
Webbutbildning
Grundläggande brandskydd

Utbildningar är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer här!

Gör din utbildning 
var du vill, när du vill!

Webbutbildningen Grundläggande Brandskydd vänder 
sig till alla människor som vill öka förståelsen av vilka 
skador bränder orsakar. Utbildningen ger kunskaper 
om den enskildes möjlighet och ansvar att arbeta 
förebyggande mot bränders uppkomst och hur man 
reducerar skador till följd av bränder.

Som deltagare behövs inga specifika förkunskaper. 
Utbildningen består teoretiska moment och beroende på 
förkunskapsnivå beräknas kursen ta mellan 2–3 timmar.

Webbutbildningen innehåller:

Brandkunskap – allmänt om brandorsaker 
och brandförlopp

Förebyggande brandskydd – regler och 
rutiner för att minska risken för brand

Åtgärder vid brand 

Utrymningssäkerhet

Släckutrustning, dess funktion och  
handhavande

Intresseanmälan

Intressenamälan och bokning
Är du intresserad av att anmäla dig och dina kollegor 
till webbutbildningen Grundläggande brandskydd? Ring 
010-45 20 060 eller mejla utbildning@presto.se. Du kan
också klicka på knappen ”Intresseanmälan” nedan.

När webbutbildningen är bokad skickas ett mejl till alla 
deltagare med inloggningsuppgifter till den interaktiva 
utbildningsportalen där utbildningen genomförs. 

Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett intyg 
på genomgången kurs. 

Komplettera webbutbildningen med 
praktisk träning i brandsläckning
Komplettera gärna din utbildning med praktisk träning i 
brandsläckning. Vi erbjuder träning med laserdriven brand-
släckare som är autentisk med vanliga handbrandsläckare 
där ni genomför släckning mot en portabel skärm med 
digitala lågor (BullsEye). Dessa övningar kan med stor 
fördel genomföras på er arbetsplats i er specifika miljö.
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Utbildningar

Utbildningar är en del av Presto Fire Risk ManagementTM. Läs mer på presto.se/frm

 Grundläggande brandskydd

 Praktisk övning handbrandsläckare

 Brandfarliga arbeten

 Egenkontrollant

 Brandskyddsansvarig

 Utrymningsövning

 Brandfarlig vara föreståndare

Du vet väl att Presto erbjuder de flesta 
utbildningar inom brand och risk? 

 Första hjälpen

 Hjärt- och lungräddning

 Barn HLR

 Säkra lyft enligt ISO

 Truckutbildning

 Byggnadsställning, allmän

 Hjullastare

 Tornkran

 ADR Farligt Gods

 Arbete på väg

 YKB Yrkesförarkompetensbevis

 Fallskydd

 Bättre arbetsmiljö BAM

 ESA 17 Instruerad

Varje timme utbryter brand på företag runt om i Sverige. Men olyckor kan förhindras. Genom kunskap och träning 
skapar vi säkrare arbetsplatser. Skulle olyckan ändå vara framme gäller det att agera snabbt och på rätt sätt. 

Presto erbjuder utbildningar inom brandsäkerhet, första hjälpen, arbetsmiljö, maskiner och lyftanorningar, 
trafiksäkerhet och transport och fallskydd. Hör av dig så berättar vi mer.

Exempel på utbildningar:

http://presto.se/frm
mailto:utbildning%40presto.se?subject=



