
DB Forebyggelseskonference i Vejle 

Hotel Munkebjerg 5. og 6. oktober 2021 

Tirsdag den 5. oktober  

Frem til  
10:00  

Ankomst 
Kaffe 

10:00-
10:15 

Velkomst 
Praktisk info  

10:15- 
11:00 

Fremtidens brandsyn 
Status på det forestående arbejde ift. brandsynsbekendtgørelse og vejledning og 
deraf overgang til brandsyn efter byggeloven. Hvad bliver det nye? 

11:15- 
12:00 

Samarbejde med rådgivningsbranchen  
Med indførelsen af bygningsreglement 2018 er der sket et paradigmeskifte i 
sagsbehandlingen for både beredskabet og rådgiverne og deraf ændret samarbejde. 
Rådgivningsbranchen vil give deres syn på fremtidens samarbejde mellem rådgivere 
og beredskaber. 
Hvad er erfaringerne på nuværende tidspunkt, og hvordan nærmer vi os hinanden ift. 
snitflader? 

12:00-
13:00  

Frokost 

13:00-
14:00 

Modul 1 
Workshop  

Ensretning og 
vidensdeling fra 

brandsyn 
Brug af virtuel reality 
som et muligt værktøj 
som kan bidrage til 
hvordan man kan opnå 
større ensartethed i 
vurderinger af forhold 
på brandsyn der kan 
medføre 
påbud/forbud. Dette 
med baggrund i 
vidensdeling og 
øvelsesbrandsyn ud fra 
virkelighedstro 
scenarier opbygget via 
virtual reality scenarier.  

Modul 2 
Indlæg 

Universe Science Park  
Forebyggelse i børnehøjde 
Universe åbner i 2021 et 
element i parken hvor 
man kan blive klogere på 
brand – både ift. viden, 
handlinger og 
forebyggende tiltag. Er det 
noget vi i beredskaberne 
kan lære af? 
Hør om visionerne for 
brandforebyggelse som 
forlystelse og hvordan det 
er taget imod. 
 

Modul 3 
Workshop/indlæg 

Evakueringsøvelser efter 
beredskabslovens §35 stk. 2 
og/eller Kapitel 7 – Vejledning 
om drift og evt. DV/DKV 
Skal vi ikke gøre det? Eller har 
vi bare glemt vi skal gøre det? 
Hvad er regelgrundlaget i hhv. 
beredskabsloven og hvad siger 
byggelovens bestemmelser?    

 
 

14:00- 
14.45 

Rolleklarhed – Brandvæsenets/kommunens rolle i sagsbehandlingen fremadrettet 
ifm. events  
 
Med det nye bygningsreglement er der en ny verden for arrangørerne af arrangementer. 
Derfor også en ændring for kommuner og beredskabsenhederne ifm. sagsbehandling, 
brandsyn mv. 



 

 

14:45-
15:00 

Kaffepause  

15:00-
15:45 

Brug af sociale medier til forebyggelse  
Hvordan bruger vi SOME i dag? SOME er platforme der giver nye muligheder for beredskabers 
kommunikation med omverden. Oplægget skal give en indsigt i hvad SOME kan og hvordan 
man kan optimere og målrette information og kommunikation via SOME (facebook, twitter, 
instagram, m.fl.).   

15:50-
16:50 

Efteruddannelse af brandsynere og forventninger fra DB 
Med overgangen fra driftsmæssige forskrifter til bygningsreglementet vil grundlaget for 
brandsyn ændre sig.  
Hvad forventes af brandsynene i fremtiden og hvorfor skal vi alle på fem dages 
efteruddannelse 

 
17:00-
17:10 

Opsamling og afrunding på dagen  

17:50- 
19:55 

Middag 

19:55 Fælles aftensarrangement  
En overraskelse 
 



Onsdag den 6. oktober 

07:00- 
08:30  

Morgenmad 

08:30-
08:35  

Opstart 

08:40-
09:50 

Modul 4A 
Workshop 

Brandsynerens 
muligheder på brandsyn 

En workshop hvor der kan 
dykkes ned i nogle 
praksiseksempler man 
oplever på brandsyn. 
Dette kunne f.eks. være 
vurdering af 
brandbelastning på 
flugtvejsgange, oplag i 
teknikrum, mv.  
Hvad kan vi i fremtiden 
mht. brandsyn jf. 
bygningsreglementet og 
ikke driftsmæssige 
forskrifter? 
 

Modul 5A 
Workshop 

Nuværende og fremtidig 
anvendelse af ODIN-data 

ved bl.a. brandsyn 
Beredskabernes 
udrykningsdata registreres 
i ODIN, men bruger vi det 
bagefter? Kan vi bruge det 
til at understøtte 
forebyggelsesarbejdet? Er 
der forslag til hvordan 
ODIN kan forbedres i en 
evt. kommende revision i 
relation til anvendelse af 
data til bl.a. brandsyn? 

Modul 6A 
Workshop 

Sagsbehandling efter BL og 
anvendelse af BL 34 stk. 2 
En workshop hvor der 
arbejdes med sagsbehandling 
af emner som er reguleret i 
beredskabsloven, herunder 
anvendelse af 
beredskabslovens §34 stk. 2 

09:50- 
10:00 

Kaffepause  

10:00- 
11:10 

Modul 4B – gentagelse af 
4A 

Workshop 
Brandsynerens 

muligheder på brandsyn 
En workshop hvor der kan 
dykkes ned i nogle 
praksiseksempler man 
oplever på brandsyn. 
Dette kunne f.eks. være 
vurdering af 
brandbelastning på 
flugtvejsgange, oplag i 
teknikrum, mv.  
Hvad kan vi i fremtiden 
mht. brandsyn jf. 
bygningsreglementet og 
ikke driftsmæssige 
forskrifter? 
 

Modul 5B 
Indlæg/Workshop 

Kobling af forebyggelse 
og operativt beredskab 

Med tilblivelsen af ITT-
vejledningen er der 
defineret operative 
forventninger til 
beredskaberne og deres 
medarbejdere, herunder 
også forståelse for det 
operative arbejde ved 
forebyggeren. 
Kom til en workshop 
omkring hvordan de 
operative bindinger kan 
forankres i begge 
retninger og del ud af 
egne erfaringer hermed. 
 

Modul 6B -  Gentagelse af 
workshop 6A 

Sagsbehandling efter BL og 
anvendelse af BL 34 stk. 2 
En workshop hvor der 
arbejdes med sagsbehandling 
af emner som er reguleret i 
beredskabsloven, herunder 
anvendelse af 
beredskabslovens §34 stk. 

11.30- 
12.00 

Nyt fra Beredskabsstyrelsen 
 

11:30- 
12:00 

Frokost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

13:00-
13:30 

Beredskab på øer når personbelastningen stiger voldsomt 
Hvert år stiger personbelastningen betragteligt i de mange attraktive ferieområder i 
Danmark – herunder også øerne. 
Hvordan følger beredskabet med denne stigning i personbelastning og deraf risiko? 
Beredskab & Sikkerhed har i nogle år arbejdet med et bud, som de overordnede 
betragtninger vil dele deres erfaringer fra. 
 

13.30 -
14.00 

Nyt fra DB/styregruppen i Netværk Forebyggelse 
Aktuelle emner og kort status på igangværende 
Et kort kig i krystalkuglen 
Forventning til kommende emner 
 

14.00 - 
14.15 

Afslutning 


