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Danmarks videnscenter
 for brand og sikring

DBI er Danmarks førende videnscenter for brand og 
sikring. Vi er drevet af konstant udvikling, forskning og 
nytænkning, og med over 200 højt specialiserede med-
arbejdere er vores undervisere blandt de dygtigste 
inden for området. Hvert år har vi tæt på 10.000  
kursister fra både offentlige og private virksomheder 
på kursus og efteruddannelse i alt fra varmt arbejde  
til brug af avancerede tekniske sikkerhedsløsninger  
– vi er med andre ord eksperter i uddannelse inden for 
brand og sikring. 

Hos DBI kombinerer vi mere end 100 års praktisk 
erfaring med den nyeste viden. Vi udbyder efteruddan-
nelse, der går i dybden, hvis du vil være certificeret 
specialist, og korte kurser, der dækker mere bredt. Du 
finder også AMU-kurser og skræddersyede firmakurser, 
der møder lige nøjagtig det behov, du eller din virksom-
hed har. Uanset hvad du vælger, får du konkrete red-
skaber til at håndtere brand og sikring i dagligdagen. 
Og da vi afholder kurser over hele landet – også på din 
arbejdsplads – er der aldrig lang vej til ny viden. 

I dette katalog kan du få overblik over mange af dine 
muligheder for uddannelse og kurser hos DBI. 

Du kan læse nærmere om de enkelte kurser og 
uddannelser på brandogsikring.dk/kurser, hvor du 
også finder den fulde kursusoversigt med datoer og 
priser. 

Hvis du har brug for yderligere vejledning, er du altid 
velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig med 
at gå målrettet efter de kurser, der passer til lige 
præcis din karrierevej. Hvis du går specifikt efter en 
bestemt titel eller certificering, kan vi sammensætte 
nøjagtigt det kursusforløb, der bringer dig i mål. Og 
hvis du arbejder inden for et bestemt område, kan vi 
hjælpe med forslag til, hvilke kurser du bør tage for at 
være opdateret på dit felt. 

Bliv klogere på dine karriereveje her:  
brandogsikring.dk/kurser/karriereveje

Eksempler på sammensatte kursusforløb:

Personcertificering af automatiske sprinkleranlæg

Personcertificering af automatiske brandalarmanlæg

Personcertificering af automatiske brandventilations-anlæg. Termisk

Personcertificering af automatiske brandventilations-anlæg. Mekanisk

Personcertificering af automatiske varslingsanlæg

Fagleder for automatiske brandalarmanlæg ABA, AVA-anlæg og ABV. Termisk

Fagleder for automatiske sprinkleranlæg – AVS

Fagleder for mekaniske brandventilationsanlæg – ABV

Kvalificeret ABA-montør

AIA-montør

ADK-montør

TVO-montør

AIA-ansvarlig

ADK-ansvarlig

TVO-ansvarlig
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Kursus i drifts- og 
vedligeholdelsesansvar af
automatiske brandalarmanlæg

Som driftsansvarlig har du ansvaret for, at automatiske 
brandalarmanlæg bruges og vedligeholdes på den helt 
rigtige måde. Der er retningslinjer, der skal overholdes, 
og pligter, der skal udføres. DBI tilbyder dig derfor det-
te 3-timers kursus, som giver dig de vigtigste redska-
ber og et let, overskueligt overblik over dine opgaver. 

I undervisningen bliver du blandt andet orienteret om 
DBI retningslinje 005, ‘Automatiske brandsikringsan-
læg’, som ligger til grund for kurset. Du bliver klogere 
på teori, får indblik i, hvorfor vi har sikringsanlæg, og  
principperne for ABA-anlæg gennemgås. Endelig ori-
enteres du om drifts- og alarminstrukser, og den 
driftsansvarliges konkrete ansvar og pligter gennem-
gås. Efter din deltagelse på kurset er du således fuldt 
klædt på til at håndtere den daglige drift og vedligehol-
delse af automatiske brandalarmanlæg.

DBI udbyder fire forskellige drifts- og  
vedligeholdelseskurser, som samlet set 
afholdes mere end 50 gange om året. Du 
kan både tilmelde dig i Fredericia, Hvidovre, 
Aalborg og Aarhus. 

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar 
af automatiske brandalarmanlæg (3 timer)

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar 
af automatiske sprinkleranlæg (3 timer)

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar 
af automatiske brandalarm- og sprinkler-
anlæg (7 timer)

Kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar 
af automatiske branddørlukningsanlæg 
(2 timer)

Jonas Petersen er funktionsleder for 
ABA-inspektørerne og daglig leder for 
de inspektører, som underviser i DBI 
retningslinje 005-kurserne. Han er en 
del af den faglige sparing på kursus- og 
inspektionsområdet og er blandt andet 
med til at sikre, at vores kursusmateriale 
lever op til de gældende regler.

