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Förord
Denna rökdykarinstruktion gäller vid rök- och kemdykning vid räddningstjänsterna inom
RäddSam F och bygger på arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (AFS 2007:7)
I vissa fall beskrivs säkerhetsåtgärder som är strängare än vad arbetsmiljöverket anger.
I denna instruktion har i vissa fall olika uppgifter styrts till vissa funktioner för att tydliggöra
ansvar och underlätta uppstarten av insatsen. Detta får dock inte motverka flexibla lösningar
för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Det är insatspersonalen som gemensamt löser uppgiften.
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1 Allmänna krav
För att brandpersonal ska få påbörja rök- och kemdykarutbildning ska de uppfylla krav enligt
AFS 2007:7. För att få tjänstgöra som rök- och kemdykare ska godkänd rök- och
kemdykarutbildning enligt anvisningar i AFS 2007:7 ha genomförts.

1.1

Definition för invändig insats som kräver skyddsnivå
rökdykning enligt AFS 2007:7

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

1.2

Definition för invändig insats som inte kräver skyddsnivå
rökdykning enligt AFS 2007:7

Före arbetet påbörjas måste en riskbedömning genomföras för att arbetet i sin helhet kan ske
utan risk. 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. Detta ska ständigt bevakas av all personal under
insatsen och om tät brandrök påträffas ska utrymmet evakueras och arbetsledare meddelas.
Eventuella uppvärmda brandgaser ska kontinuerligt kylas så att antändning inte kan påverka
de utrymmen där personal vistas.
Efter att skyddsnivå rökdykning krävts kan denna definition även användas för att bedöma när
rökdykning kan avslutas. Vid avslut av rökdykning ska lämplig skyddsnivå bestämmas av
arbetsledaren.
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2 Benämningar
Arbetsledare

Den eller de som arbetsgivaren gett i uppgift att ansvara för arbetet på
skadeplatsen vid insats och att besluta om rök- och kemdykning.
Inom RäddSam F ska funktionen styrkeledare, insatsledare och
brandingenjör kunna vara arbetsledare. I Rutin för stab och ledning
inom RäddSam F beskrivs att den som ansvarar för insatsledning har
tre tillikauppgifter; Räddningsledare, samordningansvar enligt
arbetsmiljölagen, arbetsledare enligt AFS 2007:7. På en skadeplats
kan det finnas flera arbetsledare.

Avlösningspersonal

Består av brandmän med andningsskydd som kan användas som rökeller kemdykare eller andra uppgifter.

Backup-/
Bör vara ett strålrör med en kapacitet av minst 1000 l/min.
förstärkningsstrålrör Ska exempelvis finnas tillgänglig vid risk för stora brandgasvolymer
och hög brandbelastning.
Baspunkt

Plats där rök- eller kemdykarinsatsen påbörjas och avslutas, tillika
normal uppehållsplats för rökdykarledare.

Depå

Plats där materiel, avlösningspersonal och avlösta rök- eller
kemdykare samlas.

Kemdykning

Inträngande i område där luftföroreningar sprids okontrollerat eller i
område med syrebrist för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemikalier
eller liknande med påtagen skyddsutrustning.

Nödläge

Ordet nödläge ska endast användas om egen personal råkat ut för en
olycka eller saknas, då gäller radiotystnad till dess man blir anropad.

Nödlägesgrupp

Består av en rök- eller kemdykarledare och två rök- eller kemdykare.
Nödlägesgruppen ska vara tillgänglig för en snabb insats vid ett
nödläge. Nödlägesgruppen är helt knuten till rök- eller
kemdykarinsatsen och får inte vara tillgänglig för andra
arbetsuppgifter.

Pumpskötare

Ansvarar för att insatt personal har säker tillgång till vatten.
Pumpskötaren kan även överta annan pumpskötares uppgifter i
omedelbar närhet.

Reservluft

Luftmängd som endast ska användas vid nödläge. Reservluften ska
inte betraktas som återtågsluft.

Räddningsluftpaket

Luftpaket med kopplad räddningsluftlang.
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Rök- eller
kemdykarkontrollant Assisterar rök- eller kemdykarledarna med protokollföring och
avlösning. Ska ha en sammanställning över samtliga insatta grupper.
Övertar inte rökdykarledarnas arbetsuppgifter. Utses vid behov.
Rökdykning

Rök- eller kem
dykargrupp
Rök- eller
kemdykarledare

Skyddsgrupp

Invändig insats –
Inte tät brandrök

Invändig insats –
Tät brandrök
rökdykning

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

Består av rök- eller kemdykarledare samt två rök- eller kemdykare.

