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SVEBRA certifierad utbildning
SVEBRAs certifierade utbildningar är utarbetade av branschföreningen SVEBRA – Svenska
Brandsäkerhetsföretag för att specificera vad en kursdeltagare ska få lära sig. Utbildningen
avslutas med examination för att visa att kursdeltagaren har kunskap för att bli SVEBRA
certifierad.

SVEBRA certifierade FUD 1 utbildning.
Mål
Syftet med utbildningen är att ge Brandsäkerhetsteknikern en grundlagd kunskap att hjälpa
kunder med utrymningsstrategi och därigenom
höja utrymningstryggheten i samhället.
Utbildningen inbegriper utrymningsdimensionering för verksamheter som omfattar max 150
personer där förenklad dimensionering enligt
BBR, brandskydd i Boverkets byggregler,
används som metod och där kraven från AFS,
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vävs in i den
totala utrymningsstrategin.
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla anställda i företag som
är medlemmar i SVEBRA.
Förkunskaper
Kursdeltagaren ska vara certifierad brandservicetekniker enligt SVEBRA eller inneha
motsvarande förkunskaper, tex brandskyddsföreningens utbildningar brandskyddsledare,
brandskyddskoordinator eller liknande.
Varaktighet
Minst 16st 45 minuters lektioner inklusive
examination och skall vara sammanhängande i
en följd.
Kursmaterial
SVEBRA tillhandahåller bildspel, kursmaterial
och skriftligt prov.
Instruktören får inte välja bort någon del ur
kursmaterial eller bildspel, därigenom går det bra
att lägga till mer information som kan vara
relevant tex miljöbilder mm.

Kursinnehåll
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha
kunskap om:
- Lagar och regler, tex LSO, AML och PBL.
- Brandteknisk verksamhet- och byggnadsklass, tex brandcell, trapphus, utrymningsväg
och utrymningsplats.
- Tillgång till utrymningsväg, tex antal, en enda
utrymningsväg, tillfällig vistelseplats, fönster.
- Utformning och framkomlighet, tex gångavstånd, personantal, mått, dörrar och
öppningsfunktioner, återinrymning och
funktionshindrande personer.
- Brandtekniska installationer, tex vägledande
markering, allmänbelysning och nödljus, samt
brand- och utrymningslarm.
- Utrymningsorganisation tex uppgifter, organisation, utrymningshjälpmedel, utrustning
- Utrymningsplan, tex utformning, innehåll,
omfattning, placering och återsamlingsplats.
Övrigt
Utbildningen utförs av instruktör som är
godkänd av SVEBRA.
Bevis på kurscertifiering görs genom ett ID-kort
utfärdat av SVEBRA. Om förutsättningarna för
ID-kort ändras eller om det återkallas ska IDkortet återlämnas direkt till
SVEBRA.
Kurscertifieringen är giltig i
fem (5) år. För att förnya sitt
certifikat måsten kursen i sin
helhet göras om.

