
 

 

 

23. – 24. mai 2023 

Program  
Tirsdag 23. mai  
 

1000 Landsmøte  
Landsmøtet er kun for medlemmer i Feiermesternes landsforening.  
Se egen innkalling.  
 

1130 Registrering og utstillervandring  

 

1200 Åpning av Miljø og brannforebyggende konferansen 2023 

 

1210 Kompetanse og fremtidens brannforebygger 

Feiermesternes landsforening ser inn i glasskula. Fagtittelen ble endret for å ha en mer fremtidsrettet 

og tilpasset tittel. Hvilke fokusområder bør FLF og brannforebyggerne jobbe med for å fremme 

brannsikkerheten i fremtidens samfunn?  

Gaute Bøe og Sigurd N. Giske, FLF 

 

1230 Kunnskap om dødsbranner i Norge 

Hva vet vi om årsaken til at mennesker omkommer i brann? Og hvordan kan vi bedre forebygge dette? 

Anne Steen-Hansen, Fric 
 

1200 Lunsj, med utstillervandring  
 

1400 Håndbok for superhelter 

DSB vil presentere den nye tilsynsveilederen for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og si litt om 
hvordan brannforebyggerne vil spille en nøkkelrolle i fremtidens brannforebygging. 
Tommy Ueland, DSB 

 

1430 En livsviktig jobb 

Hva kan vi lære av prosjekt livsviktig og hvordan var det å være en nasjonal pådriver mot de mest 
sårbare gruppene sett med brannforebyggende øyne?  
Ava Sadeghi, Brannvernforeningen 

 
  



1500 Miljøkrav til ildsteder 

Fra 1. januar 2022 skulle vedovner oppfylle krav til partikkelutslipp i økodesignforordning, men hva 

betyr dette for miljøet og det norske markedet?  

Line Hamre, Brannvernforeningen 

 

1530 Pause, med utstillervandring  

 

1600 Kritikk er gull!  

Motivator og komiker Rune Bjerga vil holde foredrag om «Kritikk er GULL». Det handler om hvordan vi 
kan forebygge kritikk, men også hvordan vi faktisk kan bruke kritikk til noe smart. Han bruker 
morsomme og aktuelle, men også mer alvorlige eksempler hentet fra virkeligheten. 
 

1700 Avslutning av dagen 

 

1900 Konferansemiddag 

 
 

Onsdag 24. mai  
 

0900 Kontroll og feilsøking av fyringsanlegg  

Med moderne fyringsanlegg, og et samfunn som forventer mer er det viktig at brannforebyggeren kan 

finne årsaken til feil og dokumentere sine funn. 

Tom Erik Galambos, Kongsberg brann og redning 

 

0930 Moderne ildsteder og skorsteiner  

Med stadig strengere krav til partikkelutslipp og brukervennlighet, må teknologien henge med. 

Automatisk trekk, reflekterende glass og konveksjonsvarme er noe av det markedet kommer til å se 

mer av. 

Grethe Backmann, Contura 

 
 

1000 Kan vi lære noe av våre svenske kollegaer?  

I Sverige har de hatt fokus på sikker adkomst og har derfor iverksatt innendørs feiing for å redusere 

faren for fall og skader.  

Hasse Olsson, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 

  
 

1030 Vedfyring - en viktig energikilde gjort mer bærekraftig! 

Bevisstgjøring, engasjement og forbedring av brukervaner ved hjelp av måling, analyse og veiledning, 

for redusert utslipp og forbedret energiutnyttelse. 

Karl-Magnus Haugen, airMont AS 
 

1100 Pause, med utstillervandring  

 

 
  

  



1130 Revisjon av brannforebygger utdannelsen  

Brann- og redningsskolen er i gang med å revidere utdannelsen for brannforebyggerne, slik at den er 

tilpasset ny læreplan og endringer i samfunnet.   

Andrine Simensen og Nina Røberg, BRSK 

 

1200 Lunsj, med utstillervandring  
 

1300 HMS – eksponering i arbeidshverdagen 

Erfaringsdeling fra Rogaland brann og redning etter kampanjen «Rene brannfolk og feiere». 

Gaute Bøe og Lene Nyberg, Rogaland brann og redning 

 

1345 Tenker du på hvor mye du er eksponert? 

Hvordan registrere hvor mye eksponert du er på jobben. Bruk av min logg. Hva gjør du om du får 

påvist yrkesrelatert kreft? 

Torkjell Helle, Brannmenn mot kreft 

 

1415 Hvorfor utreder forsikringsbransjen branner i ildsteder og skorsteiner? 

Hva slags erstatningsmessige konsekvenser det kan få når branner oppstår fordi ildsteder og 
skorsteiner ikke er forskriftsmessige, og hvorfor etterforsker vi disse hendelsene? 
Odd Ivar Holmstad, Tryg Forsikring 

    

1445 Takk for denne gang - avslutning av konferansen 

 

 

NB! Med forbehold om endringer i programmet 