Den som arbetsgivaren gett i uppgift att leda en rök- eller
kemdykarinsats och som har nödvändig utbildning och kompetens.
Vid behov kan arbetet delas mellan flera rök- eller kemdykarledare.
Består av två rök- eller kemdykare som svarar för att reträttvägen
säkras mellan rök- eller kemdykargruppen och baspunkten samt
underlättar för rökdykargruppens arbete med t.ex. slangdragning.
Skyddsgruppen, som har eget vatten, kan ledas av rökdykargruppens
rökdykarledare eller en egen rökdykarledare.

Invändig insats – Inte tät brandrök kan användas då miljön inte är tät
brandrök. Invändig insats – Inte tät brandrök innebär att lämpligt
skydd, organisation samt utrustning bestäms av arbetsledaren.

Invändig insats – Tät brandrök rökdykning innebär en normal
riskmiljö, organisation samt utrustning för att uppfylla AFS:2007:7
för rök- och kemdykning.

Invändig insats
- Tät brandrök
avancerad rökdykning Invändig insats - Tät brandrök avancerad rökdykning innebär en
utökad organisation och utrustning enligt RäddSam F
rökdykarinstruktion samt kompetens enligt RäddSam F
uppgiftskatalog.
Säker tillgång
till vatten

Pumpskötaren ansvarar för vattenförsörjningen under insatsen.
Slangsystemet ska vara anpassat så att rätt tryck och volymström
uppfylls för det strålrör som används. Målsättningen är att både
rökdykarnas och rökdykarledarens volymström uppgår till minst 300
l/min med 10 bars system eller minst 130 l/min vid 40 bars system.
Om vattentillgången understiger 600 liter ska rökdykning avslutas.
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3 Riskbedömning för rök- och kemdykning
Innan en rök- eller kemdykarinsats påbörjas ska arbetsledaren genomföra en riskbedömning
enligt AFS 2007:7, 5§ på skade- eller övningsplatsen. Insatsen ska planeras så att rätt
utrustning, skyddsklädsel, metod och taktik används för att lösa uppgiften på ett säkert sätt.
Riskbedömningen bör dokumenteras så snart som möjligt efter insatsens slut.
Nedan följer en bedömningsmall som kan användas som hjälp vid riskbedömning för insatser
och om rökdykning är lämplig som acceptabel skyddsnivå.
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Tät brandrök?
NEJ
Inte
rökdykning

JA

JA

Bedöm lämplig
Skyddsnivå

Tillräcklig
riskminimering?
NEJ
TE
Motiverad risk
för rökdykning?
NEJ
TE

JA

Rökdykning

Avancerad
rökdykning

Fortsatt
riskminimering

Fortsatt
riskminimering

Exempel på riskminimering












Ingen
rökdykning

Exempel på rökdykning




Utvändig kylning
Kyla brandgaser
Ventilera ut brandgaser
Isolera branden
Värmekamera
Skyddsgrupp
Nödlägesgrupp
Backupstrålrör
Andra angreppsvägar
Begränsad aktionstid
Begränsad inträngningslängd

Lägenhet
Mindre hus
Utomhus

Exempel på avancerad
rökdykning
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hög värme
risk för oplanerad ventilation
stora rumsvolymer
dolda utrymmen
svårigheter att orientera sig
svårigheter att förflytta sig
lång inträngningsväg
farligt gods
komplicerad konstruktion

4 Kompetensmål och övning för rök- och kemdykning
Kompetensmål för rök- och kemdykare och befäl ska uppnås enligt RäddSam F
uppgiftskatalog.
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5 Fysisk status
Krav på rök- och kemdykarens fysiska status gäller enligt AFS 2007:7 § 14-16 samt AFS
2005:6 § 51 som ska ses som minimikrav, lokala bestämmelser gäller som tillägg till detta.
Ansvarig arbetsledare ska vid varje arbetstillfälle avgöra om aktuell personal möter de fysiska
krav som är ställda för rökdykning. Om tecken på fysisk eller psykisk obalans förekommer
ska personen inte användas till rök- och kemdykning.
Rök- och kemdykare ska meddela sin arbetsledare om denne känner någon form av fysisk
eller psykisk obalans som kan påverka säkerheten vid rökdykning.
Det är av största vikt att rök- och kemdykare meddelar sin arbetsledare om man:

känner sig sjuk och framförallt har feber

tar medicin som kan påverka förmågan

inte har druckit tillräckligt med vatten under dagen

inte har ätit tillräckligt med mat under dagen

är gravid eller ammande då denne inte får rökdyka
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6 Utrustning för rökdykning
6.1

