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Brannvernsatsing i elektrobransjen
Feil utført eller utilstrekkelig branntetting kan resultere i at bygningers
brannskiller ikke fungerer som forutsatt ved brann. NELFO Oslo og Omegn
har tatt denne problemstillingen på alvor. Sammen med brannsikringsfirmaet
Firesafe har de utviklet et nytt opplæringsprogram for elektrolærlinger.

NELFO Oslo og Omegn er det
største opplæringskontoret for
elektrikere og telekommunikasjonsmontører i Norge og har ca
700 løpende kontrakter.
Lærlingene får, i tillegg til elektrofaglig undervisning i løpet av
læretiden, flere HMS–relaterte
kurs som; Personløfteropplæring
(lift), Kurs i sikker bruk av farlig
verktøy, Varme arbeider sertifikat
mm.
I snart halvannet år har lærlingene gjennomgått et én-dagskurs i
branntetting i forbindelse med
introduksjonskurset for nye lærlinger. Hittil har mer enn 700 lærlinger gått kurs i branntetting hos
NELFO.

Bildet er tatt i forbindelse med en praksisoppgave der lærlingene selv skal velge riktig produkt, fysisk
tette en gjennomføring i en gipsvegg og utarbeide dokumentasjon av denne.

Både Plan og bygningsloven og
Elektrobransjens NEK 400
presiserer at gjennomføringer i
brannskiller skal tettes for å
oppnå den brannmotstand
bygningsdelen hadde før man
boret gjennom den. Det er derfor
svært viktig at de som utfører en
branntetting har kunnskaper om
valg og bruk av tettemidler.
Det er i senere tid blitt økt fokus
på denne problemstillingen, da
håndverkerfirmaer selv tetter
etter seg på serviceoppdrag uten
at de har tilstrekkelige
kunnskaper om valg av rett
produkt, hvordan tettingen skal
utføres eller dokumenteres.
NELFO Oslo og Omegn
opplæringskontor

www.firesafe.no

samarbeider med Firesafe for at
lærlingene også skal få opplæring i branntetting.

Både bransjen og lærlingene har
gitt utrykk for et behov for opplæring i dette emnet. Kurset har
derfor blitt svært godt mottatt og
er også et tilbud til montørene i
bransjen.

Firesafe, ved teknisk konsulent
Pål Paulsen, har fungert som
veileder under utviklingen av
kurset.
Firesafe bidrar også med leveranse av fugemasser og branntettemassen GPG som elevene
bruker i den praktiske utførelsen.
Samtlige produkter Firesafe
leverer er velprøvde og testet for
å tilfredsstille alle krav til en
sikker branntetting.
Selve kurset og kursmateriellet
er utviklet av NELFO Oslo og
Omegn sine egne fagkonsulenter, Åge Lauritzen og Jon Anders
Lien.

Fagkonsulent Jon Anders Lien i
NELFO Oslo og Omegn.

Fagkonsulent Åge Lauritzen i
NELFO Oslo og Omegn.

For mer informasjon om NELFO
– se www.nelfo-oslo.no

