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Bilaga 2 Utbildningsplan behörighetsutbildning brandfarliga 
heta arbeten på tillfällig arbetsplats (normativ) 

1 Omfattning 

Behörighetsutbildning för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska omfatta minst 6,0 
timmar effektiv tid inklusive praktisk släckövning och examination. Behörighetsutbildning ska 
utföras av utbildningsarrangör med kompetenta godkända instruktörer. 

Den praktiska släckövningen enligt Bilaga 3 får genomföras vid annat tillfälle dock högst 6 
månader före eller 6 månader efter utbildningstillfället hos någon utbildningsarrangör och 
instruktörer som godkänts av konceptägaren. 

Maximalt antal deltagare per enskilt utbildningstillfälle är 20 personer. 

2 Utbildningsplan 

Utbildningen ska vara genomförd av utbildningsarrangörer med godkänd instruktör. Både den 
teoretiska och praktiska delen av behörighetsutbildningen ska vara lärarledd. 
Utbildningsplan ska finnas som anger: 

 behörighetsutbildningens syfte och mål 
 kursplanens innehåll 
 den utrustning och demonstrationsmateriel som används 
 det utbildningsmaterial som ingår i utbildningen 

3 Särskilda anpassningar för skolor 

Utbildningsplan, antal deltagare och genomförande kan anpassas då behörighetsutbildningen är 
integrerad i övergripande utbildning för skolan. 

Samtliga moment enligt utbildningsplanen ska alltid vara genomförda. 

Undantag kan göras för att utöka antalet deltagare till en klass eller utbildningsgrupp. 
Behörighetsutbildningen kan delas upp vid flera utbildningstillfällen, maximalt över två 
terminer. 

Utbildningsarrangören ska säkerställa att anpassad behörighetsutbildning genomförs på ett 
kvalitetssäkrat sätt. 
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Bilaga 3 Instruktion för praktisk släckövning (normativ) 

1. Krav på genomförande 

1.1 Allmänt 
Syftet med den praktiska släckövningen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i 
handhavande av handbrandsläckare samt en förståelse för olika typer av släckmedel samt för 
hur man effektivast släcker en brand. 
Efter genomförd behörighetsutbildning ska deltagaren ha färdigheter för att korrekt kunna 
hantera en handbrandsläckare. 
 
Kommentar 
SBF 506 Säkerhetsregel 11 anger även att vattenslang är tillåten som ett alternativ till 
handbrandsläckare. Den praktiska släckövningen får med fördel även kompletteras med 
utbildning i hantering av vattenslang och strålmunstycke, dock är detta inte ett obligatoriskt 
krav enligt denna bilaga. 
 
Accepterad utrustning kan vara ett eldningskar, fibröst material eller en släcksimulator. För 
detaljerade krav på utrustning se 2.2.1, 2.2.2 respektive 2.3.1 

 Förståelse för släckning 

Varje deltagare ska teoretiskt och praktiskt utbildas i: 
 

a) Att omsätta brandteori till praktisk brandsläckning 
b) För- och nackdelar med olika släckmedel vid olika typer av bränder 
c) Korrekt handgrepp för olika typer av handbrandsläckare. 
d) Effektivast släckteknik för olika släckmedel 
e) Närma sig en brand på ett säkert sätt 

 Genomförande av praktisk släckövning 

Varje deltagare ska praktiskt genomföra nedanstående moment: 
 

a) Bära handbrandsläckaren i handtaget 
b) Dra ut en säkringen enligt anvisning 
c) Ta loss slangen från fästet. Fatta munstycket enligt anvisning  
d) Rikta munstycket och slang mot lågornas bas eller enligt anvisning. 
e) Trycka ner handtaget och påföra släckmedel tills elden är släckt dock  

under minst 3 sekunder.  
 

Instruktören bedömer när utbildningsmålen a) till e) är uppfyllda för deltagaren och kan då 
avbryta släckövningen. 
 
Kommentar: Anvisning enligt b) kan vara instruktörens information eller märkningen på 
handbrandsläckaren. 
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 Godkänd släckövning 

För godkänd släckövning ska varje deltagare sammanhängande och effektivt genomfört moment 
a) till e) utan anmärkning. 
 

 Ej genomförd släckövning 

 
Om öppen eld inte får användas exempelvis vid skärpt eldningsförbud eller när annat 
myndighetsbeslut är utfärdat som hindrar den praktisk släckövning får nedan tillämpas.  
 

a) Praktisk släckövning genomförs utan riktig eld (så kallad torrsläckning) med 
handbrandsläckare enligt punkt 2.2.3  

b) Genomförande av släckövningen ska ske enligt punkt 1.1.2 och 1.1.3. 
 
 
Kommentar: Det är viktigt att instruktören alltid tar reda på vilka förutsättningar som gäller 
inför den praktiska släckövningen på den plats där släckövningen ska genomföras. 
Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud. De informerar på sina webbplatser 
om vilket område eldningsförbudet gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och från när 
förbudet gäller. 
 
Torrsläckning innebär att samtliga moment enligt 1.1.2 utförs dock utan riktig eld. 
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2. Krav på utrustning 
 

2.1 Allmänt 
Den utrustning som ger upplevelse av eld kan vara ett eldningskar, fibröst material eller en 
släcksimulator. 
Instruktören ska ha kompetens och vara utbildad för att hantera utrustningen på ett säkert sätt. 
 
Utrustningen som används ska vara säker och uppfylla gällande lagar och föreskrifter inom 
området. 
 
Kraven på utrustningen specificeras i punkt 2.2 respektive 2.3 

 Beredskapsplan för olyckor och nödsituationer 

Vid övningsplatsen ska instruktören säkerställa att det finns 
 tillgång till lämplig sjukvårdsutrustning och eventuell skyddsutrustning. 
Instruktören ska även ha tillgång till instruktioner för åtgärder vid första hjälpen för såväl 
använt bränsle som släckmedel. 
Kommentar: Instruktion kan vara säkerhetsdatabladet för produkterna som används. 
  
 

 Hållbarhet  

Vid val av bränsle och släckmedel ska ämnen med lägsta möjliga miljöpåverkan användas. 
Överblivet bränsle och annat avfall efter släckövningen ska samlas upp och avfallet ska hanteras 
enligt uppgifter på säkerhetsdatabladet. 
Petroleumprodukter såsom diesel, bensin, E85 och andra bensinblandningar får inte användas 
som bränsle vid släckövningen. 
 
 
 
 
  



 
OBS! Förhandsutgåva. Kraven får tillämpas från och med 2022-05-16.  

prSBF 2022:1 Sida 37 av 38 Brandskyddsföreningen 

 
 

2.2 Utrustning för släckövning 
 

 Eldningskar 

Eldningskarets storlek ska motsvara en area på minst 0,25 m2.  Hela arean ska vara täckt av 
flammor.  
 
Det angivna bränslet för eldningskaret ska vara:  

a) Gasol eller motsvarande. 
b) Alkohol (t.ex. isopropanol, etanol) 

Mindre mängd av annan vätska får blandas i, syftet är att synliggöra lågor. 

 Fibröst material 

Fibröst material får användas där eldning av sådant är tillåtet om måtten på arean för 
eldningskaret enligt 2.2.1 uppfylls. 

 Handbrandsläckare 

Någon av följande handbrandsläckare ska användas vid släckövningen 
 

a) CO2 släckare (minst 5 kg) 
b) Pulversläckare (minst 6 kg) 
c) Trycksatt vattensläckare 

 
 
  