Samtlig invändig personal












6.2

hela och rena brandkläder
brandhjälm
brandstövlar
underställ (beroende på typ av larmställ)
innerhuva
brandhandskar
personligt kommunikationssystem
handlampa
andningsskydd med övertryck
rörelselarm eller inaktivitetslarm
värmekamera om tillgängligt

Specifika ytterligare krav till 6.1
6.2.1




Rökdykarledare
manöverslang med strålrör
räddningsluftslang
i fordon, vid baspunkt eller i närheten ska det finnas räddningsmask, protokoll,
klocka, skissblock, penna och system för att identifiera insatt personal

6.2.2

Rökdykarpar




manöverslang med strålrör
vid behov räddningsmask

6.2.3

Pumpskötare


6.2.4


ska ha kommunikation med rökdykargrupp
Arbetsledare
ska ha kommunikation med rökdykargrupp

6.2.5

Skyddsgrupp




manöverslang med strålrör
räddningsluftslang

6.2.6



Nödlägesgrupp
manöverslang med strålrör
räddningsluftslang
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7 Utrustning för kemdykning
7.1

Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt med köldskydd och
tryckluftsapparat
Underställ ska bäras under dräkten.
Personal i kemdykarenhet enligt Plan för farliga ämnen, RäddSam F ska klara
att använda denna typ av skyddsutrustning

7.2

Övertrycksventilerad kemskyddsdräkt och tryckluftsapparat
Underställ ska bäras under dräkten.
Personal i kemdykarenhet enligt Plan för farliga ämnen, RäddSam F ska klara
att använda denna typ av skyddsutrustning

7.3

Branddräkt med stänkskydd och tryckluftsapparat
Underställ ska bäras om larmstället förutsätter detta.
Personal i räddningsenhet ska klara denna typ av skyddsutrustning

7.4

Branddräkt och tryckluftsapparat
Underställ ska bäras om larmstället förutsätter detta.
Personal i räddningsenhet ska klara denna typ av skyddsutrustning

Ytterligare kombinationer av dräkter och andningsskydd kan användas efter särskild
bedömning och beslut
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8 Samband
Rök- eller kemdykare 1 och 2 ska alltid ha radiokontakt med rök- eller kemdykarledaren.
RäddSam F har en högre ambition utöver detta minimikrav, detta innebär att även
pumpskötare och arbetsledare vid behov ska kunna medlyssna på rök- eller kemdykarnas
radiotrafik. Även övrig personal som lyder under samma arbetsledare kan medlyssna på
radiotrafiken. Detta medför också att styrkeledaren (arbetsledaren) snabbt kan ge order och
direktiv till alla som denne ansvarar för.
Riktlinjer:

Det är viktigt att det främst är rökdykarna som talar på frekvensen

Varje rökdykargrupp har normalt sin egen rökdykarkanal

Vid insats från samma baspunkt i samma lokal genomförs normalt insatsen på en
gemensam kanal. Om olika kanaler väljs vid insats i samma utrymme måste man
säkerställa kommunikation (muntligt eller via radio) mellan rökdykarledarna vid
exempelvis ett nödläge

Vid olika baspunkter genomförs normalt insatsen på olika kanaler

Skyddsgrupp och nödlägesgrupp ska ha samma kanal som den gruppen de
betjänar, alternativt kan rökdykarledarna samgrupperas och länka mellan
kanalerna

För att förbättra samverkan vid rökdykarinsatser bör länets räddningstjänster på
sikt sträva efter att använda samma frekvensband för rökdykning. Förslagsvis
PTS frekvenser för analog rökdykning/skadeplatssamband 445.000, 445,025,
445.100, 445.600 MHz
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9 Rökdykning med värmekamera
Värmekamera bör medföras vid varje larm där brand befaras.
Rökdykare som använder värmekamera ska ha utbildning enligt RäddSam F:s uppgiftskatalog
samt övat med värmekameran i tillräcklig omfattning.
Riktlinjer och speciella risker:

Strålförare får aldrig släppa strålröret, dock kan under vissa moment strålröret
säkras med knä eller liknande för att alltid ha kontroll över dess position

Rökdykare får aldrig släppa kontakten med slangen.

