Hvidovre september 2014

Medlemsbrev:
Fagudvalget Passiv Brandsikring
SikkerhedsBranchens fagudvalg for Passiv Brandsikring arbejder for en optimal grundlæggende
brandsikring af landets bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskeliv.
Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder,
brandvæsen, politi og bygherrer.
Orientering om igangværende aktiviteter og fremtidige opgaver.
Igangværende aktiviteter
Fagudvalget for passiv brandsikring har fortsat hidtidige praksis med at arrangere to medlemsmøder
om året.
Efter det seneste medlemsmøde 19. marts 2014 blev der på det lukkede møde for medlemmer
vedtaget følgende arbejdsplan for foreningsåret 2014-2015:
Arbejdsplan 2014-2015
1. Hjemmeside for: Passiv Brandsikring
2. F&P kampagne ”Luk hullet”
3. Regler: BR, DS m.m.
4. Certificering
5. Teknikarbejdsgruppe (BYG ERFA, BTV31, vejledninger, bips)
6. Hvervning
7. International kontakt til EAPFP
8. Kommende møder/medlemsmøder
Til fagudvalgsledelsen blev valgt:
Formand Bent Jensen, Scandi Supply A/S
Næstformand: Jan Thorhauge, Firesafe Danmark A/S
Susanne Kuehn, Rockwool A/S
Arild Christensen, Promat – Ivarsson A/S
Fagudvalgets egen hjemmeside
Ses på www.passivbrandsikring.dk. Kontroller venligst at Jeres firmaoplysninger er ajourførte.
Samarbejdspartnere:
Fagudvalgsledelsen og Sekretariatet har haft mange kontakter til forskellige samarbejdspartnere,
interessenter og myndigheder, som har betydning for Passiv Brandsikring.
Især kan nævnes:
-Forsikring og Pension (FogP): ”Luk hullet”-kampagnen og drøftelse af en ny kravspecifikation for
brand.
-Energistyrelsen (der varetager Bygningsreglementet): Byggevareforordningen (afløser for
Byggevaredirektivet) og f.eks. afklaring af gældende vejledninger mht. rørgennemføringer.
-Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB): ”Luk hullet”-kampagne.
-BrandBevægelsen: Temadage, b.la. 14. november 2013 i Greve og 8. maj 2014 i Fredericia, samt
røgalarmkampagne i 2013 og efteråret 2014.
-Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI): Håndbog om ”Brandsikring af Lager- og
Industribygninger,” ”Luk hullet”-kampagne samt revision af DBI Vejledning 31.
-BYG ERFA: Udarbejdelse af erfaringsblad om brandmaling og dialog om øvrige
brandsikringserfaringsblade.
-ETA Danmark: Afklaringer af MK-godkendelser og gældende ETAG-beskrivelser.
-EAPFP (den europæiske forening for passiv brandsikring): Afholdelse af fælleseuropæisk møde i
København 3.-4. juni 2014. Diskussioner om certificering af Passiv Brandsikring.

Teknikarbejdsgruppen
Fagudvalgsledelsen har ønsket at accelerere tempoet for de tekniske vejledninger.
Teknikarbejdsgruppen har taget fat på brandmaling og BTV31: ”Brandtætninger.”
Teknikarbejdsgruppen:
Jørgen Højsholt, Scandi Supply A/S
Peter G. Frandsen, Hilti Danmark A/S
Poul Rask Jensen, Firesafe Danmark A/S
Thomas Schleidt, COWI
Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen (sekretær)
Brandmaling.
Første trin var udarbejdelse af et BYG ERFA-blad om brandmaling. Erfaringsbladet er udgivet.
Dernæst er udarbejdet en vejledning til hjemmesiden om kontrol af brandmaling, som kun mangler et
layout før den er færdig.
Næste trin bliver udarbejdelse af en beskrivelse for drift og vedligehold, samt et oplæg til en bipsbeskrivelse.
BTV31: ”Brandtætninger.”
Sideløbende er en revision af DBI’s Brandteknisk Vejledning 31 igangsat.
Afsnittet om Brandtætningssystemer er næsten færdigbehandlet. Anvendelsesområder bearbejdes nu.
Kommende aktiviteter:
Fagudvalgsledelsen arbejder med ovenstående arbejdsplan for foreningsåret 2014-15, men har også
set på kommende møder og nye aktiviteter. Sæt allerede nu kryds i kalenderen for næste
medlemsmøde.
Blandt nye emner til den kommende arbejdsplan ønsker fagudvalgsledelsen at undersøge behovet for
certificering af passiv brandsikring. Grundlaget for certificering er at det tekniske fælleseje er
opdateret, hvilket teknikarbejdsgruppen arbejder ihærdigt med.
Temadag 24. september 2014 på Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
Hvordan sikrer vi et godt og ensartet brandsikringsniveau i Danmark?
Hvordan tolkes de brandtekniske krav i Bygningsreglementet? Hvordan forholder man sig til
Energistyrelsens udmeldinger om eksempelsamlingen og DBI’s retningslinjer?
Få belyst krav og udfordringer med fokus på den kommunale byggesagsbehandling, og deltag i
debatten på Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og SikkerhedsBranchens temadag.
Pris og tilmelding 600 kr. pr. deltager ekskl. moms.
Tilmelding skal ske på https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/4/at-Temadag/ .
Medlemsmøde 27. oktober 2014 (eftermiddag)
Særlig invitation med program med flere brandrelaterede indlæg udsendes senere, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
SikkerhedsBranchens øvrige udvalg
På SB´s hjemmeside ses aktiviteter i alle øvrige udvalg.
SB udsender hver tirsdag Nyhedsbrevet om relaterede emner i pressen.
SB udsender hver måned Medlemsnyt om aktiviteter i foreningen og branchen. På hjemmesiden ligger
de tidligere numre af Medlemsnyt.
Passiv brandsikring er et fagudvalg under det stående udvalg vedrørende brand.
Under Brandudvalget er der fire andre fagudvalg. Fagudvalgets formand er automatisk medlem af
Brandudvalgsledelsen, og formanden for Brandudvalget automatisk medlem af SB´s bestyrelse.
Se mere om udvalg og struktur på SB’s hjemmeside under menupunktet Struktur under fanebladet
Profil på hjemmesiden.
Vi ser frem til at Passiv Brandsikring fortsætter den igangværende aktivitet og at medlemmer fortsat
slutter op om fagudvalget for Passiv Brandsikring i SikkerhedsBranchen.
Bent Jensen
Formand for fagudvalget