 På bare tre timer,  
eller en enkelt dag  

hvis du har ansvaret for 
både brandalarm og  

sprinkleranlæg, får du den 
basale viden, du har brug 
for, når du har ansvaret  

for at vedligeholde  
brandalarmanlæg.

"
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Brandrådgiver Brandklasse 2 
Uddannelsen

DBI tilbyder et bredt udvalg af kurser inden for brand-
sikkerhed. Hvis du arbejder med brandsikkerhed i det 
daglige og ønsker at blive certificeret brandrådgiver, 
er Brandrådgiver Brandklasse 2 Uddannelsen det helt 
rigtige for dig. 

Med uddannelsen får du dokumentation på, at du har 
opnået viden om de fem læringsmål, som er en del af 
de krav, der stilles for at blive certificeret 
brandrådgiver. 

Uddannelsen er bygget op af tre moduler, som vores 
yderst erfarne undervisere vil føre dig igennem på de 
11 undervisningsdage, uddannelsen er fordelt over: 

Modul 1: Byggelov og brandklassifikation 
Modul 2: Brandtekniske installationer 
Modul 3: Brandteknisk dokumentation*

*Modul 3 afholdes som internatkursus.

Uddannelsen er særlig relevant for dig med bygge-
teknisk baggrund, fx rådgivende ingeniør, arkitekt 
eller bygningskonstruktør. For at få fuldt udbytte af 
uddannelsen skal du have kendskab til grundlæggende 
brandtekniske begreber. 

På modul 1 får du bl.a. mulighed for at se vores prøv-
ningslaboratorium. På modul 2 er der planlagt et virk-
somhedsbesøg, hvor brandsikringen bl.a. er baseret 
på forskellige brandtekniske installationer. På modul 
3 arbejder du i praksis med de forskellige dokumen-
ter, der udgør den brandtekniske dokumentation for 
et byggeprojekt i brandklasse 2.

Du kan få overblik over de forskellige kurser på vores 
hjemmeside og finde det kursus, som passer bedst til dig. 

Se mere på brandogsikring.dk/kurser/brandkurser
Jacob Christensen er uddan nelses leder og 
underviser på Brandrådgiver Brandklasse 2 
Uddannelsen og har særlig viden om tekniske 
forskrifter og beredskabsfaglige emner. 
Jacob er ansat som brand teknisk rådgiver 
hos DBI.

 Uddannelsen er  
tilrettelagt, så du  

opnår dokumentation for 
viden om de fem læringsmål, 

som er en del af de krav,  
der stilles for at blive  

certificeret brandrådgiver.

"
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CFPA Brandteknisk
Diplomuddannelse

Har du allerede fuldført Brandrådgiver Brandklasse 2 
Uddannelsen, kan du med fordel bygge oven på din 
viden og tage en fuld CFPA Brandteknisk 
Diplomuddannelse. 

Med en CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse får du 
internationalt anerkendt dokumentation for, at du har 
viden om alt fra aktiv brandsikring, risikovurdering og 
Beredskabslovens brandkrav til reglerne for oplag af 
eksplosionsfarlige materialer, brandstrategi, bered-
skabsplanlægning og forsikring. Med andre ord er det 
uddannelsen for dig, der gerne vil opnå et bredt kend-
skab til området. 

Vores undervisere, der er specialister på området 
inden for både praksis og teori, vil gennem undervis-
ningen give dig et indgående kendskab til det brandtek-
niske univers og udstyre dig med alle de kompetencer, 
der gør, at du fremstår kompetent og troværdig på 
området. Undervisningen består af teori, diskussioner, 

opgaver, ekskursion og øvelser, og uddannelsen  
svarer samlet set til 12,5 ECTS-point. 

Diplomuddannelsen er tilrettelagt, så den kan danne 
dokumentationsgrundlag for personcertificering til 
brandrådgivere for brandklasse 2-4 samt tredjepart-
skontrol. Bemærk dog, at der er yderligere dokumen-
tationskrav for de nævnte brandklasser. 

CFPA Brandteknisk Diplomuddannelse består af i alt  
fem moduler:

Modul 1: Byggelov og brandklassifikation 
Modul 2: Brandtekniske installationer 
Modul 3: Brandteknisk dokumentation* 
Modul 4: Beredskabsloven og tekniske forskrifter* 
Modul 5: Afrunding, opsamling og eksamen

*Modul 3 og 4 afholdes som internatkurser.

Svend Voss

Svend Voss er uddannelsesleder og 
underviser på CFPA Brand teknisk 
Diplomuddannelse og har særlig viden 
om brand tekniske installationer og 
bered skabsfaglige emner. Svend er  
ansat som brandteknisk rådgiver hos DBI.

Lise Schmidt

Lise Schmidt er uddannelsesleder og 
underviser på CFPA Brand teknisk 
Diplomuddannelse og har særlig viden 
om byggelovgivningen samt konstruk-
tioner og bygningsdele. Lise er ansat 
som brandteknisk rådgiver hos DBI.

