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”För att skyddsnivå rökdykning inte ska krävas så 
ska röken i arbetsutrymmet inte anses vara tät. 

 

Det innebär att från ingångsdörren i ögonhöjd 
ska rummets omslutande väggar och tak vara 
fullt synliga i dess helhet.” 

Definition för invändig insats som 

inte kräver skyddsnivå rökdykning enligt 
RäddSam F:s rökdykarreglemente. 



”Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller 
bekämpa brand eller liknande klädd i 
brandskyddsdräkt och med andningsapparat på.” 

Definition för rökdykning enligt 

RäddSam F:s rökdykarreglemente 
samt för AFS 2007:7 

 



”Arbetsledaren bedömer när insatsen är att 
betrakta som rökdykning.” 

Definition vad som är att betrakta 
som rökdykning enligt AFS 2007:7 



Organisation normal rökdykning 

BP 



Resurs 

-depå 

Organisation avancerad rökdykning 

BP 





Hur kan vi ventilera så 

fort som möjligt? 

Är röken bara ett 

siktproblem, 

eller också ett 

brandproblem? 



Brandproblem 

Siktproblem 

Under? Över? 100° 



Under 100°? 



Över 100°? 



Över 100°? 



Över 100°? 



Värmekamera 





• Om rökluckor saknas kan konstruktionen vara 
påverkad av värme. 

• Om rökluckor är öppna kan konstruktionen vara 
påverkad av värme. 

– Troligen inte vid korrekt dimensionering. 

• Om rökluckor är stängda är konstruktionen 
troligen inte påverkad av värme. 

– Om rökluckorna fungerar som de ska. 

Rökluckor 



• Om sprinkler finns är konstruktionen troligen inte 
påverkad av värme. 

– Om sprinklern fungerar som den ska. 

• Öppna rökluckor kan sätta sprinklern ur funktion. 

– Tillräcklig värme kan saknas för att lösa ut munstycken. 

Sprinkler 





• Temperatur på brandgaserna i taket? 

Åtgärder första styrkan 



Under? 

Offensiv 

invändig 

insats 

100° 



• Reka 

– Temperatur på brandgaserna i taket? 

– Var brinner det? 

– Hur kommer man dit snabbast eller bäst? 

– Kan vi hantera branden med våra strålrör? 

• Angrepp 

– Ventilera om under 100° !OBS snabb insats efter! 

 

Åtgärder första styrkan 



Ventilation med fläkt? 





• Reka 

– Temperatur på brandgaserna i taket? 

– Var brinner det? 

– Hur kommer man dit snabbast eller bäst? 

– Kan vi hantera branden med våra strålrör? 

• Angrepp 

– Ventilera om under 100° - OBS snabb insats efter! 

– Undvik rökdykning och avancerad rökdykning 

Åtgärder första styrkan 



”Med säker tillgång till släckvatten avses att 
släckvatten, under hela tiden insatsen pågår, 
finns framme hos rök- och kemdykarna.” 

 

”Vid brand eller risk för brand ska rök- och 
kemdykare för sitt skydd ha säker tillgång till 
släckvatten.” 

Definition för säkert vatten 
enligt AFS 2007:7 



• Reka 

– Temperatur på brandgaserna i taket? 

– Var brinner det? 

– Hur kommer man dit snabbast eller bäst? 

– Kan vi hantera branden med våra strålrör? 

• Angrepp 

– Ventilera om under 100° - OBS snabb insats efter! 

– Undvik rökdykning och avancerad rökdykning 

– Överväg torrlagd slang 

– Överväg flera angreppsvägar 

 

 

Åtgärder första styrkan 
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0,5 – 4 MW 

Övertändning 

Syre 
1

m
 

1m 

1m3 luft 

≈ 4 MJ  

4 MJ/s = 4 MW 



Vattendimma 



Vattendimma 



Vattendimma 



Turbulens och 

volymförändringar 



Vattenånga 



Sluten stråle 





Under? 

Offensiv 

utvändig 

insats 

Offensiv 

invändig 

insats 

100° 

Över? 



• Brand i byggnad 

• Natten den 26 december 

• 1 släckenhet och IL åker till platsen 

 Brand på Parkmaskiner Kinna AB  



Framkomstrapport 

  
 

• Kraftig rökutveckling från taket, gör en OBBO, återkommer. 



Lägesrapport 
• Maskinhall 15*25m med någon form av värmepåverkan inifrån 

byggnaden, ägaren på plats. 

• Byggnaden är byggd i tre delar med kontorslokal mittemellan 
två maskinhallar med portar. 



• Ingen rökdykning in i byggnaden pga hög värme uppe i taknock 
och att byggnadskonstruktionen troligtvis inte har någon bärighet 
mot brand, risk för ras. 

• Kyl brandgaserna från skyddad plats (offensiv utvändig). 

• Skydda angränsande rum/byggnader mot brandspridning (rök) 
genom trycksättning med fläkt. 

