Dansk Forening for Passiv Brandsikring
indbyder medlemmer og kontaktpersoner til gratis møde om
FUNKTIONSBASEREDE BRANDKRAV – EFTER HØRINGEN
mandag, den 11. november 2002, kl. 15.00 – 18.00 + et let traktement
Mødested:

Receptionen, Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Hedehusene.

Tema:
Høringen er Funktionsbaserede Brandkrav i BR-95 afsluttes 15. oktober, så derefter må
forslagets nye regler og nye tankegang være kendt og overvejet i mange kredse. Mødets formål er derfor
at belyse forslag, overvejelser og nogle konsekvenser fra flere sider. Hør om fordele, ulemper og
synspunkter til eftertanke. Se evt. forslaget på www.dfpb.dk
Desuden hører vi kort om tidsplanen for overgang til europæiske betegnelser på brandområdet.
Program:
15.00

Velkommen og orientering om DFPB v/formanden Carl Axel Lorentzen

15.10

BR-95 tillæg 4 pr. 1. marts 2002: Overgang til europæiske betegnelser – men hvornår? v/civilingeniør
Charlotte Micheelsen, Birch & Krogboe A/S

15.20

Nyt kap. 6 og 2 vejledninger. Forslagets hovedpunkter. Myndighedernes syn på forslaget og arbejdet med
en vejledning for myndigheder v/brandinspektør Jakob Andersen, Århus Brandvæsen

15.50

Hvad sker der i Europa? Erfaringer og indtryk fra BENEFEU-konferencen 7.-8. november 2002 om
funktionskrav og brandteknisk dimensionering v/konsulent Bent-Erik Carlsen

16.20

Pause

16.40

En rådgivers synspunkter. Nye muligheder for projektering, men også større ansvar og krav til
dokumentation v/civilingeniør Charlotte Micheelsen, Birch & Krogboe A/S

17.05

Forsikring og funktionskrav. Giver funktionsbaserede brandkrav bedre sikring mod direkte og indirekte
tab? Paradokser i lovgivningen v/chefingeniør Jørgen Larsen, Topdanmark A/S

17.30

Spørgsmål og debat. Andre må have tænkt over forslaget – kom frit frem! Kan vi få et indtryk af de
indkomne kommentarer og det videre arbejde?

18.00

Mere debat ved små borde! DFPB er vært ved en let anretning til kl. ca. 19.00.

Tilmelding:

Senest tirsdag, den 5. november 2002 til DFPB’s sekretariat v/Anne Lærke på
fax 36 34 90 02 eller e-mail anl@dift.dk.

Ja tak, hermed tilmeldes ______ personer til mødet og ______ personer til spisning
Deltagernavn(e):

____________________________________________________________

Firmanavn/organisation:

____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Sekretariat: Anne Lærke, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 34 89 03 • Fax 36 34 90 02 • E-mail anl@dift.dk

