Fakta
Forebyggelse af brande og ulykker
At forebygge brande og større ulykker er en af Beredskabsstyrelsens vigtigste
opgaver. Arbejdet spænder fra brand i hjemmet over brand- og eksplosionsfarlige virksomheder til vejtransport af farligt gods.
Brandforebyggelse

Adfærdspåvirkende forebyggelse

Når ild kommer ud af kontrol, kan det koste samfundet
mange ressourcer. Og det er ikke kun de materielle
værdier, der går tabt i flammerne: Hvert år omkommer
omkring 80 personer i brand.

For at øge befolkningens bevidsthed om brandsikkerhed
gennemfører Beredskabsstyrelsen kampagner. Det sker
både i form af en løbende informationsindsats og ved at
gennemføre kampagner på egen hånd eller i samarbejde
med andre myndigheder og organisationer.

Beredskabsstyrelsen arbejder med brandforebyggelse på
to måder:
1. Regelbaseret forebyggelse.
2. Holdnings- og adfærdspåvirkende forebyggelse.
Regelbaseret forebyggelse
Opstår der brand i en virksomhed, der opbevarer brandeller eksplosionsfarlige stoffer, kan det få alvorlige
konsekvenser. Derfor er det især vigtigt at fokusere på
brandsikkerheden i disse virksomheder.
Beredskabsstyrelsen fastsætter regler for brand- og
eksplosionsfarlige virksomheder. Reglerne indeholder
bl.a. krav til brandsektionering, etablering af brandalarmeringsanlæg, slukningsanlæg, afstandsforhold,
flugtveje m.v.
Brandsikkerheden er også vigtig på steder, hvor mange
mennesker er samlet, og hvor mennesker samles under
særlige forhold.
Beredskabsstyrelsen fastsætter derfor driftsmæssige
regler for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og
butikker. Reglerne skal bl.a. sikre, at de personer, som
opholder sig på stedet, hurtigt kan komme ud af
bygningen i tilfælde af brand.
Beredskabsstyrelsen fastsætter også brandforebyggende
regler for større forsamlingstelte, campingområder, der
ikke er omfattet af campingreglementet og salgsområder
på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende.
For at motivere til og kontrollere overholdelse af reglerne
om brandsikkerhed på de brand- og eksplosionsfarlige
virksomheder og på de steder, hvor mange mennesker
samles, har Beredskabsstyrelsen fastsat regler om
lovpligtige brandsyn. Ved et brandsyn kombineres kontrol
med rådgivning og information til den ansvarlige leder
om formålet med de brandforebyggende regler.
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Beredskabsstyrelsen iværksætter f.eks. Brandforebyggelsesugen hvert år i uge 40, hvor grundskoler over hele landet
underviser eleverne i ild og brand. Til dette formål tilbyder
styrelsen alle grundskoler gratis undervisningsmateriale og
elevopgaver.

Vejtransport af farligt gods
Når borgere, virksomheder og myndigheder skal køre
med farligt gods på vejene, skal de af hensyn til sikkerheden overholde en række nationale og internationale
regler (ADR-konventionen). Beredskabsstyrelsen tager
sig af den daglige behandling af sager om transport af
farligt gods på vejene i Danmark og rådgiver om
fortolkning af om-rådets bestemmelser, ligesom styrelsen
deltager i det internationale regelarbejde.
Beredskabsstyrelsen står også for administrationen af
ordningen om uddannelse af chauffører, der skal
transportere farligt gods på vejene, samt ordningen
vedrørende eksamination af sikkerhedsrådgivere for
transport af farligt gods på vej og jernbane.
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