


Taktik- och metodval vid bränder 
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Exempel 

Flerbostadshus 

Lägenhetsbrand 

Vindsbrand 



Lägenhetsbranden 

Oklart om det finns personer kvar 









I vårt exempel: 
Finns det något liv kvar att rädda 15 minuter 
efter brandstart? Är det livräddning? 

1. Ja 

2. Nej 
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Så, vad tror Svensk räddningtjänst? 



Lägenhetsbranden 

En person kvar i sovrummet med stängd dörr 



Er räddningstjänst väljer generellt att: 

1. Först rökdyka för att söka efter liv. 
Därefter säkra branden och sedan ventilera. 

2. Först rökdyka för att säkra branden. 
Därefter ventilera och sedan söka efter liv. 

3. Först använda PPV-fläkt i ryggen för ventilering. 
Därefter säkra branden och sedan söka efter liv. 

4. Först dämpa branden med skärsläckare/dimspik. 
Därefter ventilera, säkra branden och sedan söka efter liv. 

5. Först dämpa branden genom öppning utifrån. 
Därefter ventilera, säkra branden och sedan söka efter liv. 



Först rökdyka för att söka efter liv. 

 

 

                                         och sedan ventilera. 

 

Därefter säkra branden 



 

                               och sedan söka efter liv. 

Först rökdyka för att säkra branden. 

 

 

Därefter ventilera 



 

                                         och sedan söka efter liv. 

Först använda PPV-fläkt i ryggen för ventilering. 

 

 

Därefter säkra branden 



 

Därefter ventilera, säkra branden 

 

 

                                                         och sedan söka 

efter liv. 

Först dämpa branden med skärsläckare/dimspik. 

 



 

                                                         och sedan söka 

efter liv. 

Först dämpa branden genom öppning utifrån. 

 

 

Därefter ventilera, säkra branden 

 





Temp i köket 
760 –> 90 

Vatten genom fönstret under 14 sekunder 

Temp i mellanrum 
300 –> 150 

Temp bak 
260 –> 150 

Temp i hallen 
290 –> 150 

Vatten 





Så, hur gör Svensk räddningtjänst? 



Är en invändig insats med 

inriktning att söka efter liv 

verkligen den bästa livräddningen? 



Vid en öppen ruta/dörr med 

åtkomst till primärbranden 

1. Dämpa branden genom en sluten stråle utifrån 
eller en pulversläckare 

2. Säkra branden genom en invändig insats med 
fläkten i ryggen 

3. Sök efter drabbade 



Vid inga öppningar 

till primärbranden 

1. Säkra branden genom en invändig insats 

2. Skapa frånluft och ventilera 

3. Sök efter drabbade 



Vindsbranden 

Vindsbranden 

Begränsning med tvärsnittshåltagning inte möjlig 



Er räddningstjänst väljer generellt att: 

 

 

1. Tryckavlasta branden genom håltagning högt upp. 
Därefter försöka släcka branden genom öppningar. 

2. Dämpa branden genom att använda dimspik, 
skärsläckare eller pulver utan håltagning. 
Därefter göra hål för att ventilera och släcka. 

3. Göra håltagning i närheten av brandhärden för att 
komma åt att släcka branden direkt. 



Tryckavlasta branden genom håltagning högt upp. 

Därefter försöka släcka branden genom öppningar. 









Dämpa branden genom att använda dimspik, 

skärsläckare eller pulver utan håltagning. 

Därefter göra hål för att ventilera och släcka. 





Göra håltagning i närheten av brandhärden för att 

komma åt att släcka branden direkt. 



Så, hur gör Svensk räddningtjänst? 



Vid en till stor del innesluten 

brand utan livräddning 

1. Dimspik/skärsläckare/pulver utan ventilation 

2. Avvakta släckverkan 

3. Förberedande omfattande håltagning 

4. Koordinerad ventilation med kylning av heta ytor 



- tradition 

- inövade standardrutiner 

- vår vilja att visuellt se branden 

- att vi lägger majoriteten av övningstiden på att 
öva invändig sökning (enligt krav i AFS:er) istället 
för att öva fler metoder vid bränder i byggnader 

Våra tankar om vad som påverkar oss 



Har vi koll på omvärlden? 



Tror du Svensk räddningstjänst kan lära från 
forskning och erfarenheter från andra länder? 

1. Ja, definitivt 

2. Nja, vi är rätt jävla bra! 

3. Nej, vi är bäst 

 

Mentometerkoll 



Befälens ansvar att fatta bra taktiska beslut 



Tack så mycket för er tid! 

Emma Nordwall 

Emma.nordwall@helsingborg.se 

 

Lars Ågerstrand 

Lars.e.agerstrand@varnamo.se 
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