
 
 

 

 
Vandtårnsvej 59 
2860 Søborg 
 
Telefon 70 25 27 29 
 
post@beros.dk 
www.beros.dk 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konference om skum 

Beredskab Øst sætter skum på dagsordenen - vi inviterer nationale og inter-
nationle eksperter til erfaringsudveksling. 
 
Formålet med konferencen er at sætte brandslukning med skum på dagsor-
denen. Deltagerne vil få et indblik i de udfordringer og overvejelser, som alle-
rede er blevet gjort, og som bør indgå i forbindelse med såvel den forudgå-
ende indsatsplanlægning som i den operative håndtering af brande, der sluk-
kes med skum. Desuden vil de miljømæssige aspekter blive belyst. 
 
ALLE er inviteret   
 
Eksperter på tværs af brancher fra både ind- og udland har meldt deres an-
komst.  
 
Ansatte i redningsberedskaberne, som beskæftiger sig med operativ ledelse 
generelt og/eller indsatsplanlægning og forebyggelse for virksomheder med 
oplag af brandfarlige væsker, er inviteret. Endvidere ansvarlige for beredska-
ber i lufthavne, raffinaderier o.lign. samt øvrige med særlig interesse for om-
rådet. 
 
Lige meget om du er ansat i redningsberedskabet, kommunen, staten eller et 
privat firma er du hermed inviteret! 
 
Se mere i vores flyer om konferencen 
Se mere på vores hjemmeside om konferencen 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
 
 
Ole Gregersen 
Sekretariatschef 
Direkte telefon: 45 20 11 23 

  

 

Dato: 21-08-2017 

 

 

 

 

 

https://www.beros.dk/downloads/CAFS_Flyer_Temadag_Web.pdf
https://www.beros.dk/skum/
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