
 

 

 

 

 

 

Bliv mere tryg ved angivelse af 

formodet brandårsag 

Hver dag er der udrykninger over hele 

landet til brand i bygninger, køretøjer og i 

det fri. Du kender det, når 

udrykningsrapporten skal udfyldes, så er 

der feltet hvor du skal angive den 

formodede brandårsag  

Det er et stort ansvar. 

Hvad er udfordringen? 

Det svære for dig som brandmand er, at du 

skal komme med et bud på brandårsagen 

uden du må pille ved tingene på 

skadestedet. 

På kurset lærer du, hvordan du kan hente 

data ud af en brand uden, det er i konflikt 

med politiets og forsikringsfolkenes 

efterfølgende undersøgelser.  

Bliv endnu bedre 

Når du kommer hjem, vil du kunne 

genkende variationer og mulige fejlkilder 

når du kigger på resultatet af en brand. 

Det er vigtigt for det forebyggende arbejde, 

at der tilgår gode data til det lokale og 

nationale udrykningssystem. 

 

 

 

 

Hvem kan have gavn af dette kursus? 

Kurset er til dig der kører som indsatsleder 

eller holdleder – dig der har ansvaret for at 

udfylde udrykningsrapporter korrekt.  

 

Bliver du beskidt på kurset? 

Du vil under kurset få rig mulighed for at 

komme helt tæt på, tage billeder og optage 

videoklip. 

Men beskidt det bliver du ikke – for hele 

formålet med kurset er du skal kunne 

observere og registrere uden at pille. 

Tider  

Kursus tager ca. 3,5 timer og du bør møde 

ind senest kl. 10:45 da undervisningen 

starter kl. 11:00. 

Praktiske detaljer            

 
Sted: Nordsjællands Brandskole                  

Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde 

Dato:              9. juni 2021, kl. 11:00 – 14:30 

Pris:                 2.150,00 (ekskl. moms) 

Inkluderer:      1 stk. sandwich og drikkelse,  
kursusbevis 

Tilmelding:       info@brandkonsulent.dk 

Frist:                30. maj 2021 

Antal 
pladser: 

20 – efter princippet først til mølle 

 

Viden skaber tryghed 

Dette kursus er til dig, der skal 

bestemme den formodede 

brandårsag, når der skal indberettes 

data efter en brandudrykning. 

På kurset kommer du helt tæt på.  

Du får lov til at studere tingene 

inden, under og efter de er brændt. 

Kontakt 

René Ruusunen  

CFEI, CVFI, CFII, IAAI-FIT 

Certificeret brandefterforsker | Brandingeniør 

+45 4159 1001 

info@brandkonsulent.dk 

…hvad nu? 

mailto:info@brandkonsulent.dk

