F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 30 november 2016
Brandskydd fasadsystem och SP Fire 105,
Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi
att diskutera kring brandskydd i fasadsystem och SP Fire 105 samt hur frågan
hanteras i entreprenörsleden.


Krav kring brandskyddslösningar i fasader har funnits länge, men ofta
hanterats enbart genom hänvisning till att fasaden varit helt obrännbar
eller provats enligt SP Fire 105. Men vad innebär detta i praktiken och vad
innebär SP Fire 105? Lars Boström från SP i Borås kommer och berättar.



Tomas Järphag, NCC, kommer också och ger sina reflektioner från
entreprenörssidan.



Träffen avslutas med en öppen diskussion där vi vänder och vrider på
frågeställningen ur våra olika perspektiv.

Träffen hålls den 30 november i Räddningstjänsten Storgöteborgs lokaler på
Åvägen 2 i Göteborg. För er som kommer med bil så finns parkering precis
utanför huset alternativt i Ullevigaraget.
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. Priset är 0 kr för BIV-medlemmar. Studentmedlemmar i BIV är
varmt välkomna i mån av plats.
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. För att teckna
medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se. Studenter erbjuds gratis
medlemskap i föreningen vilket kan tecknas på hemsidan.
Anmälan ska ske senast 23 November till Dan Jernberg, WSP,
dan.jernberg@wspgroup.se. Vid frågor kontakta Dan på 070-570 62 59 alternativt
Henrik på 076 – 006 96 56. 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)
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