
UPPDATERAD 100518 Arbetsutgåva

Uppgiftskatalog med mål för Höjdenhet bas, HE
1.4.1 Objekt/adress (i)

 -ha mycket god adresskännedom inom det egna släckområdet.
 -kunna hitta till alla automatlarmobjekt med hjälp av adressen.
 -kunna hitta till alla centralapparater med hjälp av automatlarmkort.
 -ha god adresskännedom inom de större bostadsområdena.
 -ha god objektskännedom på samlingslokaler inom eget släckområde
 -ha god objektskännedom på vårdanläggningar inom eget släckområde
 -ha god objektskännedom på äldreboende inom eget släckområde
 -ha god objektskännedom på större industrier inom eget släckområde
 -ha god objektskännedom på skolor inom eget släckområde
 -ha god objektskännedom på hotell inom eget släckområde

1.6.4 Fordonskunskap (i)
 -Skall inneha godkänd examination på fordonet:
 -Redogöra för samtliga larmpunkter i påbyggnadens varningssystem.
 -Redogöra för och utföra samtliga punkter som ingår i ”daglig tillsyn”.
 -Gått igenom fordonets instruktionspärmar
 -Köra och backa i körbana, se bilaga maxtid 1 min och 50 s.
 -Redovisa luftfjädringens funktion, max höjd-normalhöjd-lägsta höjd.

1.6.5 Materielkunskap (i)
 -känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.

1.6.6 Utryckningskörning (i)
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.
 -utföra en säker kylning samt utföra läckagekontroll av gasflaskor.
 -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 hantera och släcka en brand i en silo/behållare med brännbart damm eller pulver.
 -kunna släcka en metallbrand på säkert sätt samt veta riskerna vid felaktigt vald släckmetod.

2.2.2 Brandgasventilation (i)
 -känna till det tidiga brandförloppet
 -känna till övertändningens natur
 -känna till den fullt utvecklade branden
 -känna till avsvalningsfasen

2.2.5 Brandgasventilation nivå 3, tak-större byggnader (g) Bemanning: 2
 -med hjälp av höjdfordon, cirkelsåg och takarbetsset säkert kunna påbörja håltagning på flerbostadshus, 
industribyggnad eller motsvarande samt kunna utföra temperaturmätning och kylning med dimspik inom 7 min

2.2.8 Utvändig släckning nivå 3, mha höjdfordon (g) Bemanning: 1
 -att självständigt kunna utföra utvändig släckning genom att resa ett höjdfordon (maskinstege eller hävare) på 
2 minuter från det att fordonet stannat tills den är rest till fönster på maxhöjd för fordonet, samt att en 
brandman har klättrat upp till toppen alternativt åkt upp i korgen med ett strålrör och påbörjat släckning försedd 

 2.6.1 Hydraulik (i)
 -känna till grundläggande fysikaliska egenskaper om vatten.
 -kunna definiera begreppen viskositet och densitet.
 -känna till brandpostnätets normala kapacitet.
 -känna till innebörden av vad konventionellt- och alternativt brandpostsystem innebär.
 -kunna grundläggande hydraulik såsom olika benämningar på tryck, enklare friktionsförlustsberäkningar 
 -känna till hur man kan minska tryckförluster i ett slangsystem (slangdimension, dubblering etc.)
 -kunna strålrörens egenskaper



3.12.2 Säkring av hotat tak eller byggnadsställning vid stormskada (g)
 -Med hjälp av taksäkring kunna säkra hotade tak så att de inte faller ner vid storm eller kraftig blåst.
 -Med hjälp av taksäkring kunna säkra hotade byggnadsställningar så att de inte faller ner vid storm eller kraftig 

3.13.1 Vintertjänst nivå 1 (g)                                         Bemanning: 1
 -kunna hantera andningsskydd i kyla
 -kunna rätt förbereda sig för och tjänstgöra i stark kyla samt känna till risker med att vistas ute i stark kyla
 -kunna förebygga driftstörningar på fordon samt återställa fordon vintertid
 -känna till och kunna använda de hjälpmedel som finns för körning i halt väglag

3.14.1 Suicid (i)
 -ha kännedom om myter runt suicid
 -ha god kännedom om rutiner vid larm om misstänkt suicidförsök 
 -ha god kännedom om åtgärder vid hot om suicid 
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