Håll ständig fysisk kontakt mellan rökdykare då kameran kan sluta fungera.
Fysisk kontakt innefattar även en söklina (hundkoppel) mellan rökdykare.

Avancera inte för fort fram, om en rökdykare saknar värmekamera måste båda
rökdykarna hinna skapa sig en uppfattning om position och rummets utseende.

Svårt att se håligheter (bjälklag) i kameran

Fallrisker som inte syns i kameran

Risk för tunnelseende genom att använda kameran för mycket

Risk att sökningen går snabbare än slangdragningen


Skapa referenspunkter om kameran slutar fungera





Säkerställ en säker reträttväg
Att kameran enbart är ett hjälpmedel till den ordinarie rökdykarinstruktionen
Beakta risken att batteri tar slut eller att kameran upphör att fungera.
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10 Nödläge
Vid ett nödläge där egen personal skadas eller saknas i samband med rök- eller
kemdykarinsats är det av yttersta vikt att personal på skadeplats har en samsyn på vad som
skett och på den rådande situationen. Stressen hos insatspersonal är vid dessa situationer
extremt hög och eventuella räddningsinsatser måste ovillkorligen koordineras av ansvariga
arbetsledare. Hur eftersök organiseras är mycket situationsanpassat och kan därför inte
beskrivas i detta dokument. Av den anledningen ska detta dokument enbart ses som en
vägledning och en rutin för uppstarten av ett organiserat eftersök/undsättning.
Exempel på specifika uppgifter:
10.1.1






10.1.2





10.1.3






10.1.4


Rökdykare
Meddela rökdykarledaren om nödläge.
Aktivera om möjligt rörelselarm på skadad/desorienterad rökdykare.
Vid skadad rökdykare; om parkamrat inte förmår evakuera ska denne stanna vid
den nödställde, kontrollera och meddela bådas lufttillgång och invänta hjälp.
Vid saknad rökdykare; om möjligt ska parkamrat söka i närområdet (lyssna/titta
efter larmsignal från rörelselarm).
Vid saknad rökdykare där parkamrat måste lämna positionen; notera positionen
den saknade sist sågs på och lämna lampa för att underlätta eftersök.
Om rökdykare tvingas lämna nödställd; lämna lampa för att underlätta eftersök.
Rökdykarledare
Repetera öppet via radio vad som hänt, var och vem som är drabbad.
Meddela arbetsledare om nödläge och behov av omedelbar radiotystnad på
aktuell rökdykarkanal.
Påbörja om möjligt undsättning.
Rökdykarledare repeterar alltid rökdykares anrop.
Vid avbruten kommunikation med den nödställde görs kontinuerliga försök till
kontakt av rökdykarledare.
Arbetsledare för rökdykningen
Bekräfta att nödläget är uppfattat.
Ordna att ny rökdykarledare utses om eftersök påbörjats av tidigare
rökdykarledare.
Ansvarar för nödsökningen.
Beordrar radiotystnad och eventuellt kanalbyte för inte störa nödläget.
Aktiverar eventuell nödlägesgrupp.
Bildar nya rökdykargrupper för nödsökning.
Ledningsteam (SL+IL+BI)
Ser till helheten på insatsen.
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Bedömer om övriga uppgifter ska avbrytas eller inte i samverkan med
styrkeledaren.
Skapar framförhållning och planerar för omfall.
Ersätter vid behov drabbad styrka.
Bestämmer ny angreppsväg för eventuell fortsatt insats.
Dokumenterar insatsen.
Genomför lägesrapporter till IB/SOS.
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11 Invändig insats – Tät brandrök rökdykning
Exempel på normal riskmiljö kan vara en lägenhet, mindre villa, radhus eller annan lokal med
lägre möjlig brandbelastning och okomplicerade utrymmen.
Organisation vid normal rökdykarinsats (1+4):





1 rökdykargrupp
1 rökdykarledare
1 pumpskötare
1 arbetsledare
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Checklistor vid Invändig insats – Tät brandrök rökdykning
11.1 Arbetsledare (Ledningsteam)
11.1.1










