
Fagkomiteer – BFO 

 

Stikkord fra oppsummeringen etter gruppearbeid på 

årsmøteseminaret 6. og 7. april. 
 

 

Felles / generelle kommentarer: 

Ønske om rene, autonome komiteer, og så invitere aktuelle 

representanter fra andre komitér (f.eks. gruppeleder) inn til møter etter behov?   

En representant fra hver komite utgjør en innovasjonsgruppe. 

Ønskelig med parallelle møter slik at man ved behov kan gå fra en gruppe til en annen, spesielt i 

forbindelse med større arrangementer.  

Egne fagdager for sitt område?  

Lukkede områder for hver komite på BFOs web. 

Gjennomføre møter via Skyp/Lync. Fysiske møter kan gjerne arrangeres på Gardermoen. 

Kontaktinfo til komitélederne publiseres på BFOs nettsider under Fagkomitéer. 

 

 

Slokkesystemer: 

Lage en norm for kontroll av slokkeanlegg. Søke om midler til dette arbeidet. 

Søke penger fra brannløftet til FoU. Pilotprosjekt hvor man ser på ulike typer slokkeanlegg innen 

landbruket. 

Vurderer å døpe om til ‘Aktivgruppen’.  

Mulig fagdag i forbindelse med BFO-konferansen i november.  

Ønskelig å fortsette med et eget slokkeseminar.  

Gruppeledere: Arnstein Fedøy, Slokkesystemer AS arnstein@slokkesystemer.as 45636688 og Jan 

Hantho, Fireeater AS jaha@fire-eater.com 98242800. 

 

 

Eiendomsforvalterne: 

Nyttig gruppe/forum. 

Mange aktuelle problemstillinger. Lære av hverandre. 

Viktig å bidra på høringer. 

Ønskelig å få med mange i gruppen, men bare eiendomsforvaltere. 

Flere enn BFOs kontaktpersoner blant eiendomsforvalterne bør være med, så det anbefales å få med 

flere fra samme forvalter i komiteen. 

Be om innspill til saker.  

Hovedsakelig kontakt / informasjon via e-post som sendes ut via gruppeleder (for å unngå «svar 

alle»-problematikk). 

Gjerne legge møter i forbindelse med andre arrangementer for å slippe reisebelastning. Fysiske 

møter er å foretrekke, men mulig med Skype (hvis et håndterlig antall deltakere). 

Gruppeleder: Bente Stav, Omsorgsbygg Oslo KF bente.stav@oby.oslo.kommune.no 452 97 975 

 

 

Rådgiverne: 

Fokus på funksjonsbasert lovverk samt kontroll og prosjektering 

Fokus på utdanning og forskning, innspill til høringer 

Søke støtte for å lage en fraviksveileder. 
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Oppfølging mot tilsyn pga variabel kvalitet. 

4 møter i året, Gjerne på Gardermoen.  

Dialog med det som tidligere var BTRF og link mot SFPE i Norge. 

Gruppeledere: Bengt Slettli, Total Brannsikring bengt@totbrann.no 922 98 666 og Siw Rasmussen, 

Brann- og byggconsulting AS siw.sylvia.rasmussen@gmail.com 994 91 435 

 

 

Passiv brannsikring: 

Viktig å gå ut med informasjon da mange ikke vet hva passiv brannsikring er. 

Jobbe for at passiv brannsikring skal bli et eget område innenfor sentral godkjenning. 

Fokus på informasjon (intern), gjerne litt i forbindelse med nyhetsbrev fra BFO.  

For å øke kompetansen til flere aktører kan man tilpasse E-læringskurset for brannsikringsmontører 

(del 1 av opplæringen) til f.eks. brannkonsulenter og ikke minst til byggeier for å bedre 

bestillerkompetansen. 

To møter i året i utgangspunktet.  

Gruppeledere: Merethe Danielsen, Firesafe merethe.danielsen@firesafe.no     480 80 075 og Karl 

Magnor Lilleland, Lilleland AS karl.magnor@lilleland.no 911 35 849.  

 

 

Alarm: 

Ønske strengere kontroll av alarm, men dette møter motstand av leverandørene. 

Ønsker å gjøre noe med problemstillingen vedr garanti av brannalarmutstyr (leverandørene gir bare 

ett års garanti, mens installatørene må gi 5 år). 

Innovasjon er i stor grad knyttet til integrasjon. 

Gruppeleder: Ketil Ellefsen, Romerike Svakstrøm AS, ketil@romerikes.no     911 18 702 

 

 

Ledelsessystemer: 

NS3926 er under revisjon og vi vet for lite hva som skjer. Styret bør ta kontakt med NS for å bidra. 

Viktig at komiteene er representative for ikke å få ‘slagside’ (leverandørstyrt). 

Være et kompetansesenter for bl.a. BFOs rådgivere.  

Rydde i begreper for å hindre forvirring.  

Være høringsinstans.  

Ønskelig å få elektrofolket i komiteen 

To fysiske møter og 3 møter via Skype i året pluss evnt møter etter behov.  

Gruppeleder: Marius Dahl, Smart Signs AS md@smartsigns.no 908 61 713 og Tom Stallheim, Fire1 AS 

tom@fire1.no 402 02 276. 

 

 

 

Ref Eivind Moen, 18.04.16. 
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