Marcello Francati 

Marcello Francati er uddannelsesleder og 
underviser på CFPA Brandteknisk Diplom- 
uddannelse samt Brandrådgiveruddannelsen. 
Marcello har stor erfaring fra rednings-
beredskabet, hvor han udover at undervise i 
indsatsledelse og byggesagsbehandling bl.a. 
også har været forebyggelseschef i Hoved-
stadens Beredskab i en årrække. Marcello  
er ansat som brandteknisk rådgiver hos DBI.

 CFPA Brandteknisk  
Diplomuddannelse er  

opbygget, så deltagerne  
får viden om funktionskrav og 
derved i praksis kan beskrive 

 personsikkerhedsniveauet 
 i en bygning i tilfælde af brand. 

 Det gør, at de kan føre en  
konstruktiv dialog med bygher-
ren, den certificerede brandråd-

giver, arkitekten og myndig-
hederne i forbindelse med 
opførelse og indretning af 

bygninger.

"
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Som specialister i brand tilbyder vi en lang række kurser 
til dig, der beskæftiger dig med det brandtekniske område. 
Her er et udpluk af dem: 

Brande i køretøjer

Førstehjælp ved hjertestop 

Tilsyn med brandbekæmpelsesudstyr 

Instruktørkursus – Elementær brandbekæmpelse 

Elementær brandbekæmpelse 

Brandteknisk grundkursus 

Bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold 

Daglig brandforebyggelse for driftsansvarlige

Systemintegrationstest

Skræddersyede firmakurser
 – fleksibilitet, når det passer  
din virksomhed

Med over 200 specialister i DBI inden for alle kroge af 
brand og sikring kan vi forme vores undervisning, så 
den passer til lige præcis din virksomheds faglige 
behov og interesse. Har mange af dine medarbejdere 
brug for den samme introduktion, en fælles opdatering 
på et emne, eller skal de have kendskab til et helt nyt 
fagligt område, er et skræddersyet kursus oplagt. 

Et skræddersyet kursus bringer medarbejdernes eksi-
sterende viden i spil, og det er kun dine medarbejdere, 
der deltager, så der vil være fuld fokus på brand- og 
sikringsforhold i lige præcis din virksomhed. 

Vi har selvfølgelig nogle eksisterende byggeklodser fra 
vores standardkurser, vi anvender. Men vi sætter dem 

sammen, så de passer præcis til din virksomhed – og 
tilføjer nye, når det er nødvendigt. Vi tænker fagligt og 
kreativt for at imødekomme dine medarbejderes behov 
for den nyeste viden inden for brand og sikring.

Alle vores standardkurser kan holdes som  
firmakurser. Find den samlede kursusliste på  
brandogsikring.dk/kurser og kontakt os for en snak 
om, hvad der skal til for at holde et firmakursus. 
Kurset kan holdes hos jer eller hos os – afhængigt  
af, hvad der er mest praktisk for din virksomhed. Vi  
holder kurser i alle kroge af Danmark, og det er altid 
DBI’s egne erfarne undervisere, der er på banen.
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Kursus i brandforanstaltninger 
 ved gnistproducerende værktøj

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, 
skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, 
ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. 
Det vil sige: Arbejde med værktøj, der frembringer 
flammer, gnister eller kraftig opvarmning. Disse bran-
de burde ikke forekomme, for med omtanke og den 
rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til 
brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer du derfor 
at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. 

Helt konkret gør kurset dig i stand til at vurdere de 
mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der 
skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Du uddan-
nes blandt andet i at udføre arbejde med gnistprodu-
cerende værktøj som fx skærebrændere, vinkelslibe-
re, loddeværktøjer eller varmluftspistol, du bliver 
klædt på til at udføre de nødvendige brandtekniske 

forholdsregler, og så vil du efter kurset have kompe-
tencerne til at foretage brandslukning på 
arbejdspladsen. 

Når du har bestået den afsluttende prøve, modtager 
du et uddannelsesbevis. Derudover udstedes et 
‘Varmt arbejde’-certifikat, som gælder i 5 år i 
Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor certifikatet 
er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger 
ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og 
CFPA Guideline nr. 12. 

DBI tilbyder to forskellige typer kurser inden for varmt 
arbejde. Ud over kurset i Brandforanstaltninger ved 
gnistproducerende værktøj tilbydes også et kursus i 
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde. Begge 
er branchecertifikat-kurser.

