
 

Anläggningsskötare brandlarm 16/10 
 

Enligt gällande krav skall varje anläggning ha minst två utbildade 
anläggningsskötare.          
 

En ansvarsfull uppgift kräver utbildning 
Anläggningsskötareutbildning inriktar sig på tekniken som används och hur denna  
fungerar och vad man skall tänka på för att undvika olika problem som t ex onödiga larm.  
Vi går också igenom de krav som ställs på anläggningen och på dig som är satt att sköta den. 

»  Varför brandlarmanläggningen har installerats. 
»  Hur brandlarmanläggningen fungerar. 
»  Hur brandlarmanläggningen skall skötas och underhållas. 
»  Metoder att förebygga de kostbara onödiga larmen. 

 

Kursens mål 
Efter genomgången kurs skall deltagaren: 

»  Känna till de olika krav som kan gälla för en brandlarmanläggning. 
»  Veta vilka komponenter som ingår i brandlarmanläggningen och vad dessa har för uppgift.      
»  Veta vilka krav som ställs på en brandlarmsanläggning och på den som är satt att sköta den. 
»  Känna till hur olika detektorer påverkas, vad de är känsliga för, och hur man undviker att få  
    onödiga larm i brandlarmanläggningen. 
»  Känna sig säker i sitt handhavande av brandlarmanläggningen. 

 

Kursinnehåll 
»  Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA. 
»  Brandrisker - Förebyggande brandkunskap. 
»  Vem är kravställaren? Olika krav beroende på vem som ställer dem. 
»  Vilka myndighetskrav finns? 
»  Regler, standarder, rekommendationer och godkännanden. 
»  Vilka egna krav kan komma att ställas? 
»  Vilka komponenter ingår i en brandlarmanläggning? 
»  Olika typer av systemuppbyggnad. 
»  Hur uppstår onödiga larm och vad kan man göra för att undvika dem? 
»  Vilka krav ställs på brandlarmanläggningen och den som är satt att sköta den? 

 
 

Tid och plats:  Tisdag den 16 oktober 2010, kl. 09.00 - ca. 16.00, Hotell Fjälgården, Åre. 
 
Kursavgift:       3 500 kr, kursintyg, lunch och fika ingår. 
                           Inklusive kursdokumentation och diplom 
Anmälan:        Anmälan är bindande och görs senast 11 oktober - 2018 till;  

    
Niclas Brissman   | 070-512 16 91 
niclas@arebrandskydd.se   
Mikael Sundman | 070-335 35 21 
mikael@arebrandskydd.se 
www.arebrandskydd.se 

Kursledare: 

David Herrgård 
Brandtekniskt Center AB 


