
BRANDSIKRING I HISTORISK BYGGERI 

Fotokredit: Thomas Rahbek og Colourbox 

 

Energiforum Danmarks nye netværk for historiske bygninger inviterer medlemmer og andre 
med professionel interesse til et spændende arrangement om tiltag og forebyggelse af brand i 
historisk byggeri, samt rundvisning på Kronborg med fokus på brandsikring. 
 
 

Du kan: 

• Høre mere om brandsikring på Kronborg og hverdagen i et historisk byggeri  

• Blive inspireret til at udføre ”usynlig” brandsikring   

• Få viden om gældende myndighedskrav til brandsikring i historiske bygninger 

 

Dato:  torsdag den 19/5-2022 

Adresse: Kronborg Slot, Kronborg 2C, 3000 Helsingør 

Tidspunkt:  kl. 12-16  
 
 

Målgruppe: 

Arrangementerne i netværket har fokus på energi, drift og vedligehold af historisk byggeri og 
berører derfor både tekniske og arkitektoniske emner. 

 
Målgruppen for netværket og arrangementerne er personer, der til dagligt arbejder med energi, 
drift og vedligehold af historiske bygninger. Dette vil typisk være personer på beslutningstager-
niveau; enten i den enkelte bygning eller mere overordnet for flere bygninger i en kommune eller 
lignende organisation – i enten privat eller offentligt regi.  

  



Dagens program: 

12.00-12.10: Velkomst og sandwich, v/ Trine Neble, Slots- og Kulturstyrelsen 
12.10-12.30: Præsentation af netværket for historiske bygninger og Energiforum Danmark v/  
 Niels Boel, WSP Danmark A/S 
12.30-13.00:  Hensyn og udfordringer ved usynlig brandsikring v/ Helle Thomasen, VITAing 

- forskellige løsninger til udførelse af brandsikring i fredede bygninger, med hensyn 
til bygningens bevaringsværdier, herunder også evt. kulturarvs-mæssige værdier.  

13.00-13.30:  Udførelse af usynlig brandsikring v/ Jonas Toft Jacobsen, Slots- og Kulturstyrelsen  
13.30-14.15: Rundvisning på Kronborg med fokus på brandsikring v/ Trine Neble og Jonas Toft 

Jacobsen, Slots- og Kulturstyrelsen 
14.15-14.45: Brandsikring af fredede bygninger, v/ Villads Høgsbro Nederby, Slots- og  
 Kulturstyrelsen 
14.45-15.15: Personsikker og effektiv brandbeskyttelse af værdier og bygninger – uden brug af 
 vand og kemikalier v/Lars Lerche, Fire Eater A/S, samt demo-bil ved slottet 
15.15-15.30: Pause 
15.30-16.00: Opsamling, afrunding og næste tema 

 
 
Praktiske oplysninger 

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at udfylde formularen på Energiforum Danmarks hjemmeside her:   

Tilmelding til Brandsikring i historisk byggeri (Kronborg) den 19/5 

 

Hvem kan deltage: Alle med professionel interesse for historisk byggeri (drift, teknik, vedligehold 

og restaurering m.fl.)  

Pris: Arrangementet er gratis for alle.  

Tilmeldingsfrist: Sidste frist for tilmelding er onsdag den 12/5-2022.  

Bemærk venligst: Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter ”først-til-mølle” princippet. 
Der er mulighed for betalingsparkering ved Kronborg (se kort på næste side). 
 

 

Om Energiforum Danmark 

Energiforum Danmarks netværk for Historiske Bygninger giver historisk byggeri en vigtig plads i 
den grønne omstilling.  
 
Energiforum Danmark er en forening for hele byggeriets værdikæde, herunder bygherrer, 
rådgivere og en lang række virksomheder, der arbejder med energi og bæredygtighed i byggeri. 
 
Vi er den eneste netværksbaserede forening inden for energi og bygninger, hvor 
medlemssammensætningen går på tværs af værdikæden og på tværs af uddannelse, 
jobfunktioner, ansvarsområder og faglige specialer. 
 
På vores hjemmeside www.energiforumdanmark.dk kan du læse mere om foreningen, vores 
medlemskaber, abonnementspriser, arrangementer og øvrige fag- og lokalnetværk.  
  

https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/195-brandsikring-i-historisk-byggeri-kronborg/
http://www.energiforumdanmark.dk/


 


