Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde ved Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Den 8. marts 2005

Vort medlem, direktør Peter
Johansen bød de fremmødte 25 deltagere
velkommen og informerede derpå om
DBI’s baggrund og nuværende aktiviteter.
Oprindelsen til DBI skal findes 100 år
tilbage i den daværende 'Dansk
Brandværnskomité', som på et tidspunkt
blev sammenlagt med 'Dantest'
(Statsprøveanstalten) og 'Skafor - brand'
til Dansk Brandteknisk Institut.

For få år siden blev aktiviteterne udvidet med sikring, og nu har man – efter nogle flytninger –
fået gode lokaler og udvidelsesmuligheder i Sikkerhedens Hus på Jernholmen. Der er dog også to
afdelinger i Jylland, senest et rådgivningscenter i Fredericia, og der pusles med planer om flere
rådgivningscentre, b. a. fordi de nye funktionsbaserede brandkrav og Atex-direktivet kræver øget
rådgivning. Medarbejderstaben i dette non – profit institut er nu på ca. 100 personer fordelt på
mange fagområder. Aktiviteterne er fordelt på en række områder, hver med deres specialister:
•
•
•
•
•
•
•

Afprøvninger og storskalaforsøg
Rådgivning og sikkerhedsinspektioner
Undersøgelser bl.a. på brandsteder
Risikoanalyse og beredskabsplaner
Anlægsinspektioner (sprinkler og alarmanlæg m.v.)
Certificering af produkter, systemer eller personer indenfor brandsikring
Uddannelse og forlagsvirksomhed

Peter afsluttede med at indbyde Sammenslutningens medlemmer til at deltage i DBI’s fagtræf den
14. april 2005.

Birger Kjærbye fortalte derpå uddybende
omkring beredskabsplaner, der er blevet
meget efterspurgt bl.a. af hoteller,
forretningskæder, industri, sygehuse
samt indenfor handel og service.
Birger pointerede at det ikke er DBI’s,
men virksomhedens plan, som
udarbejdes i samråd med
sikkerhedsorganisationen og ledelsen og
bl.a. integreret andre ledelsesværktøjer
og interne planer, herunder planer for
forebyggende foranstaltninger.

Den skal tilpasses og temaopbygges så den er simpel, fleksibel, let tilgængelig og skrevet i
virksomhedens sprog. For at gøre den så operativ som mulig, skal den også været udformet
elektronisk og dække andre områder end blot brand. Desuden er det væsentligt, at planen tager
højde for håndtering af såvel den interne - som den eksterne kommunikation. En beredskabsplan
skal holdes ajour, og bør mindst opdateres årligt. Endelig må den ikke koste for meget.

Helle Lindholm Mikkelsen som især beskæftiger sig med undervisnings- og forlagsvirksomheden
gav os et kort indblik i det mangefold af uddannelser og publikationer der tilbydes af DBI.
Som noget nyt er der nu formuleret nogle kurser specielt om sikring: Sikringskursus, Sikringsintegrator og Strategisk Sikringsleder som startes i denne sæson. Også CFPA diplomuddannelse og
kurser affødt af de nye brandklassifikationer blev omtalt.

Slutteligt tog Karsten Radant over med en
præsentation af et nyt CAD program til
håndtering af alle typer af brand- og
sikkerhedsoplysninger, der er
tegningsbaseret, så som flugtvejsplaner,
oversigt over slukningsmidler og
brandsektioneringer.
Et meget interessant produkt, som vakte
stor interesse hos flere af de fremmødte
medlemmer, der har disse problemer
inde på livet.

Efter en kort pause, hvor "Klintekongen" optrådte på slap line, afviklede Sammenslutningen den
årlige generalforsamling.
Den succesfulde dag sluttede med at DBI var vært ved en let fællesspisning.

- Niels Erik Bølling

