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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 brandserviceteknikerutbildning, grund
Mål
Syftet med utbildningen är att ge Brandserviceteknikern kunskap att utföra underhåll av
brandsläckare och kontroll av brandposter enligt
gällande standard.
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla anställda i företag som
är medlemmar i SVEBRA.
Förkunskaper
Kursdeltagaren ska ha jobbat i minst 3 månader
med att vara ute på kundbesök tillsammans med
en erfaren brandservicetekniker för att få
förståelse för kursinnehållet. Erfarenhet ska
dokumenteras vid kurstillfället.
Varaktighet
Minst 18st 45 minuters lektioner inklusive
praktik och examination. Lektionerna 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.
Varje kursdeltagare ska ta med sin verktygsväska
för att kunna utföra det praktiska arbetet med
underhåll av brandredskap.

Kursinnehåll
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha
kunskap om:
- Introduktion och lagar och regler.
- Grundläggande brandkunskap.
- Brandsläckare, grundkunskap.
- Brandsläckare SS 3656, underhåll, omladdning och verkstadsgenomgång samt praktik.
- Brandpost SS-EN 671-3, kontroll och tryckprovning samt praktik.
- Brandskydd, val och placering, andra brandredskapskontroller samt grundläggande
utrymningskunskap.
- Examination, praktisk och teoretisk.
Antal deltagare / instruktör
Max 12 deltagare / instruktör. Man kan ha flera
instruktörer på en utbildning och på så sätt ha
större grupper.
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 så finns det
repetitionskurs.

