
Syfte 
  

Fundera på vad som är rökdykning och hur den kan göras säker utan att begränsa 
möjligheten att rädda liv. 

Förberedelser 

  

Den som ansvarar för övningen ska se till att lektionssalen är förberedd för 
filmvisning och att det finnas tavla att skriva på för att få en bra pedagogik vid 
genomgång. AFS 2007:7 och lokala riktlinjer för rökdykning skall finna tillgängliga 
digitalt eller fysiskt. 

Utrustning/materiel 
  

Anteckningsmaterial och penna 

Genomförande 

Del 1 

     Diskutera vilka typer av objekt ni har där livräddande rökdykning kan behövas. 
Fundera och resonera över hur byggnaderna är konstruerade och vad ni 
behöver känna till för att genomföra en bra insats vid en eventuell händelse. 
Finns skillnader i behovet av bemanning och utrustning för invändig 
livräddning? 

     Titta på föreläsningen ”Rökdykning med 1+3”.  

Efter filmen diskutera följande frågeställningar:  

•     Främjar AFS 2007:7 säkerheten eller begränsar den möjligheten att få 
hjälp? 

•     Hur kan rökdykning genomföras säkert med bemanningen 1+3?  
•     Det finns andra scenarier där AFS:en är ett hinder för att lösa de behov 

som finns? 

  

   



Del 2 

Diskutera skillnaderna i behovet av bemanning vid olika scenarios i ert geografiska 
område samt vilket stöd som behövs från andra stationer i er närhet. 

Funder kring följande frågeställningar: 

     Vem är vi till för? 

     Vilken är den största risken för räddningspersonalen vid rökdykning? 

     Var sker tillbuden? 

     På vilket sätt påverkar pumpskötaren säkerheten för rökdykarna? 

     Hur skulle det praktiskt kunna lösas med ”två av varandra oberoende vattensystem” 

till rökdykarna”? 

     Vad är säkert vatten i praktiken? 

     Vad är snabbaste sättet att få veta om vattenförsörjningen till rökdykarna inte finns? 

  

Regeln är 1+4 och krav på livräddning inom svensk räddningstjänst. 

     Varför? 

     Är det ett mått på säkerhet vid rökdykning eller har det blivit en dimensioneringsregel 

för räddningsstyrkor i Sverige? 

     Krävs det alltid 1+4? 

     På vilket sätt förbättrar pumpskötaren säkerheten för rökdykarna vid enklare 

boendemiljöer?? 

     Bör rökdykning vara tillåtet för invändig brandsläckning? 

     Finns det fler scenarios än med 1+3 där AFS 2007:7 begränsar insatser? 

      

  

Framtiden kan vi påverka.  

     Behövs AFS 2007:7 eller kan det inrymmas inom det systematsiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM)? 

     Behöver AFS 2007:7 revideras? 

     Hur går vi vidare eller är vi nöjda? 

  

Litteraturhänvisning/lästips 

AFS 2007:7 

Lokalt rökdykarreglemente eller motsvarande 

  

Lycka till! 

 


