SVEBRA QS 2007:2
UTBILDNING BRANDSERVICETEKNIKER
för underhåll av brandredskap
SVEBRA, Svenska brandskyddsföretag, är branschföreningen för företag som levererar och utför
underhåll på brandsläckningsutrustning.

Grundkunskap i att underhålla brandredskap som
brandsläckare, brandposter, släckaggregat och
brandfilt enligt gällande standard.

Det finns flera företag som håller på att utbilda
brandservicetekniker och detta dokument är till för att
alla som kallas för SVEBRA godkänd brandservicetekniker har samma grundkunskaper.

I vissa standard används ordet kontroll för att utföra
underhåll på brandredskap. I detta dokument används
ordet underhåll för att benämna att en brandservicetekniker utför underhåll/kontroll av ett brandredskap.

0.

Förkunskaper

Det finns två typer av utbildningar som certifierar
brandservicetekniker. Den ena kallas för grundkurs och den
andra för uppdateringskurs.
Det är viktigt att den som går grundkurs har hunnit med att
vara ute på kundbesök tillsammans med en erfaren brandservicetekniker i minst tre månader för att få förståelse för
kursinnehållet.
Eftersom regler och brandredskap förändras ska en brandservicetekniker uppdatera sina kunskaper vart femte år.

1.

För att få gå uppdaterings måste brandserviceteknikern ha
gått grundkurs. Tom 2011-06-30 får de som har jobbat
minst tre år som servicetekniker gå uppdateringskurs utan
att ha gått grundkurs.
En uppdateringskurs ska informera brandserviceteknikern
om förändringar i lagar och regler samt förändringar på
brandredskap.
En uppdateringskurs bör vara mer inriktad på teori istället
för praktik och mer handla om erfarenhetsutbyte mellan
kursdeltagarna.

Kurslängd

Nedanstående kurslängd är minimum och en kursdag består
av 7 st 45 minuters lektioner. Raster, fika och lunch ingår
inte i lektionstimmarna.

Grundkurs
Grundkursen ska vara minst 3 dagar och innehålla minst 21
lektioner.
Uppdateringskurs
Uppdateringskurs ska innehålla minst 7 st lektioner.

2.

Minimitid per avsnitt

Grundkurs
1. grundläggande brandteori, 2 lektioner
2. underhåll av brandsläckare, 6 lektioner
3. verkstadsgenomgång av brandsläckare, 2 lektioner
4. kontroll / provtryckning av brandposter, 3 lektioner
5. kontroll av övriga brandredskap, 1 lektion
6. SVEBRA / SWESEC, 1 lektion.
7. Brand och utrymning, 4 lektioner

3.

8. examination, 2 lektioner
Uppdateringskurs
1. aktuell standard för brandsläckare, 1 lektion
2. aktuell standard för brandposter, 1 lektion
3. övriga aktuella standard/regelverk som påverkar en
brandserviceteknikers arbete, 2 lektioner
4. information om SVEBRA / SWESEC, 1 lektion
5. examination, 2 lektioner

Kursinnehåll

Detta dokument ska inte styra exakt vad som ska sägas utan
enbart vilka områden som ska ingå.
Grundkurs
1. grundläggande brandteori
2. underhåll av brandsläckare
a. SS 3656
b. SVEBRAs rekommendationer och riktlinjer
c. information av olika fabrikat och konstruktion
d. underhåll av brandsläckare, teori
e. underhåll av brandsläckare, praktik + prov

a.
b.
c.
d.

SS 3656
information av olika fabrikat och konstruktion
verkstadsgenomgång av brandsläckare, teori
verkstadsgenomgång av brandsläckare, praktik

4. kontroll / provtryckning av brandposter
a. SS-EN 671-3
b. SVEBRAs rekommendationer och riktlinjer
c. information av olika fabrikat och konstruktion
d. kontroll / provtryckning av brandposter, teori
e. kontroll / provtryckning av brandposter, praktik +
prov

3. verkstadsgenomgång av brandsläckare
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5. kontroll av övriga brandredskap, tex släckaggregat och
brandfilt.
6. information om SVEBRA / SWESEC
a. organisation
b. övriga rekommendationer och riktlinjer

8. examination
a. prov
b. intyg / id-kort

3. information om SVEBRA / SWESEC
4. examination
a. prov
b. intyg / id-kort

Praktik

Det praktiska momentet ska bestå av en teoretisk genomgång, praktisk genomgång där alla ska utföra respektive
moment samt ett praktiskt prov.
Grundkurs
Följande praktik ska kursen innehålla
1. underhåll av brandsläckare
- en brandsläckares konstruktion.
- se vilken utrustning som behövs samt utföra underhåll
av pulver-, skum- och koldioxidsläckare i minst två
fabrikat från olika leverantörer.
2. verkstadsgenomgång av brandsläckare
- demonstration av verkstadsgenomgång av pulver- och
skumsläckare.

5.

För att få en kurs godkänd skall en tydlig beskrivning av
kursplan inlämnas. Kursmaterial kan behövas för att
förtydliga kursplanen.
Varje år innan januari månads utgång ska kursarrangören
lämna in en sammanfattning över genomförda kurser under
föregående år och vilka som har gått kurserna samt aktuellt
kursinnehåll för att få fortsätta arrangera SVEBRA
godkända utbildningar.

4. examination
- ett praktiskt prov som visar att man förstått teori och
praktik delen
Uppdateringskurs
Den praktiska delen i uppdateringskursen ska handla om
vad man ska göra enligt standard samt vilka fel och brister
som man ska vara uppmärksam på.
Detta görs lämpligast genom att demonstrera hur underhåll
av brandsläckare samt kontroll och tryckprovning av
brandpost går till.

Kursarrangören ska vara medlem i SVEBRA samt
kursansvarig ska vara anställd i företaget för att säkerställa
att företaget och den anställde har tillgång till aktuell
information.
Utbildaren ska ha erfarenhet av underhåll av brandredskap
samt vara verksam i branschen och är anställd i ett företag
som är medlem i Svebra.
Godkända kursarrangörer, kursansvariga och kurser samt
legitimerade brandservicetekniker ska registerhållas och
offentliggöras av SVEBRA.

ID-kort

Kursen är giltig i fem års tid och som bevis utfärdas ett idkort.
För att få ID-kort ska brandserviceteknikern vara anställd i
ett företag som är medlem i SVEBRA.

7.

3. kontroll / provtryckning av brandposter
- en brandposts konstruktion.
- se vilken utrustning som behövs samt utföra kontroll /
provtryckning av en brandpost.
- utföra en provtryckning av brandpost

Godkänd kursarrangör och kurs

SVEBRAs styrelse utser en certifieringsgrupp som ska
godkänna kursarrangör, kursansvarig och kurser samt
tillhandahålla skriftlig examination.

6.

Under dagen ska följande ingå:
1. aktuella standarder om brandsläckare och brandposter
2. övriga aktuella standard / regelverk som påverkar en
brandserviceteknikers arbete.

7. brand och utrymning

4.

Uppdateringskurs

ID-kort ska återlämnas när anställning avslutas.
ID-kort kan återkallas på företagets begäran. Detta skall
anmälas till SVEBRA.

Övrigt

Överträdelser eller liknande anmäles till SWESECs etiska
råd för eventuellt återkallande av ID-kort.
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