
BRANDSIKKERHED PÅ 
INSTITUTIONER

– en inspirationsdag for dig 
med ansvar for andres brandsikkerhed

TEMADAG
torsdag den 28. maj 2015 

i Greve

Året 2014 satte en beklagelig rekord med 18 
omkomne personer i pleje- og ældreboliger. 
BrandBevægelsen afholder derfor en temadag for dig, 
som står med de praktiske brandsikkerhedsproblemer 
som ansvarlig for pleje, administration og bygninger i 
plejesektoren.
 
Praktiske oplysninger:

Tid: Torsdag den 28. maj 2015 kl. 10 – 15.
Morgenmad og registrering fra 09:00 

Sted: Tune Kursuscenter
Grevevej 20, 2670 Greve
Bus 600 S fra Roskilde Station 

Pris: Kr. 640,- ekskl. moms inkl. morgenmad,  
frokost og forfriskninger

Tilmelding: Tilmeld dig her.

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til 
Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen,  
på 36 34 89 97.

PROGRAM
Fra kl. 9.00  Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 10.00  Velkomst
Overingeniør Peter Hofman-Bang, BrandBevægelsen

En dødsbrand på et plejehjem
Fhv. Plejehjemsleder Winnie Wakabayashi

Systematisk brandsikkerhedsarbejde på institutioner
Afdelingsleder Michael Timm, Odense Brandvæsen

Eksempler på brandudvikling i beboelsesrum
Master i brandsikkerhed Ib Bertelsen, DBI

De daglige problemstillinger og samarbejdet med plejeper-
sonalet
Ejendomsmester Carsten Urban Hansen, Hillerød Ældreboligselskab/
Domea

Erfaringer med mobile sprinkleranlæg i plejesektoren
Områdeleder Stig Nordmark, Københavns Brandvæsen

Brandsikkerhed på ”tungere institutioner”
ved en institutionsleder

Temadagen slutter kl. 15:00
Frokostpause ca. midt i programmet

Forbehold for programændringer
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https://brandbevaegelsen.nemtilmeld.dk/2/


BrandBevægelsen 
- forum for bedre brandbeskyttelse i Danmark

BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige 
organisationer og myndigheder, der har som mål at reducere 
antallet af omkomne og tilskadekomne ved brand og desuden 
reducere antallet af brande og de deraf følgende skader. 

Deltagerne har opbygget et netværk, som arbejder for brand-
forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen.

Netværket arbejder for at informere om brandforebyggelse og at 
fremme en holdningsændring blandt den generelle befolkning, 
så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisici 
og dermed tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, 
når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand. 

Netværket arbejder desuden for øget privat/offentlig videnud-
veksling og vidensamarbejde. 

BrandBevægelsen har sekretariat hos SikkerhedsBranchen.

BrandBevægelsen består af følgende organisationer:

• Beredskabsstyrelsen 

• Sikkerhedsstyrelsen 

• DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder 

• Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) 

• Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling 

• Københavns Brandvæsen 

• SikkerhedsBranchen 

• Beredskabsforbundet 

• Boligselskabernes Landsforening 

• BYG, DTU 

• Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 

• Forsikring & Pension (F&P) 

• Københavns Politi, Afdeling A-Brand 

• Danske Risikorådgivere 

• Energistyrelsen

• Ældre Sagen

Læs mere på www.brandbevaegelsen.dk
eller scan QR-koden med din smartphone
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Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 40 80, fax 36 34 90 04


