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SVEBRA riktlinje SV-QS 2007

Utbildning Brandsäkerhetstekniker
SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag, är branschföreningen för företag som arbetar med
brandsäkerhet och bland annat levererar och utför kontroll av brandsläckningsutrustning.
Det finns ett flertal företag som bedriver utbildning för Brandsäkerhetstekniker. Detta dokument
säkerställer att alla som kallas för SVEBRA certifierad Brandsäkerhetstekniker har samma
grundkunskaper.
Utbildningen avser att ge Brandsäkerhetsteknikern grundkunskap i att kontrollera brandredskap såsom
handbrandsläckare, inomhusbrandpost enligt gällande standard.
Med ”kontrollera” avses inte den egenkontroll som innehavaren av släckredskapet regelbundet ska
göra, utan avser den årliga funktionskontroll som utbildad brandsäkerhetstekniker ska utföra. Tidigare
benämnt service av brandredskap.

Förkunskaper
Det finns fyra olika utbildningar för Brandsäkerhetstekniker. Introduktionskurs, grundkurs,
uppdateringskurs och instruktörskurs.
Utbildningarna grundkurs och uppdateringskurs SVEBRA certifierar Brandsäkerhetsteknikern.

Introduktionskurs
Inga förkunskaper behövs för att gå introduktionskurs.
Under tiden mellan introduktionskurs och grundkurs ska handledaren gå igenom ett dokument som
beskriver vad brandsäkerhetsteknikern måste kunna innan grundkurs.

Grundkurs
För att få gå grundkurs ska man ha gått introduktionskurs och efter det arbetat i tre månader, gärna
tillsammans med en erfaren Brandsäkerhetstekniker.

Uppdateringskurs
Eftersom regler och brandredskap förändras ska en Brandsäkerhetstekniker uppdatera sina kunskaper
vart femte år.
För att få gå uppdateringskurs måste Brandsäkerhetsteknikern ha gått grundkurs eller ha minst
24 månaders heltid brandsäkerhetsteknikerarbete som sin huvudsakliga arbetsuppgift under de senaste
fem åren.
En uppdateringskurs ska informera Brandsäkerhetsteknikern om förändringar i lagar och regler samt
förändringar på brandredskap och inträffade händelser som kan påverka säkerheten för teknikern, tex
brandsläckare som exploderat.
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Instruktörsutbildning
För att få gå instruktörsutbildning ska man ha gått grundkurs.
Vid större uppdatering av utbildningsmaterial för grundkurs ska instruktören gå en ny grundkurs med
huvudinstruktören.

Kurslängd
Nedanstående kurslängd är minimum och en kursdag består av 7 st 45 minuters lektioner. Raster, fika
och lunch ingår inte i lektionstimmarna.
Antalet deltagare på en utbildning ska vara från 2 stycken till 12 stycken.

Grundkurs
Grundkursen ska vara minst 2 dagar och innehålla minst 14 st lektioner.

Uppdateringskurs
Uppdateringskurs ska innehålla minst 7 st lektioner och kan ske i fysiskt eller digitalt klassrum.

Minimitid per avsnitt
Grundkurs
•
•
•
•
•
•
•
•

SVEBRA information
Lag, förordning, föreskrift, allmänna råd och standarder inom området, 2 lektion
Handbrandsläckare, 5 lektioner
Inomhusbrandpost, 3 lektioner
Brandredskap, 1,5 lektion
Utrymning, 1,25 lektion
Återvinning och miljökrav, 0,25 lektioner
Examination / avslutning, 1 lektion

Kursmål
Introduktionskurs
En introduktionskurs är till för att personen ska förstå arbetet med att kontrollera brandredskap.
Efter genomgången introduktionskurs ska personen ha färdighet att på ett säkert sätt kunna utföra
kontroller i enlighet med rådande regelverk.

Grundkurs
En grundkurs är till för att personen som ska utföra arbetet med att kontrollera brandredskap gör det
enligt gällande standard och känner till förekommande riskmoment så att de kan undvikas.
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Efter genomgången grundkurs ska personen fått kännedom om alla kända fall av problem med
brandredskap som SVEBRAs tekniska kommitté sammanfattat samt informerats om vanligt
förekommande fel på brandredskap.

Uppdateringskurs
En uppdateringskurs är till för att Brandsäkerhetsteknikern som har erfarenhet av att kontrollera
handbrandsläckare och inomhusbrandposter ska uppdatera och förankra sina kunskaper avseende
regelverk och få ev ny information som tillkommit sen vederbörande gick grundkurs eller förra
uppdateringskursen.

Instruktörsutbildning
En instruktörsutbildning avser att ge behörighet att utbilda inom grund- och uppdateringskurs.
Efter genomgången instruktörsutbildning ska man ha god förmåga att agera som instruktör inom ramen
för uppdraget, det innebär bla god kännedom om kursinnehåll, upplägg och genomförande.

Kursinnehåll
Detta dokument ska inte styra exakt vad som ska sägas utan enbart vilka områden som ska ingå.
Alla kurser ska ha samma områden men innehållets fördjupning beror på vad man vill uppnå med
kursen. Man kan också lägga till områden.
Introduktionskursen bör innehålla grundläggande brandteori, statistik, brandkunskap generellt och om
varför kontrollerna ska utföras, dvs hur regelverket ser ut samt vad det innebär i praktiken.

Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

SVEBRA information
Lag, förordning, föreskrift, allmänna råd och standarder inom området.
Handbrandsläckare
Inomhusbrandpost
Brandredskap
Utrymning
Återvinning och miljökrav
Examination / avslutning

SVEBRA information:
Information från SVEBRA som förklarar föreningens arbete.
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Lag, förordning, föreskrift, allmänna råd, standarder inom området
Författningar som ska ingå i kursen i tillämpliga delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagen om skydd mot olyckor
Arbetsmiljölagen
Arbetsplatsens utformning (AFS)
ISO 7010 (internationella skyltsymboler)
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS)
Boverkets byggregler (PBL)
ADR-S (MSB)
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Handbrandsläckare
Dokument som ska ingå i kursen i tillämpliga delar:
•
•
•
•
•
•
•

EN3
SS 3656
SVEBRA SV-RI 2016:1 Årlig kontroll handbrandsläckare
SVEBRA SV-INF 2018:3 Kvalitetsmärkning på brandsläckare
SVEBRA dokument - Kända fel på brandsläckare
SVEBRA dokument - Tillverkarens instruktioner
SVEBRA SV-RI 2015:1 Val och placering av brandsläckare

Inomhusbrandpost
Dokument som ska ingå i kursen i tillämpliga delar:
•
•
•
•

SS-EN 671-1
SS-EN 671-2
SS-EN 671-3
SVEBRA SV-RI 2015:2 Årlig kontroll inomhusbrandpost

Brandredskap
Exempel på brandredskap som ska informeras att det finns dokument och aktuella standard är:
•
•
•
•

SVEBRA SV-RI 2009:1 Brandgasventilation
SVEBRA SV-RI 2014:1 Torr stigarledning
Brandfilt
Släckaggregat
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Utrymning
Exempel på information om brand och utrymning:
•
•
•
•

Skyltning
Utrymningsplaner
Nödljus och elbehörighet
Utrymningsvägar och gångavstånd

Praktik
Grundutbildningen ska ha en praktisk del som förtydligar teorin. Den praktiska delen kan ske med film
men vi rekommenderar att komplettera filmerna med att man får utföra momenten själv.
Efter att man har gått introduktionskursen så följer tre månader med praktik innan man får gå
grundkursen. Detta innebär att alla som går grundkurs ska ha utfört kontroll av handbrandsläckare,
inomhusbrandposter samt tryckprovning av densamma.
Under grundkursen ska deltagarna även prova att göra kontroll (service) på handbrandsläckare som
innebär andra moment än vanliga tryckladdade handbrandsläckare, tex Nu-Swift, ”patronsläckare” och
Dafo F6.

Godkänd kursarrangör med kursansvarig, instruktörer och kurs.
Certifieringskommittén
SVEBRAs årsmöte utser en certifieringskommitté som ska godkänna kursarrangörer, utbildningar och
huvudinstruktörer samt ansvara för kvalitetsdokumentet. Kvalitetsdokumentet QS2007 godkänns på
styrelsemöte i SVEBRA.
För att få en kurs godkänd skall en tydlig beskrivning av kursplan inlämnas. Kursmaterial kan behövas för
att förtydliga kursplanen.

Kursplan
Kursplan är beskrivning på hur man följer QS 2007s krav på kurslängd, minimitid och kursinnehåll samt
praktik för att uppnå kursmål.
I kursplan ska det finnas en lista på brandredskap som ska finnas med i det praktiska momentet.

Kursarrangör
Kursarrangören ska vara medlem i SVEBRA. Företaget ansöker till Certifieringskommittén på blankett
och underskriven av firmatecknare.
Certifieringskommittén godkänner kursarrangör och godkännandet gäller så länge uppgifterna på
ansökan är aktuella och företaget är medlem i SVEBRA. SVEBRAs styrelse kan besluta att godkännandet
ska upphöra.
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Kursansvarig
Kursansvarig ska vara anställd av kursarrangören för att säkerställa att kursarrangören har tillgång till
aktuell information.
Kursansvarig ska delta (obligatoriskt) på instruktörsdag 1 gång/år.

Instruktör
Instruktören ska ha erfarenhet att kontrollera brandredskap samt vara anställd i ett företag som är
medlem i SVEBRA.
Instruktören ska ha genomfört instruktörsutbildning Brandsäkerhetstekniker samt delta (obligatoriskt)
på instruktörsdag 1 gång/år. Om man missar alla tillfällen under ett år får man inte ha en utbildning
innan man går en ny instruktörsdag. Instruktörsdag kan ske som webbinarium

Huvudinstruktör
Huvudinstruktör är den person som utbildar nya instruktörer.
Huvudinstruktören ska vara erfaren inom området och har hållit utbildningar som instruktör.
Ansökan till huvudinstruktör sker till SVEBRAs certifieringskommitté som utser huvudinstruktörer.

Registerhållas
Godkända kursarrangörer med kursansvariga och kurser samt SVEBRA certifierade
Brandsäkerhetstekniker ska registerhållas av SVEBRA.

Certifikat
Kursen är giltig i fem års tid och som bevis utfärdas ett certifikat. Förlängning kan ske vid särskilda skäl
och ansökes hos Certifieringskommittén.
Certifikat och kursgodkännande gäller bara så länge som Brandsäkerhetsteknikern är anställd i ett
företag som är medlem i SVEBRA och ska återlämnas när anställning avslutas eller medlemskap i SVEBRA
upphör.
Certifikat kan återkallas på företagets begäran. Detta skall anmälas till Certifieringskommittén.
På certifikatet ska Brandsäkerhetsteknikerns namn, födelsedata och arbetsgivarens namn, adress och
organisationsnr samt genomförda utbildningars start och utgångsdatum finnas med. Även kortets
referensnummer ska finnas med.

Övrigt
Överträdelser eller liknande anmäles till SVEBRAs styrelse för eventuellt återkallande av ID-kort.
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