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Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z
Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikker-
heden altid er i orden? Arbejder du som rådgivende ingeniør, arkitekt, 
facility manager/bygningsansvarlig eller byggesagsbehandler med brand-
sikkerhed som en af dine daglige opgaver? Og har du brug for at kende 
lovgivningen og de tekniske forskrifter, så du kan drøfte brandsikkerhed 
med myndigheder og fagfolk?

Så får du et stort udbytte af CPFA Brandteknisk diplomuddannelse, hvor 
du lærer brandsikkerhedens univers grundigt at kende.

Brandteknisk diplomuddannelse samler al relevant brandteknisk viden i 
en velordnet værktøjskasse, der giver det nødvendige overblik og gør 
dit daglige arbejde nemmere. Uddannelsen er dansk, men baseret på 
uddannelsesprogrammet for Confederation of Fire Protection Association 
(CFPA). Brandteknisk diplomuddannelse er anerkendt i hele Europa.
 
Dine forudsætninger
Som udgangspunkt kræves der ingen forudsætninger for at deltage på 
diplomuddannelsen. Det kan være en fordel, at du i dag arbejder med 
brandsikring af bygninger, og derfor er bekendt med de grundlæggende 
begreber. 

En krævende uddannelse
Det kræver en seriøs indsats at gennemføre Brandteknisk diplomuddan-
nelse, som består af fem moduler á tre dage, hvoraf sidste dag på modul
5 er eksamensdag. I alt 15 arbejdsdage. Derudover skal du afsætte op til
20 timer til hjemmeopgaver mellem hvert modul. Undervisningen omfat-
ter teori, diskussioner, opgaver og øvelser. I løbet af uddannelsens fem 
moduler vil der være en gennemgående opgave, hvor alle vinkler på 
brandsikkerhed i byggeriet og alle anvendelseskategorier bliver belyst. På 
denne måde opnår du et grundigt indblik i alle brandsikkerhedens aspek-
ter fra A til Z. Vi lægger vægt på, at alle deltager aktivt gennem forløbet 
for at få det bedste udbytte. Vores undervisere er alle meget erfarne og 
har et dybdegående kendskab til både teori og praksis.

Alle relevante publikationer bliver udleveret på hvert modul.

Med diplomet i hånden
Efter eksamen forstår du at anvende lovgivnin-
gen inden for brandsikring, og du er blandt an-
det hjemme i bygningsreglementets brandkrav. 
Derfor ved du, hvad der skal til for at opfylde de 
brandtekniske sikkerhedskrav i bygninger og kan 
træffe de rigtige forholdsregler i forbindelse med 
brandsikkerheden. 

Du kender mål og formål med beredskabsplan-
lægning og kan udarbejde evakueringsplaner 
samt sætte skilte op de steder, lovgivningen 
foreskriver. Og du ved, hvilke forhold forsikrings-
selskabet vægter, og hvilken indflydelse god 
brandsikring har på præmien.

Alt i alt kan du være med til at forebygge ulykker 
og sørge for gode vaner, som forebygger brand 
med stor gevinst på både den menneskelige og 
økonomiske side.   

Eksamen og diplom
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen.

For at få udstedt et CFPA-diplom er det en forud-
sætning, at du både har bestået eksamen og 
deltaget i undervisningen på samtlige af uddan-
nelsens moduler.

Praktiske forhold
Undervisningen foregår i vores lokaler i Hvidovre.  
Vi hjælper dig gerne med at booke et hotel- 
værelse til en fordelagtig pris, hvis du har brug 
for overnatning i forbindelse med undervisnin-
gen. Kontakt venligst kursusafdelingen på tlf. 
3634 9000 eller e-mail: kursus@dbi-net.dk

Læs mere om DBI’s kurser: www.dbi-net.dk 

Læs mere om CFPA: www.cfpa-e.eu
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Fagmoduler

Modul 1
Brandteori, lovgivning,
materialer og klassifikation

• brandtekniske begreber
• brandens udvikling
• lovgivning
• materialers brandtekniske  
   egenskaber

Varighed: 3 dage

Modul 4
Tekniske forskrifter

• brand- og eksplosionsfarlige
  bygninger og oplag
• brandefterforskning
• risikovurdering

Varighed: 3 dage

Modul 5
Sikkerhed og sikkerheds-
vurdering/eksamen

• brandteknisk dimensionering
• forsikring og brandrisici
• beredskabsplanlægning
• eksamen

Varighed: 3 dage

  

Modul 2
BR 2010 og Eksempelsamling  
om brandsikring af byggeri

• bygningers brandtekniske
   indretning
• personsikkerhed
• brandstrategi
• drift og vedligehold
• driftsmæssige forskrifter/ brandsyn

Varighed: 3 dage

Modul 3
Aktive brandsikringstiltag/
drifts- og vedligeholdelsesplaner

• varslingsanlæg
• automatiske sprinkleranlæg
• automatiske brandalarmanlæg
• brandventilation
• elementær brandbekæmpelse
• inspektioner

Varighed: 3 dage

Priser
Se prisside eller kontakt kursusafdelingen 
for aktuel pris.

DBI-medlemspris
Er du medlem, er der rabat på 
Diplomuddannelsen.

”Jeg har lært meget om brandsikker-
hed på CFPA-uddannelsen. Især var 
det godt at lære om bygningsregle-

mentet og de tekniske forskrifter, for 
det bruger jeg i mit daglige arbejde. 
Desuden var det interessant i praksis 
at få demonstreret brandtætning af 

gennemføringer. Det gav stof til efter-
tanke og er noget, jeg i større omfang 

vil holde øje med fremover. Man skal 
være forberedt på, at der skal arbejdes 
og at hjemmearbejdet er meget kræv-
ende, men også meget givtigt, for det 

er der, man for alvor forstår stoffet”. 

Allan S. Bendtsen, Facility Manager 
hos Københavns Energi A/S.



DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01
E-mail:dbi@dbi-net.dk
www.dbi-net.dk

Om DBI
DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brand-
sikkerhed. Vi er en uafhængig, teknologisk servicevirksomhed 
med sikring af liv og værdier som vores kernekompetence. 
Gennem værdiskabende serviceydelser hjælper vi vores 
kunder med at opnå et sikrings- og sikkerhedsniveau, som 
både opfylder egne behov og myndighedernes krav. 

Vi kombinerer næsten 100 års praktisk erfaring med den 
nyeste teoretiske viden og opbygger vores viden gennem 
såvel forskning og udvikling som gennem de opgaver, vi løser 
for vores kunder.  DBI er et af 9 GTS-institutter (Godkendt 
Teknologisk Servicevirksomhed) og beskæftiger mere end 130 
højt kvalificerede medarbejdere. Vi har hovedkontor i Hvidovre 
samt kontorer i Aarhus, Fredericia og Frederikshavn. 

Hvert år afholder vi kurser for over 8.000 medarbejdere fra 
både offentlige og private virksomheder. De lærer om alt fra 
elementær brandbekæmpelse til brug af avancerede tekniske 
sikkerhedsløsninger.

Vores kompetencer omfatter:

• Rådgivning om brandsikkerhed og sikring 
• Forebyggende brandtekniske inspektioner
• Brandtest af produkter
• Kurser og uddannelse
• Forskning og udvikling
• Produktcertificering 
• Brandundersøgelser
• Efterforskning i forbindelse med svindel i virksomheder
• Publikationer og skilte vedr. brandsikkerhed og tyverisikring 

Læs mere på www.dbi-net.dk
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