––

Invitation

Kick-off møde i Netværk for
"Sikring/beskyttelse af transportanlæg og terminalers
systemer lige fra jernbane, til tunneludrustninger,
el/energi- og vandsystemer"
Tidspunkt: Tirsdag den 27. januar 2015, kl. 10.00-15.30
Sted: Dansk Brandteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Der er behov for at sikre den brede danske infrastruktur mod enhver form for trussel eller
risiko, som truer en tryg og pålidelig drift af systemerne.
Trusler og risici er mangfoldige og må imødegås via modstandsdygtige produkter, systemer
og procedurer, der kan beskytte den kritiske samfundsinfrastruktur og de berørte personer.
Fælles interesse i at udvikle sikringskapaciteter
CenSec’s ”Homeland Security Conference 2014” viste tydeligt, at virksomheder,
myndigheder og videninstitutioner har en fælles interesse i at udvikle de nødvendige
sikringskapaciteter, der er brug for inden for især de to områder:


Sikring/beskyttelse af transportanlæg og terminalers systemer lige fra jernbane,
maritime installationer til tunneludrustninger, el/energi- og vandsystemer.



Sikring af offshore-installationer og de relaterede forsynings- og produktionsanlæg.

Sikring mod fysiske og cyber-mæssige anslag mod disse områder ligger som en naturlig del
af sikringsopgaverne. Hertil kommer de specifikke behov, som kendetegner det aktuelle
miljø omkring disse anlæg og systemer.
Deltag og få indsigt i markedspotentialet, forretningsperspektivet og udfordringerne
CenSec/Inno-Pro følger nu op med fokuserede netværksarrangementer, der præsenterer
temaernes markedspotentialer og relevante teknologier, herunder teknologiernes
kommercielle
potentiale,
ligesom
vi
inddrager
myndighedsperspektivet
på
sikkerhedsudfordringerne.
Netværksarrangementerne vil derudover tjene som udvikling af specialiseret
domænekendskab, der muliggør bedre forretning for de deltagende virksomheder
individuelt eller i klyngesamarbejde med andre virksomheder og videninstitutioner.

Homeland Security Conference 2014
Invitation

Program
10.00

Indledning. Poul-Erik Hansen, Director Business Networks, CenSec

10.05

Det aktuelle trusselsbillede. Politiets Efterretningstjeneste

10.50

Krav til samfundskritisk energiinfrastruktur. Energistyrelsen

11.20

Kaffe/strække ben

11.30

Sikring af elforsyning i praksis. DONG

12.00

Frokost

12.45

Tanker om sikring af Femern Bælt-forbindelsen. Femern A/S

13.15

Metroen i København – en sikkerhedsmæssig udfordring. Metroselskabet
I/S

13.45

Sikring af gas og vandforsyningen i København. HOFOR
(Hovestadsområdets Forsyningsselskab)

14.15

Fysisk sikring – hvordan arbejder vi med det? Damasec

14.45

Kaffe

15.00

Hvordan kommer vi videre – afdækning og udvikling af konkrete
forretningsmuligheder. Poul-Erik Hansen, Director Business Networks,
CenSec

15.30

Afslutning og networking.

Tilmelding: Githa Grum-Schwensen på mail: githa@censec.dk eller tlf.: 5213 1541
senest fredag den 23. januar kl. 12.00.
Mere info:

Poul-Erik Hansen, CenSec, mail: poul-erik@censec.dk eller tlf.: 5213 1544

Pris:

Deltagelse i arrangementet er gratis for CenSec og Inno-Pro medlemmer.
Ikke-medlemmer 1500,- (ekskl. moms). No-show fee 500,-.