11.1.2




11.1.3




Åtgärder före insats
Orienterar sig på platsen
Läser situationen (händelse, objektstyp, byggnadskonstruktion, layout,
rumsstorlek, brandförlopp, särskilda risker etc)
Beslutar om eventuell omedelbar åtgärd
Tar del av insatsplan och/eller orienteringsritningar
Tar beslut om eventuell riskminimering innan insats påbörjas (utvändig kylning,
ventilering etc)
Utför riskbedömning med stöd av bedömningsmall om invändig insats kan
genomföras
Utser särskilt utbildad och erfaren rökdykarledare
Tar beslut om eventuell riskminimering under insatsen (inträngningslängd,
aktionstid, skyddsgrupp, backupstrålrör etc)
Tar beslut om mål med uppgiften och angreppsväg
Ger order
Åtgärder under insats
Är skyldig att under hela insatsen kontinuerligt utvärdera sin riskbedömning
Bedömer uthålligheten och behovet av avlösningsgrupp
Informerar löpande rökdykarledaren om viktiga händelser som påverkar insatsen
Bör ha medlyssning på rökdykarkanalen för att snabbt kunna vidta nödvändiga
åtgärder
Åtgärder efter insats
Informerar sig om utförd insats
Kontrollerar insatt personals fysiska och psykiska status
Utvärderar insatsen och dokumenterar riskbedömning

11.2 Rökdykarledare - RDL
11.2.1







Åtgärder före insats
Orienterar sig på platsen
Läser situationen (händelse, objektstyp, byggnadskonstruktion, layout,
rumsstorlek, brandförlopp, särskilda risker etc)
Tar del av insatsplan och/eller orienteringsritningar
Kontrollerar rökdykarnas syfte med uppgiften, angreppsväg, särskilda risker
samt eventuell riskminimering under insatsen
Beslutar om baspunktens placering
Tiden för rökdykarnas inträngning bör registreras.

19










11.2.2
















11.2.3




Gör funktionsprov av samband och kontrollerar rökdykarnas skyddsutrustning.
Säkerställer att rörelselarm är aktiverade.
Ger rökdykarna order:
 Baspunkt
 Angreppsväg
 Syfte genom att…
 Särskilda risker och riskminimering
Meddelar arbetsledare när insatsen påbörjats.
Gör sig själv klar för omedelbar insats med mask påtagen.
Säkerställa eget strålrör och trycksatt slang.
Om arbetsledare bedömer att insatsen kan ske på ett säkert sätt får rökdykning
påbörjas innan rdl-slangen är utlagd eller vattenfylld. Rdl slang ska dock snarast
möjligt läggas ut och trycksättas.
Åtgärder under insats
Styr vid behov/möjlighet ventilationen med angreppsdörren.
Koordinerar ventilationen av utrymmet som rökdykarna befinner sig i.
Följer hela tiden var rökdykarna befinner sig i byggnaden.
Informerar fortlöpande ansvarig arbetsledare.
Informerar rökdykarna om händelser som påverkar insatsen.
Om rökdykarprotokoll förs antecknar RDL viktiga händelser i protokollet.
Bedömer fortlöpande brandens förlopp.
Informerar vid ett nödläge närmaste arbetsledare och undsätter därefter
omedelbart om möjligt rökdykarna.
Ansvarar för en fungerande kommunikation med rökdykarna och åtgärdar
problemet om en rökdykare förlorar sitt samband.
Om kommunikationen bryts med båda rökdykarna ska detta uppfattas som
nödläge.
Kontrollerar luftmängd och återkallar rökdykarna när så krävs.
Säkrar rökdykarnas reträttväg.
Är behjälplig med tex slangdragning, insatsplan eller detaljplan.
Rökdykarledaren får inte tas i anspråk för andra uppgifter under pågående
rökdykarinsats.
RDL ska ha mask påtagen för att snabbt kunna assistera rökdykarna samt för
egen säkerhet.
Avbryter insatsen när så bedöms ur säkerhetssynpunkt.
Åtgärder efter insats
Rapporterar snarast till ansvarig arbetsledare om utförd insats.
Slutför rökdykarprotokoll om sådant förts.
Kontrollerar rökdykarnas fysiska och psykiska status.
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11.3 Rökdykare 1 och 2
11.3.1











