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Övningens namn 

Skogsbrand 

Övningens nr 

 

Skapad av 

44, 03, KM 

Skapad datum 

180614 

Övning vecka 

 

Starttid 

 

Beräknad tidsåtgång 

2.5h 

Övningsansvarig 

 

Plats  

Lämplig plats med vattentäkt  
Enhet som övas 

Fordon med skogsbrandsmtrl, ATV 

Mål som övas 

2.4.1 

2019-04-10 
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Förutsättningar 
 Målsättning 
Syftet med övningen är att man skall få en chans att öva med materiel för 
skogsbrandssläckning och ATV´n i en realistisk miljö. Övningen kan med fördel 
genomföras vid ett vattentag där framkomsten är begränsad och där vegetation försvårar 
placering utav sugsil t ex. 
Kravnivå 
Grundläggande kännedom om mtrl och uppfyllande av gällande krav för framförande utav ATV. 

Materiel 
ATV m kärra, Fordon med skogsbrandsmtrl, IBC-container 

 

Förberedelser 
Förbered övningen genom att 
Övningsansvarig rekar lämplig plats för övningen.  

Skriv ut ”Uppkoppling av 120m begränsningslinje/6 spridare vattenspridare”, finns på Intranätet 
under operativ och handböcker. 

Länk: 
https://intranatet.jonkoping.se/download/18.3dbf2ae915bca7ae7a44751/1494947698567/Vattens
pridare%20begr%C3%A4nsningslinje%20skogsbrand.doc 

 

Materiel som ska medtagas för övningen 
Lasta och ta med IBC-container, ATV-kärra, Fordon med skogsbrandsmtrl och BAS-bil. 

 

Föreskrifter 
Säkerhet 
Lämpliga skyddskläder, hjälm vid framförande av ATV. De som kör ATV skall ha lämplig utbildning 
enligt gällande föreskrifter. 

Miljö 
 

Återställning 
Samtlig materiel skall rengöras och återställas. 

 
  

https://intranatet.jonkoping.se/download/18.3dbf2ae915bca7ae7a44751/1494947698567/Vattenspridare%20begr%C3%A4nsningslinje%20skogsbrand.doc
https://intranatet.jonkoping.se/download/18.3dbf2ae915bca7ae7a44751/1494947698567/Vattenspridare%20begr%C3%A4nsningslinje%20skogsbrand.doc
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Genomförande 
• Använd pumpen på ATV´n och fyll blåsan som ligger på flaket. Pumpa vatten från lämplig 

vattentäkt. *se Bilaga 1 och 2 
• Montera och koppla upp 4 st höga spridare och 4 st låga spridare. Koppla dem mot ATV-

pumpen. *se Bilaga 3 
• Provkör spridarna med hjälp utav ATV-pumpen. 
• Fyll IBC-containern med hjälp utav en 400-spruta. Ta vatten ifrån lämplig vattentäkt. *se 

Bilaga 4 
• Provkör spridarna med 400-spruta och sugslang placerad i IBC-containern. *se Bilaga 5 
• Provkör spridarna med vatten direkt från Fordon med skogsbrandsmtrl. 
• Dela ut PM med instruktion för hur man bygger begränsningslinje, samtliga 

övningsdeltagare bör läsa igenom materialet. 
• Återställ samtlig materiel. 
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”Använd pumpen på ATV´n och fyll blåsan som ligger på flaket. Pumpa vatten från lämplig 
vattentäkt.” 

BILAGA 1 
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”Använd pumpen på ATV´n och fyll blåsan som ligger på flaket. Pumpa vatten från lämplig 
vattentäkt.” 

BILAGA 2 
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”Montera och koppla upp 4 st höga spridare och 4 st låga spridare. Koppla dem 
mot ATV-pumpen." 

BILAGA 3 



sid 7(8) 

 

”Fyll IBC-containern med hjälp utav en 400-spruta. Ta vatten ifrån lämplig vattentäkt.” 

BILAGA 4 
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”Provkör spridarna med 400-spruta och sugslang placerad i IBC-containern. *” 

BILAGA 5 
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