Vi tilbyder også disse kurser:

Godkendt instruktør i varmt 
arbejde-kurser 

Opdateringskursus for godkendte 
instruktører i varmt arbejde

DBI udbyder ugentligt kurser i varmt  
arbejde, og de afholdes i hele landet. 
Kurset tager dig kun en enkelt dag at  
gennemføre og koster som AMU-kursus 
126 kr. pr. dag (2021). Hvis I er flere  
medarbejdere i din virksomhed, der skal 
have det samme kursus, afholder vi også 
virksomhedsforlagte kurser – det vil sige, 
at undervisningen foregår fysisk hos jer.
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Eksamineret Sikringsleder®

Øvrige kurser til dig, der arbejder  
med sikring:

Indbrudssikring i praksis – 
Sikringsfunktionær – CFPA

Indbrudskursus for sikringsansvarlige

Maiken Skriver Poulsen er uddannelsesleder 
og underviser på uddannelsen Eksamineret 
Sikringsleder® og har særlig viden om  
risikostyring og security. Maiken er ansat  
som sikringskonsulent og udvalgssekretær  
hos DBI. 

Uddannelsen som Eksamineret 
Sikringsleder® er godkendt af 
Confederation of Fire Protection 
Association, som er anerkendt i 
19 europæiske lande, og du får 
både et eksamensbevis og et 
CFPA-diplom.

Som sikringsleder har du en af de mest ansvarsfulde 
opgaver, der findes i virksomheder og organisationer. 
Du skal stå i spidsen for, at virksomheden lever op til 
sit ansvar, når det gælder at beskytte medarbejdere, 
gæster og virksomhedens værdier i øvrigt. Det er ofte 
en stor og krævende opgave, som både bygger på lov-
givningskrav og på virksomhedens egne standarder. 

Har du brug for dybere viden om sikring, og vil du 
gerne have papir på dine kompetencer, så er uddan-
nelsen som Eksamineret Sikringsleder® lige noget for 
dig. En krævende, men givende uddannelse, der giver 
både dig og din arbejdsgiver vished for, at du kan lede 
et effektivt sikrings- og sikkerhedsarbejde. Du får 
indgående kendskab til love og regler på området og 
indblik i nye trusler og teknologiske muligheder. Og så 
får du et bredere perspektiv på sikringsudfordringerne 
i din virksomhed og på sikringsområdet generelt. 

Uddannelsen består af fem moduler og en afsluttende 
eksamen. Du kommer til at beskæftige dig med en 
lang række emner, fx risikoidentifikation, risikoledel-
se, risikoregnskab, overvågning, mekanisk sikring, 

vagtydelser, perimetersikring, akkrediterede inspekti-
oner, beredskabsplaner og meget mere. 

Uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder® er 
Danmarks mest ambitiøse uddannelse inden for sik-
ringsområdet, som er udviklet i tæt samarbejde med 
SikkerhedsBranchen. Et uddannelsesudvalg sørger 
hele tiden for, at det faglige indhold opdateres løbende, 
så du altid kan være sikker på at få en uddannelse, der 
er up to date og matcher virksomhedernes behov. 

Uddannelsens fem moduler:

Modul 1: Risikostyring* 
Modul 2: Security 
Modul 3: Brand 
Modul 4: Sikringsledelse 
Modul 5: Opsamling* 
Eksamen

*Modul 1 og 5 afholdes som internatkurser.

På kurset har vi  
naturligvis faglige  
læringsmål, men i  
virkeligheden er  

netværksdelen og  
erfaringsudvekslingen 

mindst lige så vigtig  
– hvis ikke vigtigere.

"
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AMU-kurser – kompetencer,  
der bringer dig videre

AMU-kurser hos DBI er en nem og fleksibel måde at 
få nye færdigheder, der er specifikt tilpasset dit 
arbejdsliv og dine behov. 

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er 
uddannelse og efteruddannelse til faglærte og ufag-
lærte medarbejdere fra private og offentlige virksom-
heder. Ledige og selvstændige kan også deltage. 
AMU-kurser er korte kursusforløb, som kan tages 
enkeltvis eller sammensættes efter lige netop dit 
behov og dine ønsker. 

Hos DBI udbyder vi mere end 20 forskellige AMU-
kurser, der alle giver dig en håndgribelig, anvendelig 
kombination af teori og praksis. Alle AMU-kurser hos 
DBI er kompetencegivende. De har til formål at dække 
faglærtes og ufaglærtes behov for kompetencer, der 
er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Sagt på en anden 
måde kan du bruge dét, du lærer på kurserne, direkte 
i dit daglige arbejde bagefter. Af samme grund afhol-
der vi derfor den praktiske del af kurserne i virkelig-
hedstro øvelsesområder, så undervisningen bliver så 
virkelighedsnær som muligt. 

Kurserne kan derfor være vejen til nye opgaver på din 
arbejdsplads eller helt nye jobmuligheder. De kan 
også være et godt kort på hånden, hvis du har planer 
om at komme videre med en erhvervsuddannelse. 

Få indblik i alle vores AMU-kurser på:  
brandogsikring.dk/kurser/amu-kurser 

På de følgende sider kan du læse mere om AMU-
kurserne ’Tætning af installationsgennemføringer’, 
‘Brand 1’, ‘Brand 2’ samt ’Sikringsanlæg – grundlæg-
gende elteknik’, ’Sikringsanlæg – grundlæggende 
alarm og sikring’ og ‘AIA1 – design og installation af 
anlæg’, som er oplagte for dig med en baggrund som 
fx elektriker eller el-montør. 

