


Frågeställningar 

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

• Hur kan rökdykning genom-
föras säkert med bemanningen 
1+3?  
 

• Det finns andra scenarier där 
AFS:en är ett hinder för att 
lösa de behov som finns? 
 

• Vad anser Arbetsmiljöverket 
och hur går vi vidare?  



Räddningstjänsten  

Höga Kusten - Ådalen 

Härnösand, Kramfors, Sollefteå 
 



Längsta körsträcka inom området ca 260 km 



Bakgrund 

• Differentierad bemanning 
- ” indianöverfall” – 
 

• Bebyggelsen 
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Rökdykning med 1+3 

 

Förslag till instruktion från Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 



Starta upp livräddande invändig insats i  
enklare boendemiljöer med skyddsnivå  

”rökdykning” och styrkan 1+3. 



Varför 1+3? 

• Skapa en arbetsmetod till 
med befintlig bemanning. 

 

• Tänka utanför boxen. 

 

• Våga ifrågasätta. 

 

• Modet att ta dialogen. 

 

• Vem är vi till för? 

Riktlinjer för kem- och 
rökdykning 

Hur tänker vi? 

Instruktion för rökdykning 1+3 





Innehåll 

• Bakgrund 

• Analys 

• Riskbedömning 

• Kriterier 1+3 

• Säkert vatten 
- vattenmängd 
- pump 
- slang 

• Uppgifter 
- arbetsledarens roll 
- rökdykarledarens roll 
- förstärkningens ankomst 



Analys 

• Två av varandra oberoende 
vattensystem gör det inte 
säkrare, tvärtom….. 

 

• Pumpskötaren förbättrar inte 
säkerheten för rökdykarna vid 
enklare boendemiljöer….. 

 

• Sannolikheten för avbrott i 
vattenförsörjningen minskar med 
nya rutiner…. 



Riskbedömning i förväg 
 

• Riskerna är lägst i boenden 
 (villa och lägenhet). 
 
•Pumparna är inte den svagaste  
 länken utan slangen. 
 

• Riskerna ökar när rökdykarna   
  rör sig uppåt eller nedåt. 
 
•Värmekamera ökar rökdykarnas  
  förmåga att ”se”. 
 

 

Före insats gör arbetsledaren en  
riskbedömning på plats! 



Kriterier vid 1+3 
 

1. Konstaterad livräddning. 
 

2. Förstärkning på väg. 
 

3. Enklare boendemiljöer. 
 

4. Inträngning enbart horisontellt. 
 

5. Säkert vatten. 



Säkert vatten 
 

•Kontroll och service av pumpar,  
 slangarmatur, strålrör och slangar. 
 
•Vid fullt vattenuttag i 1 minut eller  
 förlorat vattentryck skall  
 rökdykningen avbrytas. 
 
•Vattenmängd minst 3000 liter. 
 
•Pump med varningssystem. 
 
•Höga krav på slangar och separerade färger. 
 



Uppgifter - organisation 

• Arbetsledaren 
- riskbedömning kontinuerligt 
- avbryter 
- finns nära baspunkt, inga andra  
  uppgifter 
 

• Rökdykarledaren 
- observerar trycket 
- avbryter 
 

• Förstärkning 
- bemannar pumpen 
- information mellan 
  arbetsledarna  



Arbetsmiljöverkets yttrande 

• Instruktionen når inte upp 
till kraven. 

• Rökdykning den farligaste 
arbetsuppgiften i Sverige. 

• Ingen person utses att 
ordna säkert vatten. 

• Viktigt att insatstiden 
mellan styrkor inte skiljer 
nämnvärt. 

• Skärsläckare istället. 

 



Våra kriterier vid 1+3  

1. Livräddning     ”kravet för all rökdykning” 

 

2. Förstärkning på väg.   ”insatstiden får inte skilja sig” 
       ”utveckla nya metoder” 
 

3. Enklare boendemiljöer  ” små och okomplicerade     
           utrymmen tagits bort”  
   

4. Horisontellt angrepp   ” 25 m mycket riskfyllt vid brand” 

 

5. Säkert vatten    ” kommentar kring pumpar” 

AV:s yttrande 

Yttrande 



Syn på säkert vatten 

• Ny pump 

• Kontinuerlig vattentillgång 

• Automatik vattenmängd 

• Varning för slangbrott 

• Indikationer på detta hos 
rökdykarledare för att kunna 
kalla ut rökdykarna. 

 

Istället för automatik på distans : 

• 1 min vattenuttag 

• ”Mjuk slang” 

 

 
  

 



Varför 1+4? 

• Är det dimensioneringsregeln för 
svensk räddningstjänst? 
 

• Är det rätt antal för att rökdyka? 
Alltid? 
 

• Varför finns AFS 2007:7 kvar? 
 

• Händer det många olyckor och 
tillbud? 
 

• När sker det tillbud och olyckor? 



På vilket sätt 
förbättrar 

pumpskötaren 
säkerheten 

för rökdykarna vid 
enklare 

boendemiljöer….?? 

 
 

Behöver AFS:en 
revideras eller 
avvecklas….? 

Hur går vi vidare? 



Mats.granat@hka.se 

0612-87 04 20m Telefon 

070-19 12 230 Mobil 

2 13 4188 Rakel 

www.hka.se 
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