
NYT opdateret indhold
på brandkurserne

Brandkurserne er blevet teknisk opdateret og har fået en ny og tydeligere struktur. 
Kurserne matcher fuldt ud byggelovens og Bygningsreglementets brandkrav og er et skridt 
på vejen for virksomhederne til at blive godkendt under DBIs frivillige godkendelsesordning, 
hvor der indgår krav om personcertificering

Hvad er nyt?
Indholdet af kurserne er blevet fagligt og teknologisk opdateret. Derudover har vi gennemgået 
kursusrækken for at sikre, at der ikke er overlap mellem kurser, og gjort det er klart, hvilke kurser 
der forudsætter andre.

Med den nye struktur er det blevet tydeligt, at det videregående brandkursus kræver at deltageren 
har gennemgør det grundlæggende kursus i enkeltstående brandinstallationer. På samme måde for-
udsætter de fire specialiseringskurser at deltageren har gennemført det videregående brandkursus.

Det betyder også, at den grundlæggende undervisning er pillet ud af det videregående brandkursus 
og de fire specialiserede kurser, som på den måde har fået skærpet det faglige indhold og er blevet 
mere målrettede. 

Alle kurserne afsluttes med en prøve for at sikre, at deltageren har opnået det rette niveau.

De opdaterede kurser gør det fortsat muligt for virksomheden at opfylde en del af kriterierne for at 
virksomheden kan blive DBI-godkendt som installatør af brandsikringsanlæg.
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Hvor kan jeg læse mere?
Du finder alle installationsbranchens brandkurser på amukurs.dk, hvor der også er mere detaljerede 
beskrivelser af indholdet på de enkelte kurser.

På brandogsikring.dk finder du kravspecifikationer for godkendelse og certificering. Det er også her 
du kan læse mere om, hvordan du godkendt din virksomhed.

Forberedelseskursus

BRAND

1 dag

49660 Brand - tætning af
installationsgennemføringer 

Grundlæggende 

4 dage
49661 Brand 1 - enkeltstående brandinstallationer

Videregående

5 dage
49662 Brand 2 - ABA og andre integrerede brandanlæg

Specialiseringskursus 

49663 Brand 
Installation af 

brandventilationsanlæg

2 dage

Specialiseringskursus 

49664 Brand 
Tone- og tale

varslingsanlæg

2 dage

Specialiseringskursus 

49665 Brand 
Projektering af 

Automatiske Brand Anlæg

5 dage

Specialiseringskursus 

49666 Nød, 
flugt og 

panikbelysning

1 dag

Kurser markeret med       kræver deltagelse på et kursus på niveauet før. Dvs. at man ikke kan tage 
Brand 2 før Brand 1 og ikke kan tage specialekurser før Brand 2. 

Få overblik over den nye struktur

https://elogvvs.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=2510
https://brandogsikring.dk/brand/dro/godkendelseskrav-og-ansoegningsskemaer/

