DANSKE RISIKORÅDGIVERES TEMADAG 2012
Danske Risikorådgiveres temadag 2012 blev afholdt torsdag den 25. oktober i København. Dagen startede på Nationalmuseet og deltagerne blev efterfølgende transporteret i bus til Alm. Brand, hvor vi blev præsenteret for mange spændende
indlæg.
Af Finn Kjærulf Vangsted, bestyrelsesmedlem i Danske Risikorådgivere

75 deltagere mødtes kl. 11.00 på Nationalmuseet,
hvor formanden for Danske Risikorådgivere, Steen
Nedergaard Jensen, bød de fremmødte velkommen.
Sikkerhedschef på Nationalmuseet, Rune Hernøe, gav
en orientering om sikkerheden på Nationalmuseet
og de dertil knyttede institutioner beliggende rundt
omkring i landet. Herefter fik vi i tre hold en guidet
rundvisning i museets Danmarkssamling, hvor effekter fra de forskellige historiske perioder er udstillet.

Alm. Brand var så venlige at arrangere frokost og stille
lokaler til rådighed for resten af temadagens indlæg,
så deltagerne blev i bus transporteret til Alm. Brands
flotte domicil på Midtermolen i Nordhavnen.
Første indlægsholder var fuldmægtig Louise Seerup
fra Bygningsstyrelsen, der fortalte om styring af og
risikostyring i byggeprojekter. Bygningsstyrelsen
administrerer ejendomsværdier for ca. 67 mia. kr.
fordelt på ca. 3 mio. m2. Staten forsikrer bygninger
og byggeprojekter på almindelige vilkår. Udviklingen
på statens risikostyring er gået fra adhoc risikostyring
til koordineret risikostyring, og man arbejder nu hen
imod det man kalder intelligent risikostyring.
Næste indlægsholder var direktør Ib Bertelsen fra
DBI, der fortalte om brandsikring i byggeriets opførelsesfase. Ib Bertelsen anførte, at det konkret i
denne fase er vigtigt at være opmærksom på ’varmt
arbejde’; på ikke tilkoblede brandsikringsanlæg; på
manglende branddøre og på huller i brandsektioneringen. Ib Bertelsen gjorde endvidere opmærksom på
tyverisikring af byggepladsen og henviste til publikaNYHEDSBREV OKTOBER 2012 - Danske Risikorådgivere

tionerne ”10 gode råd til begrænsning af tyveri fra
byggepladser” og ”Norm for teknisk forebyggelse og
kriminalitet på byggepladser”. DBI har ladet fremstille en oplysningsfilm til håndværkere om at huske at
lukke huller i bygningers brandsektioneringer. Filmen
er humoristisk og kan ses på internettet via DBI’s
hjemmeside og har bl.a. Ole Thestrup på rollelisten.
Herefter fortalte forsikringsmægler Jette Gottlieb fra
Contea om entrepriseforsikring ved byggerier med
baggrund i AB 92. En sådan forsikring dækker typisk
allrisks, brand, montage, ansvar på entreprisens
udførelse og rådgiveransvar. Offentlige myndigheder
har mulighed for at selvforsikre, men Jette Gottlieb
anbefalede, at alle tegner entrepriseforsikring. Herefter gennemgik Jette Gottlieb ’særlige obs-punkter’ og
fremkom med eksempler på, hvor det typisk kan gå
galt.
Dagens næste indlægsholder var fugt- og indeklimakonsulent Bo Mortensen fra Skadeservice Danmark,
der fortalte om skadeservicefirmaets oplevelser
og erfaringer i forbindelse med de seneste års store skybrud. I fortsættelse heraf fortalte biolog og
produktchef Niels Skals fra OBH-gruppen om konsekvenser for indeklimaet efter sådanne skader –
herunder skimmelsvampe og metoder til test heraf
på OBH-gruppens laboratorium. Som afslutning på
indlægget fortalte sygeplejerske og sundhedsplejerske Simona Højgaard fra Tryg Byggeteknik om smittefare, sygdomme og risikoopfattelse efter omfattende
vandskader.
Dagens sidste indlægsholder var mæglerchef Claus
Japp fra Alm. Brand. Claus Japp fortalte om mulighederne for forbedring af risikoniveauet og om forsikringsselskabets kommende fokusområder inden for
sikring og skadeforebyggelse på bygningsområdet,
nemlig affaldscontainere placeret ved bygninger og
ubenyttede ejendomme.
Herefter blev alle med bus transporteret tilbage til
midtbyen, hvor dagen sluttede med spisning og festlig
underholdning på Restaurant Souls.
Alt i alt en meget vellykket temadag, hvor sikring,
forsikring og skadeforebyggelse i byggerier var den
røde tråd.
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