Som faglært og ufaglært koster et AMU-kursus kun 
126 kr. pr. dag pr. deltager (2021), da staten betaler et 
tilskud. Derudover kan der søges VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud. 

AMU-kurser er korte, overskuelige forløb, 
der giver dig de konkrete kompetencer, du 
har brug for, hvis du vil have nye mulighed-
er. Det er din simple vej til næste job eller 
nye opgaver på din nuværende arbejdsplads.

Michael Krebs Filipsen 

Michael Krebs Filipsen, som har arbejdet de seneste 
25 år i sikringsbranchen, er underviser i brand- og 
sikringsteknik med speciale i brandtekniske installa-
tioner og TV-overvågning. Michael underviser på 
mange af DBI’s AMU-brandkurser. Blandt andet 
Installation af brandventilationsanlæg og tone- og 
talevarslingsanlæg.

Paul Jan Pedersen 

Paul Jan Pedersen har i mange år arbejdet som underviser 
inden for brand, sikring og IT. Paul Jan er uddannet elek-
triker og har flere års erfaring med service og installation 
af sikringsanlæg. Derudover er han uddannet brandinspek-
tør og sikringstekniker. 

Hos DBI underviser Paul Jan i brand- og sikringsteknik 
med speciale i automatiske brandalarmanlæg, projektering 
af brandsikringsanlæg samt IP-teknik.

Vores kurser er meget 
praksisorienterede,  
og kursisterne får  

hands-on på alle de  
systemkomponenter,  

de arbejder med i  
vores virkelighedstro  

øvelsesområder.

"
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AMU-Brandkurser

AMU-kursus

Tætning af installations- 
gennemføringer
Dette er et kursus, hvor du får kendskab til forskellige 
former for brand- og røgadskillende bygningskon-
struktioner. Du får også en introduktion til de gældende 
funktionskrav. Efter kurset kan du udføre brandtætninger 
af alle former for installationsgennemføringer i brand-
adskillelser på en måde, der ikke forringer bygnings-
delenes brandtekniske egenskaber. Du får størst 
udbytte af kurset, hvis du i forvejen har en elteknisk 
uddannelse eller tilsvarende praktisk erfaring. Kurset 
er et forkursus, der klæder dig fagligt på til at gen-
nemføre Brand 1. 
Deltagerprisen er 126 kr. pr. dag (2021).

AMU-kursus

Brand 1
Når du har gennemført Brand 1, kan du udføre mindre 
og enkeltstående brandtekniske installationer. Du får 
udbygget din viden om gældende love og regler, får 
viden om forskellige enkeltstående brandanlægsty-
pers funktionalitet og får kendskab til brandstrategi 
og brandteknisk teori. I løbet af kurset får du praktisk 
erfaring med at installere, idriftsætte, vedligeholde 
og reparere forskellige anlæg som varslingsanlæg, 
sikkerhedsbelysning, ABDL-anlæg samt ABV-anlæg. 
Deltagerprisen er 126 kr. pr. dag (2021).

AMU-kursus

Brand 2
Her får du indgående kendskab til både enkeltstående 
og integrerede brandtekniske installationer – herunder 
ABA (Automatiske Brandanlæg). Kurset ruster dig til 
at installere, idriftsætte, vedligeholde, fejlfinde og 
reparere både enkeltstående og integrerede brand-
tekniske installationer. Du får udbygget din viden om 
gældende love og regler yderligere og vil også kunne 
gennemføre funktionsafprøvninger samt vejlede bru-
gere af brandtekniske installationer. Når du har gen-
nemført Brand 2, kan du med fordel fortsætte på et af 
vores specialiseringskurser. 
Deltagerprisen er 126 kr. pr. dag (2021).

AMU-kursus

Specialiseringskurser
Med et specialiseringskursus bliver du endnu skarpere 
på det brandtekniske område. Med undtagelse af kurset 
Nød-, flugt- og panikbelysning anbefaler vi, at du har 
gennemført Brand 1 og Brand 2, inden du går i gang. 
Deltagerprisen er 126 kr. pr. dag (2021).

Her kan du se det kursusforløb, vi anbefaler, 
du følger: 

Tag først Brand – tætning af installations-
gennemføringer, gennemfør derefter Brand 1 
og efterfølgende Brand 2, og vælg til sidst et 
eller flere specialiseringskurser.

Kurser markeret med * kræver deltagelse på 
et kursus på niveauet før.