11.3.2













11.3.3



Åtgärder före insats
Kontrollerar personlig skyddsutrustning (rörelselarm, skyddskläder,
andningsskydd).
Kontrollerar samband mellan rökdykare samt rökdykarledare.
Inhämtar information om baspunkt, angreppsväg, syfte genom att… samt
särskilda risker och riskminimering.
Gör manometerkontroll (300 bar med max avvikelse 20 % eller 240 bar) och
meddelar manometertrycket till rökdykarledaren.
Kontrollerar att flaskventilen är helt öppen.
Ser till att lämplig släck- och räddningsutrustning tas med.
Läser av byggnaden och gör en riskbedömning (studerar faktorer som
objektstyp, insatsplan, rumsindelning, lägenhetsstorlek, brandförlopp och
brandgaser).
Inhämtar information om reträttväg.
Bekräftar ordergivning.
Avluftar strålröret.
Åtgärder under insats
Strålförare får aldrig släppa strålröret, dock kan under vissa moment strålröret
säkras med knä eller liknade för att alltid ha kontroll över dess position.
Håller ständig visuell eller ljudlig kontakt mellan rökdykare. Kontakt innefattar
även en söklina (hundkoppel) mellan rökdykare.
Släpper under inga omständigheter kontakten med slangen om inte söklina
(hundkoppel) används mellan rökdykare eller mellan slang och rökdykare.
Kyler vid behov brandgaser.
Kontrollerar med jämna mellanrum manometertrycket och sambandet.
Tillsammans känna av kroppens signaler och avbryta insatsen vid omedelbar
fara eller om någon känner sig ovanligt trött eller desorienterad.
Kontrollera reträttvägen och inte tränga in längre än nödvändigt.
Meddelar rökdykarledaren om viktiga händelser samt position i byggnaden,
principen är att rökdykarna talar och resten lyssnar.
Vid avbrott i sambandet avbryts insatsen.
Ska avbryta insatsen i god tid för att inte behöva använda reservluft.
Meddelar rökdykarledaren när återtåget börjar.
Vid återtåg ska slang och strålrör medföras.
Vanligtvis avslutas insatsen vid baspunkten.
Specifika uppgifter för rökdykare 1
Hålla uppsikt framåt, uppåt samt åt sidorna.
Medföra strålrör eller annan släckutrustning och ansvara för släckinsatsen.
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11.3.4





11.3.5




Specifika uppgifter för rökdykare 2
Hålla uppsikt bakåt och åt sidorna.
Ansvara för att det finns manöverbåge på manöverslangen.
Tar med övrig utrustning såsom t.ex. inbrytningsverktyg, kilar, nycklar m.m.
Ansvara för samband med rökdykarledaren.
Tar med räddningsmask då rökdykarledaren så beslutar.
Åtgärder efter insats
Rapporterar till rökdykarledare/ansvarig arbetsledare om utförd insats.
Rapporterar till rökdykarledare/ ansvarig arbetsledare om sin fysiska och
psykiska status.
Larmkläder hanteras enligt särskild rutin för att undvika kontaminering.

11.4 Pumpskötare
11.4.1




Åtgärder vid insats
Medlyssning av kommunikation på rökdykarkanal.
Säkerställa vatten- och materielförsörjning för rökdykare och rökdykarledare.
Meddelar arbetsledare och rökdykarledare att insatsen ska avbrytas när
vattennivån understiger ca 600 liter.
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12 Invändig insats - Tät brandrök avancerad rökdykning
12.1 Allmänt
Exempel på objekt där avancerad rökdykning kan krävas:

Industrier

Lagerlokaler

Vindar

Källare

Publika lokaler

Kulvertar

Fartyg

Sjukhus
Exempel på faktorer som kan kräva avancerad rökdykning:

hög värme

stora rumsvolymer

dolda utrymmen

svårigheter att orientera sig

svårigheter att förflytta sig

lång inträngningsväg

farligt gods
Arbetsledaren bedömer om insatsen ska utföras med krav på avancerad rökdykning utifrån på
de kritiska faktorer som kan förekomma. Då avancerad rökdykning krävs ska arbetsledaren
fatta beslut om en förstärkning av insatsen eller besluta att andra åtgärder ska vidtas före
rökdykarinsatsen i syfte att minska riskerna.
Rökdykarinsatser och avancerade rökdykarinsatser kan pågå samtidigt i olika utrymmen
under insatsen.
Högre skyddsnivå kan innefatta fler rökdykargrupper, skyddsgrupper, nödlägesgrupper,
rökdykarkontrollant, förstärkningsstrålrör, räddningsluftpaket och andra åtgärder som ökar
säkerheten.
Inom RäddSam F är endast vissa stationer utrustade och övade för avancerad rökdykning.
Styrkor som endast får rökdyka vid normala riskmiljöer får endast användas på vissa
positioner vid en avancerad rökdykning om detta är övat enligt RäddSam F:s uppgiftskatalog.
De styrkor som är utrustade och övade för avancerad rökdykning framgår av RäddSam F:s
enhetsförteckning.
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12.2 Specifika ytterligare uppgifter vid avancerad rökdykning
Vid avancerad rökdykning kan säkerheten höjas på olika sätt. Ventilation och utvändig
släckning är exempel på åtgärder som kan utföras för att undvika rökdykning helt eller minska
riskerna under insatsen. Backupstrålrör vid baspunkt, värmekamera och rörelselarm är
verktyg som kan användas för en säkrare insats. Riskerna ska dock hela tiden värderas och
bedömas utifrån vad man kan vinna på att utföra en rökdykarinsats kontra att inte göra det.
Om en insats med avancerad rökdykning ändå måste genomföras så kan följande
arbetsuppgifter tillkomma.
12.2.1






