
Brand i boligen

En inspirerende temadag om 
bedre brandsikkerhed i boliger

Torsdag den 4. november 2010 kl. 10-16  
i Videnpark Trekantområdet, Fredericia.

Hver time opstår der en større eller mindre brand i en bolig i Danmark. Hver 
dag er der mennesker, som kommer til skade eller mister værdifulde ejendele 
på grund af brand i hjemmet. Og hver uge er der mennesker, som mister livet 
under brand i deres bolig – og det går oftest ud over de svage. 

Med temadagen ’Brand i boligen’ sætter BrandBevægelsen fokus på mulighe-
derne for at få nedbragt det alt for store antal dødsbrande og de mange  
materielle brandskader i danske boliger.
Kom og bliv opdateret med ny viden, erfaringer fra ind- og udland og få 
inspiration til at gøre en indsats for bedre brandsikkerhed i boliger.

Temadagen henvender sig til brand- og sikkerhedsinteresserede i blandt andet 
beredskaber, kommuner, institutioner samt boligforeninger og -organisationer. 

Se programmet for temadagen på næste side.

BrandBevægelsen

BrandBevægelsen er et samarbejde 
mellem private og offentlige organi-
sationer om at reducere antallet af 
omkomne og kvæstede ved brande 
og desuden reducere samfundets 
materielle 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 kræfter-
ne kan informationen og holdnings-
bearbejdelsen forbedres. 

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:

• Beredskabsforbundet 
• Beredskabsstyrelsen
• BYG, DTU 
• Bygningsinspektørforeningen
• Danske Risikorådgivere
• DBI - Dansk Brand- og sikrings-

teknisk Institut
• Erhvervs- og byggestyrelsen
• Foreningen af Kommunale  

Beredskabschefer
• Forsikring & Pension (F&P) 
• Københavns Brandvæsen
• Københavns Politi, Afd. A-Brand
• Rigspolitiets kriminaltekniske 

afdeling 
• SikkerhedsBranchen 
• Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om BrandBevægelsen på 
www.brandbevaegelsen.dk



BrandBevægelsen 
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 89 30, Fax: 36 34 90 01
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Brand i boligen

Program
Fra kl. 9.00 Registrering og morgenmad.
Kl. 10.00 Temadagen starter.

Velkommen
v/ dagens ordstyrer, direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen.

Mit hjem er brændt
En skadelidt og en indsatsleder fortæller om en boligbrand – set fra to vinkler.

Den sociale indsats
Hvordan kan de sociale myndigheder bidrage til at øge brandsikkerheden 
hos ældre og andre udsatte grupper?
v/ repræsentant for en kommunal socialforvaltning.

Hvor stort er problemet?
Statistikker, ny viden og nye rapporter om boligbrand.
v/ overingeniør Peter Hoffman-Bang, Beredskabsstyrelsen.

Gode eksempler – og mindre gode
Europæisk guideline for brandsikre boliger. Undersøgelse af brandsikkerheden 
og boligejendomme. Boligselskaber kan gøre en forskel. 
v/ direktør Ib Bertelsen, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Sådan arbejder et boligselskab med at forebygge brand og skabe tryghed
v/ seniorkonsulent Preben Christensen, Boligselskabet DOMEA.

Norge sætter ind mod boligbrande
Gennem Aksjon Boligbrann arbejder myndigheder, 
brandværnsforening og forsikring tæt sammen om 
at forebygge brande i norske boliger. Det giver  
færre brande og lavere forsikringspræmier. 
v/ Odd A. Rød, fagdirektør i Gjensidige Forsikring.

Hvad gør forsikring i Danmark?
v/skadedirektør Birgitte Nord, TRYG Forsikring.

Hvad sker der i Folketinget?
v/ formand for Folketingets Forsvarsudvalg Hans Chr. Thoning.

Paneldebat og afslutning
v/ repræsentanter for myndigheder og organisationer mfl. 

Temadagen slutter senest kl. 16.00.

Der vil være indlagt tre pauser i programmet, til forfriskninger, frokost og  
eftermiddagskaffe med kage. Endeligt program med cirkatider vil blive lagt 
på BrandBevægelsens hjemmeside og udleveret på temadagen.

Målgrupper
BrandBevægelsens  
temadag ’Brand i boligen’ 
henvender sig til alle, der 
arbejder med eller har 
ansvar for sikkerhed i:

• Boligselskaber 
• Socialforvaltninger
• Andelsboligforeninger
• Ejerboligforeninger
• Ældreorganisationer
• Beredskaber
• Institutioner
• Forsikring.

Tid og sted
Temadagen afholdes 
den 4. november 2010  
kl. 10-16 i Videnpark  
Trekantområdet, Vester-
ballevej 4, Fredericia.

Tilmelding
Tilmelding kan ske ved at 
klikke her. 

Du kan også tilmelde dig 
ved at sende en e-mail til:

tilmelding@dbi-net.dk 

Husk at anføre følgende: 
• Arrangement
• Navn på deltagere
• Firmanavn
• Adresse
• Telefon
• E-mail
• Evt. EAN nr.
• Evt. kontostreng
• Evt. ref. nr. eller lign.

Pris
Deltagerprisen er kr. 850 
ekskl. moms, men inkl. 
forplejning.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål omkring 
temadagen, er du velkom-
men til at kontakte Carl 
Axel Lorentzen på telefon 
36 49 40 80 eller e-mail: 
cal@sikkerhedsbranchen.dk
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http://dbi-net.dk/Default.asp?Id=3345

