Inbjudan till BIV-konferens 2009

Kostnad och nytta av brandskydd
och annan riskhantering
19–20 november 2009 i Göteborg
Lyssna till intressanta föredrag, diskutera med kollegor och passa på att
nätverka. Bland andra deltar de här föredragshållarna
David Eberhard
Överläkare, Danderyds sjukhus
Den vadderade faran – Hur
farligt får det bli i Trygghetsnarkomanernas land? Om risker
med att överdriva risker.
Foto: Thron Ullberg

Bengt Lundberg,
Vice President & CSO, AB Volvo
Challenges in a Global Business.
– en översikt av AB Volvos affärsområden och de risker som olika
typer av produktion innebär. Skillnad
mellan regioner i världen berörs
samt affärsnyttan med förebyggande
säkerhetsarbete. En beskrivning ges
också av AB Volvos säkerhetspolicy
samt hur den implementerats inom
områdena Personsäkerhet, Informationssäkerhet, Anläggningsskydd och
Underleverantörer.

Tommy Magnusson,
Specialist Brandskydd/reaktorsäkerhet,
Ringhals AB, Vattenfall
Utveckling av brandskydd mellan olika
generationers kärnkraft, från generation 1
till dagens generation 3 som nu byggs i t
ex Ollkillouto, Finland, och hur man sett
på kostnad/nytta över tiden. Tolkning av
LSO och Strålskyddsmyndighetens
föreskrifter för befintliga anläggningar.
Ger detta världens högsta nivå på brandsäkerhet i svenska kärnkraftverk?

society of fire protection engeneers –
Swedish Chapter Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV

onferensen belyser möjligheten att analysera och
optimera investeringar i brandskydd och andra
riskhanteringsåtgärder med avseende på balansen
mellan kostnad och nytta. Tag chansen att lära, diskutera
och nätverka med dina kolleger.

K

Arrangör av konferensen är BIV – Föreningen för
brandteknisk ingenjörsverksamhet – som är en ideell
förening med syfte att verka för ett gott brandskydd
i samhället. BIV är samtidigt en underavdelning
(Chapter nr 47) till Society of Fire Protection
Engineers. BIV bildades 1996.
Föreningens arbete sker genom information, utbildning
och genom att vara drivande i ett antal frågor kopplade
till brandskydd. Föreningens medlemmar är verksamma inom bland annat räddningstjänst, universitet,
försäkringsbolag/försäkringsmäklare och brandskyddstekniska konsultföretag.

PROGRAM
Torsdag 19 november
09.30–10.00
10.00–10.15
10.15–11.15

11.15–12.00
12.00–12.15
12.15–13.30
13.30–14.10

14.10–14.50

Sedan ett antal år driver föreningen ett program för
att auktorisera brandskyddsprojektörer. Syftet är att
främja duktiga projektörer som visat att de behärskar
såväl teori som praktik.

14.50–15.00
15.00–15.30
15.30–16.10

Hemsida: www.sfpe-biv.se

16.10–16.50

BIV:s årsmöte
BIV:s årsmöte kommer att äga rum den 19 oktober i
direkt anslutning till konferensen.

Gemensam middag
Gemensam middag sker på Arken den 19 november
klockan 19.30.

16.50–17.00
17.00
19.30

Fredag 20 november
09.00–09.40

BIV:s styrelse hälsar alla varmt välkomna till två
intressanta och trevliga dagar!

09.40–09.50
09.50–10.20
10.20–11.00

TID OCH PLATS

11.00–11.40

Konferensen äger rum den 19–20 november på Arken
Hotell & Konferens, Oljevägen i Göteborg.
Arken Hotell & Konferens erbjuder även möjlighet till
övernattning för 1 220 kr per natt inklusive moms.
Detta bokas och betalas direkt hos Arken.
Telefon: 031-726 25 00
E-mail: boka@arkenkonferenscenter.se
Mer information, vägbeskrivning med mera finns på
www.arkenkonferenscenter.se
Middagen ingår i priset. Moms tillkommer inte.

