FAGSEMINARET 2016
Radisson SAS Bryggen, Bergen, fredag 25/11/2016, 09.00-14.00.
Vi var 18 påmeldte, 2 stk. kom ikke og 1 ekstra kom
Torbjørn startet dagen med å ønske velkommen
Åpnet sitt innlegg med å fortelle litt om LieOverflate
Fortsatte så sitt innlegg om Korrosjonsbeskyttelse og passiv brannbeskyttelse.
Stor enighet om at det i dag er mye dårlige innkjøp p.g.a pris som gir arbeid til slike
som oss for å rette på rustet stål p.g.a manglende forarbeid.

Engasjement fra salen kom tidlig, og vi fikk en god kommunikasjon fra start av.
Kl 10.15 avsluttet Torbjørn og vi fikk 20 min kaffepause.
Kunne høre summing om korrosjon rundt kaffekoppene. ☺

Vi starter opp igjen etter pause med innlegg fra Akzonobel og Kai Thore Bogen
Han tar for seg tema: Passiv brannbeskyttelse i bygg
Forteller først litt om historien rundt Akzonobel, som startet allerede i 1881 i England
I dag produseres malingen i Angered utenfor Gøteborg i Sverige
Hadde helt nytt testlab i 2010.
Kai Thore snakket om de tekniske funksjoner Brannmaling har.
Han har en klar anbefaling på Interchar 212 som den eneste virkningsfulle passive
brannmaling. Den tåler vann og betong. Mange i salen var ikke klar over at den var
den best egnete. Andre typer blir gjerne valgt istedenfor p.g.a pris
Kaffepause også etter Akzonobel sitt innlegg.

Engasjerte deltakere på Fagseminar 2016
Mye gode samtaler i kaffepausene også ☺

Dagens siste innlegg kom fra Håkon Winterseth fra Firesafe
Håkon er faglig leder i Firesafe, og tar for seg litt om lover og regelverk
Snakker først litt generelt om lover og regler for å få oss til å forstå hvorfor «lover»
alltid blir fulgt.
Selvsagt er det forutsetninger her som gjør at man kan unngå lovverket.
Han sier at i dagens marked er det nesten ikke noe tilsyn med utførelse av krav til
forebygging av brann. Noe som selvsagt fører til mange feile og dårlige løsninger
under bygging.
Til og med Brannvesen er dårlig på tilsyn under bygging og evnt forebyggende tiltak i
bygg.

Men de er relativ gode på uttrykning og håndtering av branner. Og redder noen
mennesker fra døden på å være god på det. Ellers er det ca. 60-80 mennesker som
dør hvert år forårsaket av branner i bygninger.
Totalt er 6-8000 personer berørt av brann i Norge pr år
Han sier det er liten forståelse i bransjen som hindrer kontroller /tilsyn av utførelse av
Passiv brannbeskyttelse. Det er også manglende forståelse av viktigheten i
planlegger stadiet.
Håkon jobber inn mot myndigheter for å få til en lovpålagt tilsynsrapportering av
dette. Håper å få dette på plass medio 2017.

Håkon Winterseth på vei til sitt innlegg

Tilbakemeldinger fra deltakere om årets Fagseminar var meget positive! Dette synes
de var viktigt og lærerikt!!
De savner at flere fra bransjen stiller og håper vi får flere slike samlinger med også
planleggere og innkjøpere med.
Vi takker igjen for alle gode innspill og ser frem til å jobbe videre med tiltak for å oppnå
en mer bærekraftig bransje. Vi håper å kunne organisere flere fagseminar i fremtiden!

