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 Kursinformation 
”Anläggningsskötare brandlarm på distans” 

Mål:  
Att ge en grundläggande information om vilka krav som ställs på en anläggningsskötare 
brandlarm, enligt SBF 110:8. Men även de tidigare reglerna SBF 110:6 och SBF 110:7 
berörs. Efter utbildningen ska deltagaren kunna sköta en brandlarmanläggning på ett 
kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.  
Utbildningen innehåller de teoretiska moment som beskrivs i SBF 110:8 Bilaga D.  

Avsedd för: 
Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. 
Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för 
brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller 
brandskyddsansvarig person. 

Innehåll: 
- Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete 
- Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav 
- Brandlarmanläggningens komponenter och funktion 
- Funktion och skötsel av ingående komponenter 
- Brandlarmanläggningens omfattning 
- Verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning 
- Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning 
- Omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder 
- Säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm 
- Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas? 
- Vad gäller vid frånkopplingar? 

Tid och plats:  
Kursen är indelad i avsnitt om vardera 5 till 25 minuter per styck.Du kan välja att gå kursen 
när du vill. Du kan när som helst ta en paus. Du har tre månader på dig att genomgå kursen, 
från det att du fått inloggningsuppgifterna. 

Du kan när som helst ta en paus. Nedan finner du en länk till en film som kortfattat visar hur 
kursen fungerar. 
Introduktionsfilm för distanskurs. 

Kursledare: 
Kent Helge är behörig ingenjör sedan 1991 och har kontinuerligt hållit kurser i 
brandlarmregler sedan 1989. 

Anmälan: 
Anmälan till kursen görs genom att fylla i Anmälan utbildning ”Anläggningsskötare 
brandlarmpå distans” vilken sänds till Brandsektionen enligt anmälningsblanketten. 
Alternativt fyller du i Anmälan kurs på www.brandsektionen.se under fliken Tjänster - 
utbildningar. Genom att anmäla dig till kursen accepterar du också Brandsektionens 
allmänna villkor för kurs. 

Pris: 
3300 kr 

Övrig information: 
Frågor rörande våra kurser besvaras av  
Kent Helge 0706-693933, eller kent@brakurs.se