ANMÄLAN
Anmälan är bindande. Observera att antalet platser är
begränsat och att tiden för betalning av avgiften kommer att räknas om det blir för många anmälningar. Först
till kvarn således. Sista anmälningsdag är 15 oktober.
■ Fyll i och skicka in anmälningsblanketten
fax: Robert Jönsson, 046-222 46 12
e-post: robert.jonsson@brand.lth.se.

Registrering och förmiddagsfika
Ordföranden inleder konferensen,
Mattias Delin, DeBrand
Den vadderade faran. Hur farligt får det bli i
Trygghetsnarkomanernas land?
David Eberhard, Stockholms Läns Landsting
Challenges in a Global Business,
Bengt Lundberg, AB Volvo
Frågor och diskussion
Lunch
Utveckling av brandskydd mellan olika generationers kärnkraft och hur man ser på kostnad/
nytta över tiden,
Tommy Magnusson, Ringhals AB, Vattenfall
En presentation av kommunalt säkerhetsarbete
från klotter till krishantering,
Peter Zerpe Kristianstads kommun,
Räddningstjänsten
Frågor och diskussion
Eftermiddagsfika
En kostnads-/nyttaanalys av flamskyddsmedel
i en TV
Margaret Simonson McNamee, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut
Brand och brandskydd i lager för biobränsle
Henry Persson, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Frågor och diskussion
BIV:s Årsmöte
Gemensam middag

11.40–11.50
11.50–13.00
13.00–13.40

13.40–14.20

14.20–14.30
14.30–14.45
14.45–15.30

Juridisk bedömning av skäligt brandskydd
Vilhelm Persson, Lunds Universitet
Frågor och diskussion
Förmiddagsfika
Kostnad/nytta i Boverkets byggregler
Michael Strömgren, Ulla-Christel Götherström,
Boverket
Kostnad/nytta av automatiska brandlarm
Björn Karlsson, Iceland Fire Authority
Frågor och diskussion
Lunch
Billigare och bättre brandskydd med sprinkler
i byggnader
Fredrik Nystedt, Wuz risk consultancy AB
Kostnad/nytta av brandtekniska lösningar
Thomas Järphag, NCC Construction
Sverige AB/NCC Teknik
Frågor och diskussion
Sammanfattning
Mattias Delin, DeBrand
Eftermiddagsfika

■ Betala in deltagaravgiften på BIV:s bankgiro 5661-6436.
Glöm inte ange ditt namn i samband med betalningen.
Anmälan registreras inte förrän deltagaravgiften mottagits.
Deltagaravgiften är
4.500:- för BIV-medlemmar och
4.900:- för ickemedlemmar.

anmälan till BIV-konferens 2009
society of fire protection engeneers –
Swedish Chapter Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap BIV

Fax till Robert Jönsson, 046-222 46 12

Anmälan till BIV:s konferens 19–20 november 2009
Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Namn: ..........................................................................................................................................
Företag/organisation: ......................................................................................................................
Adress: .........................................................................................................................................
Postnr: ........................... Ort: .....................................................................................................
e-postadress: .................................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................

Jag är medlem i BIV
■ Ja
■ Nej
■ Jag önskar vegetarisk kost
Jag är allergisk mot följande kost: ...................................................................................................
....................................................................................................................................................

Anmälan är bindande och sker genom att denna anmälan/faktura fylls i och skickas per fax till Robert
Jönsson, fax nr 046-222 46 12 eller per e-post till robert.jonsson@brand.lth.se, samt genom att betala in
deltagaravgiften på BIV:s bankgiro 5661-6436. Anmälan registreras inte innan deltagaravgiften mottagits.
Deltagaravgiften är 4.500:- för BIV-medlemmar och 4.900:- för ickemedlemmar. Middagen ingår. Moms
tillkommer inte.
OBS! Detta är ditt kvitto från BIV.
BIV:s organisationsnummer: 802406-2575

BIV – Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, Box 17216, 104 62 STOCKHOLM, tel 046-222 73 60, fax 046-222 46 12, www.sfpe-biv.se

