
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildnings skogsbrandvärnpersonal 

Utbildningen genomförs under två dagar á sex timmar och genomförs med både teoretiska pass och 

övning i praktiskt handhavande. Följande målsättningar är uppsatta för utbildningen. 

 

Svensk räddningstjänst 0,5 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 känna till räddningstjänstens organisation 

 känna till räddningstjänstbegreppet enligt 1 kap 2§ LSO 

 känna till samverkande organisationer såsom övriga blåljusmyndigheter, Försvarsmakten, SOS 

Alarm och dess olika roller 

 

Skogsbrandens olika skeden och spridning 2,5 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 känna till skogsbrandens natur och hur den sprider sig 

 känna till hur vegetation, topografi, väder, tid på dygnet och fuktighet påverkar spridningen av 

branden 

 känna till begreppen eldband, låg löpbrand, hög löpbrand, flygbrand, toppbrand, brandfront, 

brandfrontens flyglar, brandområdets rygg och brandområdets flanker 

 känna till begreppen våt metod, torr metod och blackline 

 känna till skogbrandsprognoser och vad som påverkar dessa och hur prognosen 

kommuniceras. 

 

Taktik 0,5 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 känna till grundläggande taktik 

 känna till enkla tumregler för spridning av branden 

 

Arbetsmiljö 1 tim 

 känna till de risker som är förknippade med arbete vid skogsbrand såsom risk för bränn- och 

rökskador, utmattning, fallande träd och risker för skador på rörelseorganen 

 känna till el-risker och skyddsavstånd kring elledningar 

 känna till risker med höga tryck i slangar och vid pumpar 

 känna till riskerna med medverkan av luftburna enheter  

 kunna använda personlig skyddsutrustning 

 känna till rutiner för ”friska brandmän” 

 

Samband 0,5 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 kunna använda tilldelat sambandssystem 

 känna till sambandssystemets uppbyggnad och begreppen DMO och TMO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Larmrutiner 0,5 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 kunna ta emot ett larm och ta sig till samlingsplatsen 

 känna till larmplaner och dess uppbyggnad 

 

Praktiskt handhavande 6 tim 

Målsättningen är att deltagaren ska 

 kunna medverka vid begränsning och släckning av skogsbrand 

 kunna hantera slangar av dimensionerna 25 mm, 38 mm och 63/76 mm med tillhörande 

armatur 

 kunna hantera vattenspridare för begränsningsuppdrag 

 kunna hantera och utföra felsökning på motorspruta samt få upp vatten från öppet vattentag 

 kunna koppla upp tankbil 

 kunna använda vattenbassäng 

 kunna använda slangbryggor 

 kunna bygga upp ett slangsystem med erforderligt vattenflöde 

 kunna återställa materiel 