Forberedelseskursus 
49660 Brand - tætning af installationsgennemføringer 

/ 1 dag

Grundlæggende
49661 Brand 1 - enkeltstående brandinstallationer

 / 4 dage 

Videregående*
49662 Brand 2 - ABA og andre integrerede brandanlæg

 / 5 dage 

Specialiseringskursus
49663 Brand - Installation  
af brandventilationsanlæg

 / 2 dage 

Specialiseringskursus*
49663 Brand - installation  
af brandventilationsanlæg

 / 2 dage 

Specialiseringskursus*
49664 Brand - tone- og 

talevarslingsanlæg
 / 2 dage 

Specialiseringskursus*
49665 Brand - projektering  
af automatiske brandanlæg

 / 5 dage 

Specialiseringskursus*
49666 Nød-, flugt- og 

panikbelysning
 / 1 dag 
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AMU-Sikringskurser

Her kan du se det kursusforløb, vi anbefaler, 
du følger: 

Start med Forkursus A samt B. Hvis du har 
en elteknisk uddannelse, kan du undlade 
Forkursus A og starte med Forkursus B. 
Vælg derefter retning og gennemfør først 
kurserne på niveau 1 og derefter niveau 2, 
samt evt. videregående specialkurser. Du kan 
også gå direkte til projekteringskurserne.

Har du behov for at få genopfrisket din viden, 
kan du tage et ajourføringskursus.

Den certificerede virksomhed skal endvidere 
have gennemført og bestået kurset 
Sikringsanlæg IP-teknik. Bemærk, at 
forkurserne ikke bliver forældede, hvis du 
ønsker at gennemføre en retning mere.

Poul Christensen 

Poul Christensen er underviser på 
alle kurser inden for tyverialarme-
ringsanlæg (AIA) samt adgangs-
kontrol (ADK). Poul er uddannet 
Eksamineret Sikrings leder® samt 
AIA- og ADK-installatør og er  
specialist inden for sikringsteknik.

AMU-kursus

AIA 1 – Installation og 
design af anlæg
Hos DBI tilbyder vi en række sikringskurser, og et af de 
helt centrale er AIA 1 – Installation og design af anlæg. 
Hvis du er medarbejder i en virksomhed, der skal AIA-
certificeres, og beskæftiger dig med rådgivning, salg, 
installation eller vedligehold af tyverialarmanlæg, er 
det et krav, at du gennemfører dette kursus.

Kurset giver dig et solidt fundament til at udføre dine 
arbejdsopgaver. Du udbygger dine kompetencer inden 
for installation, fejlfinding, rådgivning og udførelse af 
service på AIA-anlæg og får praktisk viden, som du kan 
trække på i dit daglige arbejde. Når du har gennemført 
kurset, kan du selvstændigt udvælge anlægsdele i kor-
rekt udstyrsklasse, projektere kablingen og selvstæn-
digt projektere kundevenlige sikringsløsninger af min-
dre AIA-anlæg bestående af mekanisk sikring og 
elektronisk overvågning.

Du kommer grundigt omkring de gældende love og 
regler, og du lærer at udfærdige den rette dokumenta-
tion og instruere slutbrugere i brug af anlægget. Du får 
også indblik i nogle af de problemstillinger, du vil møde 
i forhold til GDPR og IT-sikkerhed, når du skal arbejde 
med AIA-anlæg.

Efterfølgende har du mulighed for at udbygge din viden 
om sikring endnu mere ved at tage et af de videregå-
ende og mere specialiserede AIA-kurser. 
Deltagerprisen er 126 kr. pr. dag (2021).

Når vi uddanner  
AIA- og ADK-montører  

og -installatører, er  
under visningen specifikt  
tilpasset deltagerne, og vi  
arbejder altid med masser  
af praktik, så den nye viden  

kan bruges ude i 
virkeligheden.

"
49667 Sikringsanlæg - grundlæggende AIA, TVO og ADK

Forkursus A  Sikringsanlæg - Grundlæggende elteknik / 1 dag  

Forkursus B  Sikringsanlæg - Grundlæggende alarm og sikring / 1 dag  

49676 TVO 1  
TV-overvågning  

grundlæggende / 4 dage 

49677 TVO 2 
TV-overvågning

Netværksbaseret / 3 dage 

49678 TVO
TV-overvågning 

Projektering / 3 dage 

49668 AIA 1
Installation og design af  

anlæg / 8 dage 

49670 AIA
Videregående BUS- og  

IP-baserede anlæg / 4 dage 

49669 AIA
Videregående objekt- og

perimeterovervågning / 4 dage

49671 AIA
Projektering af  

installationer / 3 dage

49674 ADK 1 
Adgangskontrol installation

/ 4 dage 

49675 ADK 2
Adgangskontrol

BUS- og IP-baserede anlæg
/ 4 dage 

49673  Sikringsanlæg – IP-teknik / 2 dage

 
49672  Alarm, sikring og overvågning – ajourføring / 1 dag
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Leif Maigaard Hansen underviser på  
flere af vores kurser. Blandt andet varmt 
arbejde med både gnistproducerende 
værktøj og tagdækkerarbejde. Leif er 
uddannet holdleder og har fungeret  
som brandmester hos Beredskabet.