Beslut/Åtgärder 



 Taktisk upplägg 

Fläkt 

Skärsläckare 



Skärsläckare 

Gasflaskor 

 Ny information 
• Har satt angränsande byggnad i övertryck för att förhindra 

brandspridning och fortsätter köra skärsläckare.  

• Det finns någon form av gasflaskor som står innanför en av 
portarna som det är prioritet på att försöka få ut ur byggnaden. 

Fläkt 



 Ny lägesrapport  
• Fortsätter köra skärsläckare, öppnat en port för att kunna ventilera 

ut brandgaser, angränsande lokaler är fortfarande satta i övertryck.  

• Fått till en bra ventilation och fått ut mycket av brandgaserna. 
Gasflaskorna kommer snart att kunna hämtas ut.  



 Lägesrapport fortsättning   
• Branden är släckt (offensiv invändig), byggnaden är 

brand/rökskadad. Räddningsledaren pratar med ägaren om att ta 
dit en restvärdeledare. 
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• I första hand - Trycksättning: 

– Säkerställ att inga större öppningar finns mellan 
utrymmet som ska trycksättas och brandutrymmet 

– Stäng till utrymmet så mycket som möjligt 

Trycksätt eller ventilera 

angränsande utrymmen 



Täck in hela 

öppningen med 

luftströmmen 

1,6 m 

Placering för 

maximalt 

tryck 



Maximalt 

tryck 



• I första hand - Trycksättning: 

– Säkerställ att inga större öppningar finns mellan 
utrymmet som ska trycksättas och brandutrymmet 

– Stäng till utrymmet så mycket som möjligt 

• I andra hand - Ventilering: 

– Säkerställ att ett tillräckligt flöde finns vid rökläkaget 

Trycksätt eller ventilera 

angränsande utrymmen 



All luft ska in 

i byggnaden 

0,6 m 

Swefan 

Placering för 

maximalt 

flöde 



Tillbakaflöde av rök? 

− dåligt utlopp 

− svår invändig väg 

− för lågt tryck 

från fläkten 



• I första hand - Trycksättning: 

– Säkerställ att inga större öppningar finns mellan 
utrymmet som ska trycksättas och brandutrymmet 

– Stäng till utrymmet så mycket som möjligt 

• I andra hand - Ventilering: 

– Säkerställ att ett tillräckligt flöde finns vid rökläkaget 

 

• Vid osäkerhet om röken är obrännbar eller inte 
ska ingen ventilering utföras 

Trycksätt eller ventilera 

angränsande utrymmen 



• Rum eller delar av byggnader kan sektioneras bort 

för att stegvis ventilera under avanceringen. 

• RDL kan vid möjlighet flytta fram baspunkten. 

Isolera om möjligt brandutrymmet 

 



Isolera branden samt trycksätt 

eller ventilera  

angränsande utrymmen 



Skapa begränsningslinjer 

och dämpa ner 

hastigheten på branden 
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Skapa utvändiga begränsningslinjer 

och eventuellt dämpa ner 

hastigheten på branden 



Brand i industribyggnad   



 Inledande beskrivning   
• När räddningstjänsten kom fram till platsen var det en fullt 

utvecklad brand i en industribyggnad, och det fanns brandutsatta 
gasflaskor kvar inne i byggnaden. 

• Branden hade även spridit sig till närmast intillstående byggnad. 

• Totalinfo från SOS antydde också att det saknades 2 personer i 
byggnaden som brann.  



Skadefaktorer 



Skadefaktorer fortsättning 
• Två saknade personer. 

• Vattenbrist. 

• Byggnadskonstruktioner som är till- och ombyggda flertal gånger. 

• Många olika verksamheter i byggnaderna. 

• Låsta dörrar 

• Rasrisk 

• Gasflaskor i byggnaden? 



Beslut 
• I inledningen av insatsen gjordes bedömningen att det inte var 

möjligt att genomföra någon livräddande rökdykning i den 
brandutsatta industrilokalen p.g.a. brandens intensitet, hög 
värmebelastning och en brandutsatt acetylenflaska. 

• Inriktningen på insatsen blev istället att i skydd förhindra 
brandspridning till intilliggande byggnader (defensiv utvändig). 

• Sektorindela skadeplatsen. 

• Kalla in mer resurser i form av enheter, höjdfordon, tankbilar men 
också stöd till RL. 



Taktik, metod och sektorindelning  
1. Viskafors: Skydda byggnaden ”villan”, lägg ut begränsningslang 

med dysor mellan byggnaderna (defensiv utvändig) 

2. Borås: Skydda garagelängan och hålla begränsningslinjerna med 
hjälp av kranbil, höjdfordon, vattenkanon, skärsläckare. (Defensiv 
utvändig) 

3. Skene: Trycksätta byggnaden med fläktar. (Defensiv invändig) 

4. Begränsningslinje. 


