en fungerande brandsäkerhetslösning. Vi ska
möjliggöra det hållbara samhället med fungerande brandsäkerhet.
Ansökningar inom detta område ska motiveras kopplat till målen enligt nedan, inklusive deras
respektive delmål.
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2.2.2

Brandsäkert boende för alla

Brandsäkert boende för alla är en viktig del av en nollvision för dödsbränder, och stora värden
utöver liv kan också sparas. Vi har nu god kunskap om hur olika grupper i vårt samhälle drabbas
av bostadsbränder men vi behöver veta ännu mer och vi behöver få fram fler åtgärder för att
bidra till nollvisionen. Samhällsutvecklingen och vår demografiska utveckling kan vara till vår
nackdel om vi inte agerar, men med rätt insatser kan vi vinna mark för ett brandsäkert boende
för alla.

2.2.3

Vår brandsmarta värld

Vår tekniska omgivning blir allt smartare, och vi vill att den ska bli brandsmart. Digitalisering,
Internet of Things, Big data, sensorteknik, artificiell intelligens, med mera, har potential att på
ett avgörande sätt förändra möjligheterna till ett smart brandskydd. Det är en angelägen uppgift
att följa och tillvarata utvecklingen för att kunna utnyttja dess inneboende potential.

2.3

Arbetstakt

Tidplan ska upprättas och baseras på att arbetet genomförs med en arbetstakt omfattande i
genomsnitt minst 20 % av normal arbetstid, med start inom 1 månad från det att projekt har
beviljats.

2.4

Sökande organisationer

Brandforsk är en allmännyttig stiftelse vilket också ställer krav på destinatärerna och ändamålet
med tilldelade medel, som också måste vara allmännyttiga.
Destinatären ska ha en ändamålsenlig organisation för att säkra ett effektivt genomförande av
projektet. Ledare av forskningsprojekt bör vara person med forskarutbildning eller motsvarande.
Ledare av projekt av utredande karaktär bör ha erfarenhet av sådan verksamhet.
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2.5

Ansökan

Ansökan kan ske under perioden 1 juli 2019 till 31 oktober 2020. Ansökningar kommer att
behandlas enligt följande:
Ansökan inkommen
Juli 2019
Augusti 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Mars 2020
April 2020
Maj 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augusti 2020
September 2020
Oktober 2020

Granskning

Besked senast

September 2019

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Juni 2020

Augusti 2020

September 2020

September 2020

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Ansökan sker på www.brandforsk.se samt att underskriven kopia sändes med post till:
Insamlingsstiftelsen Brandforsk
Box 472 44
100 74 Stockholm
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