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1.6.5 Materielkunskap (i)
-känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.
1.6.6 Utryckningskörning (i)
-inneha B behörighet
2.1.1 Brandkunskap allmän (i)
-ha god kunskap om brandgaser och övertändning.
-ha god kännedom om brännbarhetsområde för olika gasblandningar.
-ha god kännedom om glödbrand samt hur den ska bekämpas.
2.1.4 Särskilda risker
-veta risker, säkerhetsavstånd samt rutiner vid bränder med gasflaskor involverade.
-känna till acetylens sönderdelning samt veta hur det uppstår och vad som kan förvärra den.
-känna till begreppet BLEVE samt hur BLEVE kan förhindras vid brandpåverkan av cisterner med brännbar
gas.
-veta förutsättningar för dammexplosioner samt bedöma riskerna i samband med dessa.
-kunna släcka en metallbrand på säkert sätt samt veta riskerna vid felaktigt vald släckmetod.
2.1.5 Eldstäder / soteld
-kunna agera rätt vid soteld samt kunna göra en riskbedömning av spridningsrisk från murstock.
2.2.1 Dörrforcering (i)
-veta hur dörrar, karmar och lås är konstruerade samt hur kombinationer av dessa ger oss olika problem.
3.2.2 Trafikolycka nivå 2, varning samt hel eller delvis avstängning av vägbanan (g) Bemanning: 1
-känna till hur fordonen ska ställas upp samt hur olycksplatsen bör skyltas samt kunna utnyttja buffertfordon
för säkring av arbetsplats.
Varning samt hel eller delvis avstängning av vägbana

3.2.8 Trafikolycka nivå 8, första omhändertagande (g) Bemanning: 1
-kunna varna och skylta riksväg med varningsanordning, bloss samt rätt placera fordon för att skapa en säker
arbetsplats vid trafikolycka inom 120 sek.
-kunna ge första hjälpen enligt målkod för sjukvård.
-kunna säkra olycksplats mot brand med handbrandsläckare inom 120 sekunder
-kunna ge tillträde för sjukvårdsinsats.
-kunna bryta batterispänning
-kunna lämna lägesrapport till ankommande enheter och SOS
3.6.6 Vattenlivräddning nivå 5, Första omhändertagande (g) Bemanning: 1
-kunna simma minst 200 meter.
-kunna påbörja allmänhetens insats inom 30 sekunder efter framkomst med hjälp av frälsarkrans eller
-kunna påbörja islivräddning med hjälp av frälsarkrans eller kastlina och isdubb inom 30 sekunder.
-kunna omhänderta olycksdrabbad på rätt sätt
-kunna lämna lägesrapport till ankommande styrkor och SOS

