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Definition av
uppdrag

Fordonståg

På station

Övrigt

Syftet med instruktionen är att beskriva hur fordonståg och
bemanning skall se ut vid larm om skogsbrand.
•
•

3060: 1 styrkeledare + 1 brandman heltid
3110 + motorspruta klass II (avbröstbar): 2 brandman deltid
+Gr ledare deltid
• 3140 + skogsbrandenhet: 1 brandman heltid + 1 brandman
deltid (första på plats)
• 3170: Åker till station
1 brandman heltid + 1 brandman deltid
Brandman heltid sköter kartbutiken för markägarkontakt m.m. Skall
även notera tider för fordon och personal in och ut. Brandman deltid
finns disponibel för diverse uppgifter.
I ett senare skede när mer personal/lediga fordon finns kan följande
användas:
•
•
•
•
•
•

Ledning

Station 225-3000 Mora

3055 (bandvagn) ev. på lastväxlarflak – (Norr Våmhus, söder
Siljansfors, söder Nusnäs)
3240 (flygbilen)
3160 + Skogsbrandsläp
Fler motorsprutor
3040
Vattentank (3140)

Glöm ej möjligheten att använda brandvärnen.
Styrkeledare meddelar brandens omfattning till RCB så snart denna
har uppfattning om detta samt resursbehov och prognos. RCB kan
åka ut på plats för en bedömning eller för RL.
Lokal ledning bör förstärkas tidigt med RCH / stf RCH för bakre stab.
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Riskbedömning
Moment/arbetsuppgift Risk

Station 225-3000 Mora

Åtgärd minska
risk
Personal bär
skyddsutrustning

Skyddsutrustning

Fordonskörning på väg
och i terräng

Fallande träd,
rök eller eld

Hjälm, stövlar med
trampskydd/stålhätta
samt tillgång till
andningsmask
Hjälm, stövlar med
trampskydd/stålhätta,
myggmedel samt
tillgång till
andningsmask
Fordon eller liknande,
hjälm, stövlar med
trampskydd/stålhätta
samt tillgång till
andningsmask

Brandsläckning

Fallande träd,
fallolyckor,
insekter, rök
eller eld

Personal bär
skyddsutrustning

Brandsläckning

Åskväder i
närheten

Evakuera
området och sätt
all personal i
fordon

Kommunikation

Glömma radio,
för långa
avstånd, inte få
kontakt med
brandpersonalen

Kontinuerlig
Radiosamband i varje
sambandskontroll sektor
samt
sektorindelning

