Information från MSB utskickat 210609
Under veckan som gått har MSB på begäran från kommunal rtj alt. Lst aktiverat det luftburna stödet
till flertalet skogbränder. Vid en av insatserna skedde en incident i samband med ett vattensläpp, då
en trädtopp knäcktes och landade ca. 10 meter från en brandman. Incidenten har av den aktuella
räddningstjänsten anmälts enligt gängse internrutin samt till MSB. Räddningstjänstorganisationen i
fråga efterfrågade mer info om säkerhet vid samverkan med flygande släckresurser vid skogsbränder
och hur de ska gå till väga vid en nödsituation. Säkerhet och arbetsmiljö för både mark- och
luftpersonal är central under insatserna och från MSB:s sida tar vi händelsen på största allvar. Vi har
med bakgrund i insatserfarenheter och fakta sammanställt tips och råd till RL/IL som samverkar med
MSB:s luftburna stöd nedan (omfattar inte rutiner vid ett flyghaveri utan fokuserar på
markpersonalens arbetsmiljö vid en skogsbrand). Möjligt för er att distribuera informationen nedan
till de kommunala räddningstjänstorganisationerna?
Förebyggande/riskanalys:
• Använd skyddsutrustning (hjälm, skyddsklädsel etc.)
• Använd reflexväst för att synas bättre i skogen.
• Säkerställ kommunikation mellan mark-mark och mark-luft.
• Säkerställ att markpersonal känner till riskerna och agerande vid samverkan med luftburet
stöd och vid en nödsituation.
• Sektorindela tydligt skadeplats.
• Lyssna efter de skopande planens varningssignal inför vattensläpp (hörs även vid skopning).
Om markpersonal råkar befinna dig där ett vattensläpp/dropp sker:
• Spring inte, såvida du inte är säker på att du tar dig ut ur området.
• Skydda dig inte under träd pga. av risken för fallande grenar och trädtoppar.
• Stå aldrig upp oskyddad i släppområdet. Kan du inte undvika droppet/vattenmassan – lägg
dig på mage vänd mot flygplanet/helikoptern med fötterna isär för att hålla kroppen stabil.
• Dra nytta av stora fasta föremål, ex. stora stenar.
”Backfickebild” på säkerhetsavstånd mellan luft- och markresurser/personal tilltänkt till räddnings/ledningspersonal på skadeplats. OBS! även om det är flygplan på bilden gäller det även helikoptrar.
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