12.2.2






12.2.3



12.2.4


Arbetsledare
Vid insatser som bedöms som avancerad rökdykning ska särskilt befäl utses som
har kompetens enligt uppgiftskatalogen för att leda sektor med avancerad
rökdykning.
Tydliggöra att avancerad rökdykning gäller för insatsen .
Kontrollera att samtlig personal i organisationen för den avancerade
rökdykningen är godkända för den tänkta positionen .
Organisera och planera för att upprätthålla insatsen under en längre tid. Noga
förberedda insatser ger i förlängningen som regel säkrare och effektivare
insatser, även om insatstiden blir längre.
Rökdykarledare
Samtliga rökdykarledare ska vara godkända för avancerad rökdykning Samtliga
rökdykarledare ska vara godkända att agera rökdykarledare vid avancera
rökdykning .
Rökdykarledaren ska ha minst lika lång slang tillgänglig som
rökdykargrupperna.
Om fler än en rökdykargrupp används bör fullständigt rökdykarprotokoll föras
och system för att identifiera personalen ska användas.
Rökdykarledaren ska vid behov ta hjälp utav assisterande rökdykarledare samt
rökdykarkontrollant.
Samordning är viktig vid avlösningar. Varje grupp bör ha eget nummer under
hela insatsen eller att man lämnar exempelvis namnbrickor.
Rökdykare
Minst en rökdykare i varje rökdykarpar ska vara godkänd för avancerad
rökdykning. Om en rökdykare används som inte är godkänd för avancerad
rökdykning ska denna ha övat detta enligt uppgiftskatalogen för att kunna ingå i
en avancerad rökdykningsinsats.
Vid risk för lång inträngning ska det startas med 75m 42 mm slang för samtliga
insatta rökdykargrupper.
Skyddsgrupp
Minst en rökdykare i varje skyddsgrupp ska vara godkänd för avancerad
rökdykning. Om en rökdykare används som inte är godkänd för avancerad
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12.2.5








12.2.6








12.2.7


rökdykning ska denna ha övat detta enligt uppgiftskatalogen för att kunna ingå i
en avancerad rökdykningsinsats.
Säkrar reträttväg för rökdykargruppen och placerar sig på ett avstånd så att man
har kontroll över rökdykarna.
Är beredda att undsätta rökdykarna vid problem.
Är rökdykarna behjälpliga med slang och utrustning.
Kan skydda flera rökdykargrupper med samma inträngningsväg.
Ska ha minst lika lång slang tillgänglig som rökdykargrupperna.
Har säker separat tillgång till vatten.
Skyddsgruppen har ständig kontakt med rökdykargruppen på samma radiokanal.
I vissa fall kan skyddsgruppen bli tvungna att reläa radiotrafiken mellan
rökdykare och rökdykarledaren.
Nödlägesgrupp
Minst en rökdykare i varje nödlägesgrupp ska vara godkänd för avancerad
rökdykning. Om en rökdykare används som inte är godkänd för avancerad
rökdykning ska denna ha övat detta enligt uppgiftskatalogen för att kunna ingå i
en avancerad rökdykningsinsats.
Rökdykarledaren i nödlägesgruppen ska vara godkänd för avancerad
rökdykning.
Är förberedda för en snabb insats och uppehåller sig i närheten av baspunkten.
Ska vara informerade om insatsen
Ska ha minst lika lång slang tillgänglig som rökdykargrupperna.
Har säker separat tillgång till vatten.
En nödlägesgrupp kan betjäna flera baspunkter om avståndet mellan dessa inte
överstiger syn- och hörbarhetsavstånd.
Rökdykarkontrollant
Samtliga rökdykarkontrollanter ska vara godkända för avancerad rökdykning.
Har passning på rökdykarkanal.
Inhämtar uppgifter om samtliga rökdykare och upprättar ett eget
rökdykarprotokoll.
Skapar framförhållning vad gäller resurser både personellt och materiellt.
Håller ansvarigt befäl informerad om hur insatsen fortskrider samt meddelar
behov av avlösning i god tid.
Har kontakt med avlösningsgruppen.
Övertar inte rökdykarledarens uppgift och får inte tas i anspråk till andra
uppgifter.
Uppehåller sig lämpligen med uppsikt över angreppsvägen.
Avlösningsgrupp
Minst en rökdykare i varje avlösningsgrupp ska vara godkänd för avancerad
rökdykning. Om en rökdykare används som inte är godkänd för avancerad
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12.2.8





