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BIV-medlemmar, samt övriga med
intresse för brandskydd
Inbjudan till BIV-träff 13 juni 2017 – Brandskydd och riskhantering vid ESS
Varmt välkomna till vårens lokalgruppsträff i BIV. Forskningsanläggningen ESS utanför
Lund som baseras på världens kraftfullaste neutronkälla är en gigant som nu har börjat ta
form på allvar. De närmaste åren kommer byggnaderna att resa sig och synas långväga på
slätten. ESS är ett europeiskt partnerskap som finansieras och drivs gemensamt av
medlemsländerna. ESS har nära 380 anställda från 48 nationaliteter. Forskare, byggare och
industrifolk, alla med olika bakgrund och kompetenser, samarbetar för att göra ESS till en
världsledande forskningsanläggning. Hur kan man tämja ett sådant monster när det gäller
brandskydd?
•

Fredrik Jörud från ESS kommer att presentera utmaningar i detaljplanearbetet och
allmän riskhantering inom anläggningen.

•

Björn Yndemark från WSP kommer att redogöra för de särskilda brandtekniska
analyser som har genomförts för denna avancerade anläggning. Björn kommer även
att presentera det faktum att anläggningen faller inom ramen för kommunal
räddningstjänst, samt vad detta har inneburit för den lokala räddningstjänsten vid
arbete med insatsplanering.

Träffen hålls den 13 juni i ÅFs lokaler på Hallenborgs Gata 4 i Malmö. Parkering sker
enklast i Malmö Stads P-hus på samma gata. Plan 1 och 2 är öppna för allmänheten. Vi
börjar kl. 16.30 och vi räknar med att vara klara kring 18.00. Under mötet kommer det att
bjudas på fika. 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. Medlemskap krävs, men kan
tecknas innan anmälan, läs mer på http://www.sfpe-biv.se.
Anmälan ska ske senast fredagen den 9 juni till David Tonegran,
david.tonegran@bricon.se. Vid frågor nås David på 070 – 612 17 74.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
David Tonegran (Bricon), Daniel Rosberg (WSP), Martin Nilsson (Zurich Nordic), Emma
Nordwall (Räddningstjänsten Skåne Nordväst)
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