F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 23 November 2017
Brandskydd i Br1-byggnader av trä.
Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi
att diskutera brandskydd i Br1-byggnader av trä. Sverige har haft en lång
tradition med byggnationer av trä. Brandskyddsreglerna har dock tidigare satt
strikta begränsningar för detta i högre och mer komplexa byggnader.
Funktionsbaserade byggregler samt framdrift inom bygg- och
fastighetsbranschen gör att vi nu ser en trend av byggnader som nästan
uteslutande uppförs av trä – inte minst i form av så kallade modulbyggnader. Detta
är dock inte helt oproblematiskt ur brandskyddssynpunkt och branschen delas av
förespråkare och motståndare. För att diskutera detta har BIV bjudit in olika
kunniga inom området för att tillsammans bli klokare!
•

Birgit Östman, Linnéuniversitet (dessförinnan SP), håller en intressant
föreläsning utifrån sin långa erfarenhet av träbyggnad samt forskning inom
området.

•

Malin Vester, BDAB, delar sina erfarenheter om brandskydd i trähus och
modulbyggnader.

•

Jörgen Lindqvist, Räddningstjänsten Storgöteborg, delar med sig av sina
erfarenheter och räddningstjänstens syn på utmaningar med byggnader i
trä.

Träffen hålls den 23 november på Gårda Brandstation på Åvägen 2 i Göteborg. För
er som kommer med bil så finns parkering bäst i Ullevigaraget. Antalet platser
utanför brandstationen är begränsat.
Träffen börjar klockan 16.00 med inledande fika och vi räknar med att vara klara
kring 18.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på närliggande
etablissemang. Föredraget börjar cirka 16.30.
För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan
till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.
Anmälan ska ske senast 16 november till Dan Jernberg WSP via e-post
dan.jernberg@wsp.com . Vid frågor kontakta Dan på 070-570 62 59. Antalet
platser är begränsat och först till kvarn gäller.
Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Henrik Rosenqvist (FAST Engineering), Malin Vester (Bengt
Dahlgren), Andreas Johansson (Räddningstjänsten Storgöteborg), Dan Jernberg
(WSP)

Org-nr: 802406-2575
E-post: info@sfpe-biv.se
Hemsida: sfpe-biv.se

Sida 1 av 1
lokalgrupp-GBG-2017-11-23-final-rev

