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Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 14 Juni 2017
Brandskydd och säkerhetprojektering i höga byggnader, Karlavagnsprojektet.
Samverkansform med Räddningstjänst under projekteringsskede.
Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i Göteborg. Denna gång kommer vi att
diskutera kring brandskydd och säkerhetsprojektering i höga byggnader samt hur
samverkan mellan räddningstjänst och projekteringsgrupp kan ske på ett konstruktivt
sätt för att nå ett bra slutresultat.
•

Utgångspunkten för denna träff är en allmän presentation av
Karlavagnsprojektet i Göteborg där bland annat Karlavagnstornet ingår. Allmän
genomgång av brandskyddslösningar, trapphus, hissar, redundans m.m.
Presentationen hålls av Annie Martinsson och Pär Hansson från FSD Göteborg
som är med i den projektering som pågår av projektet.

•

Presentation av hur man kan arbeta i projektering av annan säkerhet än
brandskydd i komplexa projekt. Övergripande presentation av metodik och
tillvägagångssätt för hur detta utförs för komplexa byggnader där brandkonsult
och annan säkerhetsexpertis jobbat i nära samarbete med övriga projektet.
Presentationen hålls av Annie Martinsson FSD Göteborg.

•

Samverkan med Räddningstjänsten på ett konstruktivt sätt under projektering av
komplexa projekt. Jonas Olsson och Martin Lindsten från Räddningstjänsten
Storgöteborg presenterar sin syn på hur man kan samverka med projekten för att
uppnå ett bättre slutresultat för räddningstjänstens insatsmöjligheter.

•

Träffen avslutas med en öppen diskussion där vi kan vädra tankar och idéer från
presentationerna ur olika perspektiv.

Träffen hålls den 14 juni i WSPs lokaler på Ullevigatan 19 i Göteborg. För er som kommer
med bil så finns parkering bäst 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 7 Juni till Dan Jernberg WSP via följande länk:
https://goo.gl/forms/rN2lBKMztXuLkw1r1 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
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