
DBI

Invitation
Møde i ’Netværk for  
dansk højsikkerhed og 
-sikring’

Vi afholder næste møde torsdag  
den 15. september kl. 9:30-12:30  
hos DBI i Hvidovre.   
Temaet er denne gang brand og  
beredskab.

Der vil være tre oplægsholdere, som hver kommer med 
deres vinkel på brand og beredskab i forhold til højsik-
kerhed og -sikring. Oplæggene efterfølges af en panel- 
debat, hvor du kan stille spørgsmål, erfaringsudveksle  
og deltage i en fælles dialog. Desuden får du rig mulig-
hed for at tale med de andre medlemmer og netværke 
over en kop kaffe og senere frokost.

Ph.d. Janne G.L. Frederiksen, brandrådgiver og funk- 
tionsleder for Brandrådgivning, DBI introducerer os  
for BR18, krav til certificeret brandrådgivning, og hvad 
man bør være opmærksom på. Herudover kommer  
hun ind på den øvrige sikring i bygningen og giver  
eksempler på gode løsninger.

Jesper Florin, afdelingsleder for sikringsafdelingen, 
DBI taler om beredskabsplanlægning og belyser pro-
blemstillinger mellem brandsikkerhed, sikringsforan-
staltninger og adgang for redningsberedskabet.

M.Sc. Andreas P. Norstedt, sikkerhedsrådgiver, DBI  
tager os ud i det offentlige rum, hvor flugtvejssimule- 
ringer viser konsekvensen og risikoen ved sikrings- 
installationer – både permanente og midlertidige.

 

PROGRAM
9:30-10:00  Ankomst og netværk
10:00-10:20  Oplæg ved Janne G. L. Frederiksen
10:20-10:40  Oplæg ved Jesper Florin og 
    Andreas Norstedt  
10:40-10:50  Pause
10:50-11:35  Paneldebat, spørgsmål og afrunding 
11:35-12:30 Frokost og netværk

 

Hos DBI mener vi, at udfordringer bedst løses  
i fællesskab. Derfor har vi valgt  at etablere 
’Netværk for dansk højsikkerhed og -sikring’.
  

Karin Castro, netværksansvarlig

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 36 34 90 00 · dbigroup.dk



MELD DIG IND ALLEREDE I DAG

Hvis du melder dig ind i netværket nu, får du 
medlemskabet til 2.500 kr. for resten af 2022.

Pr. 1. januar 2023 koster medlemskabet  
5.950 kr./år. Beløbet dækker administration af 
netværket og afholdelse af netværksmøder. 

Møderne er gratis for medlemmer af 
netværket.

Har du spørgsmål til netværket, kan du 
kontakte:

Karin Castro  

Sikkerhedsrådgiver, 
M.Sc. Security Risk Management

+45 50 80 78 32

Netværksmødet afholdes næste gang 
den 15. september 2022 hos DBI 
på Jernholmen 12 i Hvidovre.

TILMELD DIG PÅ

protectivesecurity@dbigroup.dk

SAMARBEJDE OG 
STANDARDISERING

Find ud af, hvad der rører 
sig internationalt. 

Hør om og vær med til at 
skabe nye standarder og 
best practices, der er 
relevante for dig.

PERSONLIGT 
NETVÆRK

Mød gamle og nye kon-
takter på tværs af faglig-
heder og industrier.

Deltag i forskellige typer 
af arrangementer.

PRAKTISK  
VIDENDELING 

Oplev fordelene ved 
tværfaglig sparring.

Vi udveksler erfaringer 
fra vores arbejde på 
området i både ind- og 
udland.

FORSKNING OG 
UDVIKLING

Bliv opdateret på den 
nyeste forskning og  
udvikling relateret til  
højsikkerhed og -sikring.

Få mulighed for at del- 
tage i F&U-projekter.
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