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SVEBRA Norm SV-QS 2021  

Utbildning Brandsäkerhet - Skog och 
Entreprenad 

SVEBRA, Svenska brandsäkerhetsföretag, är branschföreningen för företag som arbetar med 
brandsäkerhet inom service, kontroll och utbildning. 

Syfte 
Syftet med utbildningen är att få brandkunskap för att kunna förebygga bränder, öka kunskapen om 
brandsäkerhet vid reparation och underhåll. Syftet är också att lära sig om transport av farligt gods i 
samband med arbete i skog och mark. 

Förkunskaper 
Rekommendation att genomföra Skötselskolans brandutbildning avseende arbete i skog och mark.  

Kurslängd 
Kursen innehåller 8 stycken lektioner à 45 minuter. Raster, fika och lunch ingår inte i lektionstimmarna. 

Antalet deltagare på en utbildning kan vara 1-20 stycken. 

Kursmål 
Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning ha goda kunskaper om riskbedömningar, 
brandsäkerhet vid reparation och underhåll, samt transport av farligt gods i samband med arbete i skog 
och mark. 

Kursinnehåll 
• Lagar och förordningar 
• Kravställare 
• Utförarens ansvar 
• Brandskydd & brandfarlig vara 
• Farligt gods 
• ADR 1.3 
• Transportbestämmelser 
• Miljö 
• Risker & säkerhet 

• Omgivning 
• Arbetssätt  
• Fordon 
• Kontrollista  
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Godkänd kursarrangör, huvudinstruktör och instruktörer. 

SVEBRA utbildning AB godkänner kursarrangörer och har avtal med instruktörer samt genomför 
instruktörsutbildningar. SVEBRA utbildning AB ansvarar för att uppdaterat utbildningsmaterial 
tillhandahålls till kursarrangörer. SVEBRA utbildning AB ansvarar för mallar för kvalitetssäkring och att 
kvalitetskontroller genomförs vid behov. 

Certifieringskommittén tar beslut om avstängning av kursarrangör, huvudinstruktör och instruktörer.  

Överklagan av certifieringskommitténs beslut görs till styrelsen i SVEBRA. Förändringar i dokumentet  
SV-QS 2021 godkänns på styrelsemöte i SVEBRA.  

Kursarrangör 

Kursarrangören blir intressentmedlem i SVEBRA. Kursarrangören ska vara ekonomiskt stabil. 

Kursarrangören förbinder sig till att använda, av SVEBRA utbildning AB framtaget utbildningsmaterial.  

Kursarrangören ansvar för att sina instruktörer har rätt kompetens enligt denna norm.  

Huvudinstruktör 

Huvudinstruktör är den person som utbildar instruktörer och ska vara erfaren inom området och ha 
pedagogisk erfarenhet. 

Ansökan till huvudinstruktör sker till SVEBRA utbildning AB och SVEBRAs certifieringskommitté tar beslut 
och utser huvudinstruktörer.  

Instruktör 

Instruktören ska ha erfarenhet av Brandskydd. Instruktören ska även inom de senaste 5 åren genomgått 
en ADR kapitel 1.3 utbildning. Instruktören ska ha kännedom om skogs- och/eller entreprenadmaskiner 
och dess risker. 

Ansökan för att bli instruktör sker till SVEBRA utbildning AB som undersöker kompetens/erfarenhet och 
godkänner att instruktörer får delta på instruktörsutbildning. Efter genomförd utbildning och 
kompetenstest får instruktören genomföra utbildningar.  

Registerhållning 

Godkända kursarrangörer, huvudinstruktör och instruktörer registerhålls av SVEBRA utbildning AB.  

Certifikat 

Kursen är giltig i fem års tid och som bevis utfärdas ett personcertifikat. Förlängning kan ske vid särskilda 
skäl och ansökes hos Certifieringskommittén. Efter fem år går man utbildningen Brandsäkerhet -Skog 
och Entreprenad för att få ny certifiering.  

På certifikatet ska deltagarens födelsedata, namn och giltighetstid finnas med. SVEBRA utbildning AB 
utfärdar certifikaten efter genomförd kurs med godkänt certifieringstest.  

Överträdelser eller liknande anmäles till SVEBRAs styrelse för eventuellt återkallande av certifikat.  
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