Virksomhedsforlagte  
AMU-kurser

Hvis mange medarbejdere i din virksomhed skal have 
det samme kursus, er virksomhedsforlagt under-
visning en rigtig god, fleksibel løsning. Det vil sige, at 
vi afholder kurset fysisk hos din virksomhed. Det gør 
det langt nemmere for den enkelte medarbejder at 
deltage, og samtidig undgås unødig spildtid i forbind-
else med transport. 

Prisen for AMU-kurset ændrer sig ikke, selvom vi 
afholder det hos din virksomhed, og der vil stadig 
kunne søges VEU-godtgørelse, hvis deltagerne er i 
AMU-målgruppen.

Få udbytte af fleksibiliteten. Disse AMU-kurser  
kan afholdes som virksomhedsforlagte kurser: 

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

TV-overvågning – projektering 

Sikringsanlæg – grundlæggende elteknik

Sikringsanlæg – grundlæggende alarm og sikring

Arbejde på eller nær spænding – introduktion 

Arbejde på eller nær spænding – ajourføring og 
førstehjælp 

Brand – tætning af installationsgennemføringer 

Specialiseringskursus: Projektering af automatiske 
brandanlæg

Specialiseringskursus: Installation af 
brandventilationsanlæg 

Specialiseringskursus: Nød-, flugt- og panikbelysning

Mange af vores  
kunder foretrækker et  

virksom heds forlagt kursus.  
Både fordi medarbejderne  

slipper for at bruge unødig tid  
på transport, men også fordi der  

kommer en god dialog,  
når medarbejderne er på  

kursus sammen. 

"
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Certificering og installation af 
brandsikringsanlæg – få  
dokumentation på din faglighed

En personcertificering fra DBI er dokumentation på 
dine kvalifikationer inden for et specifikt fagområde. 
Og inden for mange fagområder er det afgørende at 
kunne vise papirer på, at du har de rette kvalifikationer. 

Du arbejder måske i et installationsfirma, som har 
specialiseret sig i at projektere, installere, servicere 
og vedligeholde brandsikringsanlæg. For et opnå en 
personcertificering skal du gennemføre en bestemt 
række kurser og opfylde de nærmere kvalifikations-
krav beskrevet i ’DBI Retningslinje 002. Certificering 
af personer til projektering, installation, service og 
vedligehold af brandsikringsanlæg’. Her finder du 

overblik over de specifikke forudsætninger, der stilles 
krav til i forhold til erfaring, faglighed og uddannel-
sesmæssig baggrund. 

Vores brandsikringskurser henvender sig bl.a. til 
elektrikere og el- og vvs-installatører med 1-3 års 
dokumenteret erfaring inden for det specifikke 
fagområde. 

Med en certificering får du dokumentation 
på din faglighed. Til gavn for både dig selv 
og din virksomhed.

Få dokumentation på din faglighed. Vi udbyder i DBI  
følgende kurser:

Brandteknisk basiskursus for installatører

Projektering af automatiske brandalarmanlæg ABA

Eksamensforberedelseskursus – Projektering af automatiske 
brandalarmanlæg ABA 

A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske 
brandanlæg ABA 

ERFA-kursus, automatisk brandalarmanlæg ABA og  
automatiske varslingsanlæg AVA 

Brandventilation generelt

Projektering af termisk brandventilationsanlæg ABV

Eksamensforberedelseskursus – Projektering af automatiske 
brandventilationsanlæg termiske ABV

Projektering af mekaniske brandventilationsanlæg ABV

Eksamensforberedelseskursus – Projektering af automatiske 
brandventilationsanlæg mekaniske ABV

A-prøve til personcertificering af installatør af termisk  
brandventilationsanlæg ABV 

A-prøve til personcertificering af installatør af mekaniske 
brandventilationsanlæg ABV 

Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS, Modul 1 

Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS, Modul 2

Eksamensforberedelseskursus – Projektering af automatiske 
sprinkleranlæg AVS 

ERFA-kursus automatiske sprinkleranlæg AVS 

A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske 
sprinkleranlæg AVS

Projektering af automatiske varslingsanlæg AVA 

A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske 
varslingsanlæg AVA

Fagleder for automatiske brandalarmanlæg ABA, automatiske 
varslingsanlæg AVA og automatiske brandventilationsanlæg 
termiske ABV

Projektering af mekaniske brandventilationsanlæg ABV

Fagleder for automatiske sprinkleranlæg AVS 

ERFA kursus – El-termografer
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Optimale kursusfaciliteter
 – tæt på dig

DBI har egne kursusfaciliteter i Hvidovre, Fredericia, 
Frederikshavn samt Aarhus. I 2019 byggede vi ved 
vores hovedkvarter i Hvidovre helt nye, topmoderne 
faciliteter med den seneste teknologi og lækre omgi-
velser. Vi afholder også kurser mange andre forskelli-
ge steder i landet på udvalgte kursus- og konference-
faciliteter. Og så tilbyder vi at afholde udvalgte kurser 
fysisk hos din virksomhed. Det rette kursus er med 
andre ord aldrig langt fra dig. 