rökdykning ska denna ha övat detta enligt uppgiftskatalogen för att kunna ingå i
en avancerad rökdykningsinsats.
Har kontakt med rökdykarledare eller rökdykarkontrollant.
Ska vara beredda för att lösa av insatta grupper med rätt information och
utrustning för ändamålet.
Tar i regel med sig rökdykarledarens slang in och den avlösta gruppen tar sedan
med denna ut igen. Alternativt lina.
Avlöst rökdykarpar anmäler sig till rökdykarledaren eller rökdykarkontrollanten.
Avlösningsgruppen bör förses med ett speciellt nummer under hela insatsen.
Alternativt att namnbrickor lämnas till rökdykarledaren.
Avlösning sker i regel vid strålrör för respektive grupp för att inte tappa fart i
insatsen. Exempelvis så övervakar skyddsgruppen avlösningen av
rökdykargruppen och omvänt. Tiden för avlösning är beroende på miljön.
Lämpligt är vid ungefär 100-150 bar vid långa inträngningsvägar.
Slangsystem
Förlängning av slangsystem sker lämpligen ute vid grenrör med vattenfylld
slang och snabbt kopplingsskifte. Rökdykargrupp och skyddsgrupp släpper tryck
efter radiokommunikation.
Rökdykargrupp och skyddsgrupp skyddar varandra vid slangförlängning.
Beakta att det kan vara svårt och tungt att dra slang i besvärliga miljöer.
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13 Exempel på organisation vid en avancerad rökdykarinsats
förstärkt med skyddsgrupp

Rökdykargrupp

Skyddsgrupp

Rökdykarkontrollant

Rökdykarledare

Pumpskötare 2
Pumpskötare 1

Styrkeledare

Insatsledare/
Brandingenjör
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Alternativt slangsystem vid
avancerad rökdykning

Rökdykargrupp

Skyddsgrupp

Rökdykarledare

Rökdykarkontrollant

Möjlighet till
vattenförsörjning till
andra uppgifter
Pumpskötare 2
Pumpskötare 1

Styrkeledare

Insatsledare/
Brandingenjör

Brandpost/Tankbil
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Exempel på djup avancerad rökdykning

Rökdykargrupp

Skyddsgrupp
Nödlägesgrupp

Rökdykarledare
Hjälp till
rökdykarledare
assistens
Backupstrålrör

Avlösningsgrupp

Pumpskötare
RE 1

Pumpskötare
RE 2

Pumpskötare
RE 3

Rökdykarkontrollant

Depåchef

Styrkeledare/
Sektorchef
RE 1

RE 2

D
E
P
Å

RE 3

Insatsledare
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Brandpost/Tankbil

Brandpost/Tankbil

Op. stab
Fältstab
Brandingenjör

Rökdykargrupp
RE 1

Exempel på bred avancerad
rökdykning

Styrkeledare
RE 1

Styrkeledare
RE 3

Rökdykargrupp
RE 3
Rökdykarledare
RE 1

Rökdykarledare
RE 3
Rökdykargrupp
RE 2
Rökdykarledare
RE 2
Pumpskötare
RE 3

Pumpskötare
RE 1

Insatsledare

Styrkeledare
RE 2

Rökdykar- Depåchef
Avlösningsgrupp kontrollant

Pumpskötare
RE 2
Nödlägesgrupp
RE 4

RE 1

RE 3

DEPÅ

R
E
4
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RE 2
Brandingenjör

Op. stab
Fältstab

Exempel på parallella
sektorer med rökdykning
och avancerad rökdykning
under samma insats
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