F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖR SVETENSKAP

Inbjudan till BIV-träff 25 oktober 2017
Varmt välkomna till höstens lokalgruppsträff i BIV Östergötland. Denna gång bjuder
vi in till panelsamtal och diskussion på temat trähus. Fokus tänker vi oss hamnar på
brandskydd under byggtid samt räddningstjänstens möjlighet till insats men här är
det fritt fram för alla att lägga sig i. Vi ser gärna att det blir ett samtal där alla
närvarande är inblandade. Förbered gärna en fråga, eller ställ en spontant på plats.
Målet är en diskussion kring vilka svårigheter och fördelar det kan finnas med att
bygga i trä.
Panelen utgörs av:
•
•
•

Birgit Östman (Linnéuniversitetet)
Mattias Skjöldebrand (Brandkonsulten)
Carl-Johan Sjöstrand (Värends räddningstjänst)

En kort presentation av deltagarna finns på nästa sida.
Träffen hålls den 25 oktober 2017 på räddningsstation Centrum i Norrköping
(Albrektsvägen 150). Mötet börjar kl. 17.00 med panelsamtal/diskussion och
avslutas med mat vid 18-tiden med möjlighet att mingla och diskutera vidare.
Priset för träffen är 0 kr för BIV-medlemmar. Studentmedlemmar i BIV är också
varmt välkomna. För att teckna medlemskap i föreningen, läs mer på sfpe-biv.se.
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 sker via mail senast 18 oktober till Maria Gyllentri,
maria.w.gyllentri@bengtdahlgren.se. Eventuella allergier anges vid anmälan. Vid
frågor kontakta Maria på 013-465 89 55.

Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Rebecka Lind (Briab)
Maria Gyllentri (Bengt Dahlgren)
Johanna Thollander (Brandskyddsdesign)
Johannes Nordberg (Räddningstjänsten Östra Götaland)
Boel Reinicke (WSP)
Sofia Bohlin (WSP)
Lina Åteg (Brandkonsulten)
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Birgit Östman
Birgit Östman är en av pionjärerna inom träbyggnad och har kämpat sedan 1990-talet att
utveckla byggbranschen och BBR, i syfte att skapa materialneutrala byggregler. Efter
mångårig tjänst på SP Trätek är Birgit numera anställd på Linnéuniversitet och fortsatt
inkopplad i flertalet forskningsprojekt inom området. Birgit fick, som första kvinna (!),
Greve Carl Bernadottes Skogspris 2016 för sitt arbete inom forskning och utveckling om
träbyggnation. Del av motiveringen löd: ”Den forskning och utveckling som Birgit har
drivit har dessutom lett fram till att svenska företag inom träbyggnadsindustrin idag är
världsledande.” BIV Östergötland är väldigt glada att kunna presentera Birgit som en av
våra föreläsare under höstens BIV-träff.

Mattias Skjöldebrand
Mattias är sedan mer än 20 år tillbaka anställd på Brandkonsulten AB där han tillhör ett av
företagets ”uppslagsverk”. Med den erfarenhet från brandteknisk projektering som
Mattias besitter finns knappt några frågeställningar han inte vänt och vridit på. Under
senare år har frågan om hus i massivträ, och speciellt hantering av Brandskydd under
byggtid i dessa, intresserat honom särskilt. Mattias bakgrund från den operativa
räddningstjänsten är intressant och förmodligen anledningen till att han ser trähus lite
annorlunda än en del andra gör. Aktuella byggen och inträffade bränder har under
senare år studerats för att utöka kunskapen kring byggnation av hus i massivträ. BIV
Östergötland är mycket glada att Mattias tar sig tid att medverka vid vår medlemsträff.

Carl-Johan Sjöstrand
Carl-Johan Sjöstrand är sedan några år anställd på Värends räddningstjänsts
skyddsavdelning samt tjänstgör som räddningschef i beredskap. Han är kontaktperson
för Värends räddningstjänstförbund gentemot medlemskommunernas
stadsbyggnadskontor och frontar räddningstjänstens arbete i byggprocessen.
Växjö kommun har en ambition att vara ”Europas grönaste stad” och som en del i detta så
har kommunen antagit en träbyggnadsstrategi för att stimulera träbyggandet och
därmed även det lokala näringslivet. Inom förbundets område har det därför uppförts
relativt många träbyggnader, däribland ett antal högre flerbostadshus. Carl-Johan sitter
även med i referensgruppen för ett projekt mot träbyggnation som drivs av RISE och
deltar även i kommunens nätverk för verksamhetsutveckling mot träbyggnation. BIV
Östergötland hälsar Carl-Johan varmt välkommen och ser fram emot att få en inblick i hur
Värends räddningstjänstförbund arbetar med frågor som berör ämnet.
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