På vores kurser er både forplejning og faciliteter i top. 
Fx er det utrolig vigtigt for os, at vores kurser altid er 
anvendelige i virkeligheden. Af den grund har vi etab-
leret virkelighedstro øvelsesområder, så vores under-
visning bliver så virkelighedsnær som muligt. 

Det betyder også noget for os, at din helhedsoplevel-
se på vores kurser er god. Derfor er mad og overnat-
ning noget, vi kræser meget om. Og så stræber vi 
altid efter at give dig den bedst mulige service. I til-
fælde af at du ønsker at overnatte nær vores kursus-
faciliteter, sørger vi meget gerne for at booke for dig. 
Vi har faste aftaler med de bedste hoteller i Danmark. 

Konferencer og events  
Udover at tilbyde et af de mest omfattende kursusud-
bud inden for brand og sikring, arrangerer DBI også 
en lang række spændende arrangementer, konferen-
cer, messeture og lignende. 

Tag med os til store konferencer og events i ind- og 
udland og få den ultimative mulighed for at møde 
branchens dygtigste specialister. 

Herhjemme arrangerer vi hvert år Branddagene i 
samarbejde med Molio – Byggeriets Videnscenter. 
Branddagene er en konference med fokus på brand-
sikring af byggeri. Inden for sikring arrangerer vi ture 
til de bedste messer i branchen, fx IFSEC i London, 
der er samlingspunktet for producenter, leverandører 
og brugere af den nyeste teknologi og viden på 
sikringsområdet. 

Styrk din viden og dit netværk, læn dig tilbage, og lad 
DBI klare alt det praktiske for dig. 

 

Nem adgang til ny viden med onlinekurser  
Du kan nu tage mange af DBI’s kurser online og udbyg-
ge din viden direkte fra hjemmekontoret eller arbejds-
pladsen. Men du kan naturligvis også stadig deltage i 
vores fysiske kurser, hvis du foretrækker det.

De fleste onlinekurser fungerer som helt almindelige 
kurser. Og selvom et kursus foregår online, har vi fuld 
fokus på dialogen mellem deltagerne og underviseren 
– der er ikke tale om envejskommunikation. Du kan 
også opleve kurser, der kombinerer online og fysisk 
undervisning.

Vi afholder desuden skræddersyede firmakurser 
online. Det er praktisk, hvis din virksomhed fx har fle-
re medarbejdere fordelt på forskellige lokationer, der 
har brug for den samme information fra DBI.

Alt, du behøver for at deltage, er en internetforbindelse, 
en computer eller tablet og måske et par hovedtelefoner. 
Du kan trygt melde dig som deltager, da alle vores onli-
nekurser afvikles sikkert på en lukket platform.

Som kursusdeltager får du altid 
lækker forplejning tilberedt af vores 
kokke. 

28 29

https://brandogsikring.dk/kurser/find-vej/
https://brandogsikring.dk/kurser/find-vej/


Tilmelding foregår via vores hjemmeside, 
hvor du også kan læse mere samt se datoer 
og priser: brandogsikring.dk/kurser

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til  
at kontakte os på kursus@brandogsikring.dk 
eller på tlf. 36 34 90 00

Udgivelser 

Hos DBI vil vi gerne hjælpe danske virksomheder med 
at opnå et så højt sikkerhedsniveau som muligt. 
Derfor deler vi vores faglige viden og ekspertise i en 
række håndbøger, retningslinjer og vejledninger, der 
går i dybden med specifikke områder inden for brand 
og sikring. 

Udgivelserne bygger på vores forskning, produktud-
vikling og praktiske erfaring og bliver ofte til i samar-
bejde med danske virksomheder og interesseorgani-
sationer. Du har også mulighed for at bestille 
undervisningsmateriale, hvis du selv skal undervise i 
eksempelvis varmt arbejde og elementær 
brandbekæmpelse. 

DBI udgiver desuden fire gange om året fagmagasinet 
Brand & Sikring. Magasinet indeholder artikler og 
information om den seneste udvikling og de nyeste 
tendenser inden for alle aspekter af brand og sikring. 
Brand & Sikring er gratis og kan modtages pr. post i et 
trykt eksemplar eller pr. mail i en elektronisk udgave. 
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev E-news, 
som giver dig en månedlig opdatering på nyt inden for 
brand og sikring: brandogsikring.dk/nyheder/e-news

Få et samlet overblik over vores udgivelser her: 
brandogsikring.dk/udgivelser
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Her finder du DBI's 
kursusfasciliteter:

Jernholmen 12 
2650 Hvidovre

Strevelinsvej 4 
7000 Fredericia

Baldersvej 9 
9900 Frederikshavn

Runetoften 16  
8210 Aarhus V

Læs mere på 
brandogsikring.dk/kurser
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