
BrandBevægelsens 
temadag

Forebyggelse  
gennem samarbejde

En temadag med fokus på påsatte brande 
Onsdag den 12. november 2008 kl. 10-16 i Vejle

Påsatte brande udgør lykkeligvis kun en lille andel af brandårsagerne for døds-
brande i Danmark, men hver eneste er én for meget, og påsatte brande er også 
årsag til store materielle tab hvert år samtidigt med at de skaber utryghed hos 
borgeren. Derfor har vi taget påsat brand op som emne for denne temadag. 

Vi vil behandle emnet påsat brand systematisk ved først at få fakta på bordet, 
og derefter se på forebyggelsesmulighederne. Til slut præsenterer vi en række 
gode eksempler på gennemførte forebyggelseskampagner i håbet om, at det vil 
inspirere deltagerne til at gøre noget ved påsat brand, der hvor de kommer fra. 

PROGRAM FOR TEMAdAGEn ‘PåsAT bRAnd’

Fra kl. 09.00 
Registrering og morgenmad.

Kl. 10.00   
Velkomst 
v/ Ralf Dujardin, Brandbevægelsen.  

Kl. 10.15
status for påsat brand i danmark 

Friske statistikker om påsat brand  •	
v/ Martin Reland, Beredskabsstyrelsen.
Efterforskning	og	gerningsmandsprofiler	 •	
v/ Knud Dahlgaard, Rigspolitiets Rejsehold.

Kl. 12.30 
Frokost.

Kl. 13.30  
Forebyggelse af påsat brand

Affald og containere  •	
v/ Bo Balschmidt, Forsikring og Pension.
Brandforebyggelse i boligselskaber  •	
v/ Preben Christensen, Domea og Lars Møller Petersen, DBI.

Kl. 15.00 
Kaffe.

Kl. 15.15  
Gode forebyggelseseksempler

Forebyggelse af brande i skoler og boligområder  •	
v/ Viceberedskabschef Ole Qvist, Greve Brandvæsen.
Forebyggelse i Tingbjerg-bebyggelsen  •	
v/ Anders Bitsch og Kristian Aaskov, lokalpolitiet i Brønshøj-Husum under 
Københavns Politi. 
Lav din egen kampagne  •	
v/ Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen.

15.55  
Tak for i dag. 

Hvem deltager
Temadagen henvender sig til personer, som professionelt har kontakt til 
ildspåsætterne	eller	som	har	indflydelse	på	de	forhold,	som	indbyder	til	ild-
spåsættelse, f.eks. private og offentlige bygningsforvaltere, forsikringsselskaber, 
beredskabschefer og Politiet.



brandbevægelsen 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 89 30, Fax: 36 34 90 02
www.brandbevaegelsen.dk
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Tilmelding til temadagen ’Påsat brand’

Onsdag den 12. november 2008

Navn på deltager 1

Navn på deltager 2

Firma

Adresse

Postnr. og by

E-mail

Tlf.

EAN nr.

Evt. kontostreng

Ref. nr. eller lign.

Tid og sted

Temadagen	‘Påsat	brand’	finder	
sted onsdag den 12. november  
fra kl. 9.00 på Vejlefjord Hotel og  
Konference, Sanatorievej 26,  
7140 Stouby. 
 
Temadagen afsluttes kl. 16.00.

Pris

Kr. 850 ekskl. moms.

sådan tilmelder du dig til  
temadagen

Send/fax din tilmelding til

BrandBevægelsen
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Fax: 36 34 90 02

brandbevægelsen - forum 
for bedre brandbeskyttelse  
i danmark

BrandBevægelsen er et samarbejde 
mellem private og offentlige organi-
sationer om at reducere antallet af 
omkomne og kvæstede ved brande og 
desuden reducere samfundets materi-
elle tab ved brande. 

Deltagerne vil opbygge et netværk, 
som skal arbejde for forebyggelse 
på alle niveauer og for alle grupper i 
befolkningen. Ved at samle kræfterne 
kan informationen og holdningsbear-
bejdelsen forbedres. 

Netværket vil arbejde for en hold-
ningsændring, så hver enkelt dan-
sker i højere grad bevidstgøres om 
brandrisikoen, med den konsekvens, 
at den enkelte tager større ansvar for 
sig selv og sine omgivelser, når det 
gælder forebyggelse og beskyttelse 
mod brand. 

Netværket vil desuden arbejde for 
øget privat/offentlig videnudveksling 
og vidensamarbejde. 

BrandBevægelsens første mål er at 
reducere antallet af omkomne med 25 
procent i 10-året 2005-2015. Det vil 
betyde godt 20 færre døde. Antallet af 
kvæstede skal også reduceres med 25 
procent, og de materielle skader ved 
brande skal reduceres mærkbart. 

BrandBevægelsen består af følgende 
organisationer:

Dansk Brandsikringsforening •	
Beredskabsstyrelsen •	
Sikkerhedsstyrelsen •	
Bygningsinspektørforeningen •	
VABA – Vagt- og alarmbranchens •	
Arbejdsgiverforening 
DBI - Dansk Brand- og sikrings-•	
teknisk Institut
Rigspolitiets kriminaltekniske •	
afdeling 
Københavns Brandvæsen •	
SikkerhedsBranchen •	
Beredskabsforbundet •	
BYG, DTU•	  
Dansk Forening for Passiv Brand-•	
sikring 
Foreningen af Kommunale Bered-•	
skabschefer 
Forsikring & Pension (F&P) •	
Københavns Politi, Afdeling A-•	
Brand.

BrandBevægelsen er et frivilligt sam-
arbejde uden en fast organisation, 
men med en styregruppe med repræ-
sentanter fra de nævnte organisatio-
ner. Enhver organisation, der mener 
at kunne bidrage til formålet, kan 
tilmelde sig. 

BrandBevægelsen har sekretariat hos 
SikkerhedsBranchen.
 


