INSTRUKTION
Rökdykning standardrutin
Station 225-3000 Mora
Datum/upprättad: 2013-02-26/JS, BB
Uppdaterad: 2018-11-03
Ska följas upp senast: 2019-11-03

Definition av
uppdrag

För att säkerställa att grundläggande moment fungerar upprättas
följande standardrutin för rökdykning i enlighet med AFS 2007:7.

Orientering och
riskbedömning

Styrkeledaren gör första OBBO tillsammans med rökdykarledaren på
platsen och beslutar mål med insats (MMI) medan övrig personal
avvaktar i släckbilen för order. Riskbedömningen enligt AFS 2007:7 som
ligger till grund för rökdykarinsats skall dokumenteras senare i
insatsrapporten.
Styrkeledare: Ger order om angreppsväg och baspunkt samt
riskbedömning. Meddelar MMI.
Pumpskötaren: Drar fram kyrkan till baspunkt och trycksätter
systemet.
Chauffören: Blir rökdykarledare och medföljer vid OBBO.
Rökdykare 1: Förbereder för rökdykning, slangsystem.
Rökdykare 2: Förbereder för rökdykning, slangsystem.
Förstärkningsbrandman: Övertar rollen som pumpskötare,
säkerställer vattentillgång och hjälper rökdykarledare med slang etc.

Påbörjande av
insats

Kontroll före
inträngning med
rökdykare

Vid komplett
styrka 1+4

1. Säkerställ att befälet genomfört riskbedömning enligt AFS
2007:7. Eventuella restriktioner skall delges personalen.
2. Säkerställ att vatten finns på strålrör (rökdykare +
rökdykarledare).
3. Säkerställ kommunikation mellan rökdykare och
rökdykarledare.
4. Säkerställ att MMI och risker är uppfattat av samtliga.
Rutin enligt ”påbörjande av insats” men rökdykarledaren medföljer då
styrkeledaren för OBBO medan övriga, inklusive chauffören avvaktar i
släckbilen.

Vid långa
Centrumrulle byts ut mot 42 mm slang (quick-bag).
inträngningsRökdykare: Gul slang.
vägar och stora
Rökdykarledare: Röd slang.
brandgasvolymer
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Riskbedömning
Moment/Arbetsuppgift Risk
OBBO

Rökdykning

Håltagning

Rök, eld, explosion,
fallande föremål,
byggnadens
hållfastighet.
Övertändning, fall,
desorienterad,
fastklämd, värme,
explosion,
byggnadens
hållfastighet.
Fall, rök, eld,
motorsåg,
skärskador.

Utvändig släckning

Ras, värme, rök, vid
vintertid risk för
halka och kyla.

Dörrforcering

Klämskador, splitter,
slinta.

Åtgärd minska
risk

Skyddsutrustning

Hålla säkert
avstånd,
riskbedömning

Komplett larmställ

Säkert vatten,
kommunikation,
kontinuerlig
riskbedömning,
reträttväg,
sektorindelning.
Fallsäkring,
andningsskydd,
arbeta från
höjdfordon,
sågskyddsutr.
Hålla avstånd,
rökskydd, torra
och varma kläder.

Komplett larmställ
med andningsskydd,
radio, passlarm.

Avstånd,
använda rätt
utrustning för
dörrforcering.

Komplett larmställ,
skyddsglasögon,
hörselskydd.

Komplett larmställ
med andningsskydd,
fallsäkring,
sågskyddsutrustning
Komplett larmställ.

