
Konference om skum

Beredskab Øst sætter skum på dagsordenen - 
vi inviterer nationale og internationle eksperter 
til erfaringsudveksling



Formål
Formålet med konferencen er at sætte brandslukning med skum på dagsordenen. 
Deltagerne vil få et indblik i de udfordringer og overvejelser, som allerede er blevet 
gjort, og som bør indgå i forbindelse med såvel den forudgående indsatsplanlæg-
ning som i den operative håndtering af brande, der slukkes med skum. Desuden vil 
de miljømæssige aspekter blive belyst. 

Baggrund

I mere end 120 år har man været bevidst om, at skum er et effektivt middel, når 
der skal slukkes brande i væske. Igennem det seneste århundrede har der gentagne 
gange været tilfælde, hvor store væskebrande har resulteret i omfattende skader, 
fordi en effektiv slukningsindsats med skumvæske ikke kunne finde sted af forskel-
lige årsager. 

Den store petrokemiske industri gør det yderst relevant for redningsberedskaberne 
at være kompetente i forhold til forudgående indsatsplanlægning, der kan håndtere 
de logistiske rammer, en større skumindsats altid vil være forbundet med.
 
I den seneste tid har der været et øget fokus på, hvilke miljømæssige konsekvenser 
brugen af skumvæske kan have. Også derfor er det vigtigere end nogensinde, at red-
ningsberedskaberne på forhånd har truffet en række grundlæggende beslutninger, 
når det gælder valg af skumvæske til opgaven. 

Beredskab Øst råder i dag over fire specialsprøjter, der er ud-
styret med CAFS, og har anvendt CAFS til brandslukning i knap 
et år. CAFS er et særligt skumslukningsanlæg, som udvider be-
redskabets skumsluknings-værktøjskasse betragteligt.
 
Beredskab Øst har derfor intensivt beskæftiget sig med skum 
som slukningsmiddel. I den forbindelse har der vist sig et stort 
behov for at sætte skum som slukningsmiddel på dagsorde-
nen. Beredskab Øst har igennem et stykke tid været i dialog 
med nationale og internationale eksperter, som i ramme af 
temadagene vil fortælle om den nyeste viden indenfor skum-
slukning. 



Tilmeld dig allerede i dag 
på www.beros.dk/skum

ALLE er inviteret  
Eksperter på tværs af brancher fra både ind- og udland har meldt deres ankomst. 

Ansatte i redningsberedskaberne, som beskæftiger sig med operativ ledelse gene-
relt og/eller indsatsplanlægning og forebyggelse for virksomheder med oplag af 
brandfarlige væsker, er inviteret. Endvidere ansvarlige for beredskaber i lufthavne, 
raffinaderier o.lign. samt øvrige med særlig interesse for området.

Lige meget om du er ansat i redningsberedskabet,  kommunen, staten eller et privat 
firma er du hermed inviteret! 



Yderligere information
Christian Ramm, cra@beros.dk, telefon 45 20 11 40

https://www.beros.dk
https://www.facebook.com/beredskaboest/

Beredskab Øst dækker kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby- 
Taarbæk med i alt ca. 300.000 borgere. 

Beredskab Øst har 4 døgnbemandede brandstationer med i alt 7 udrykningsenheder 
og kører årligt 3.000 udrykninger. Alle stationer har specialsprøjte med CAFS.

Konference om skum
Onsdag den 1. og torsdag den 2. november 2017

Konferencen holdes på Brandstationen i Gentofte. 

Konferencen belyser forskellige aspekter ved brug af skum til brandslukning - blandt 
andet miljøforhold, logistikforhold, slukningsvirkning samt stationære og mobile 
CAFS-anlæg. Der er både teoretiske indlæg og praktiske demonstrationer.

Foruden indlæg fra en række danske beredskaber vil der være oplæg fra Dr. Sthamer, 
Feuerwehr Hamburg, Feuerwehr Berlin, Beredskabsstyrelsen og Natur-, Miljø- og Fø-
devareministeriet. Få af oplæggene vil foregå på engelsk.

Programmet kan stadig udvikle sig.

Følg med på hjemmesiden www.beros.dk/skum


