
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanliga frågor om skogsbrandsvärn 
I samband med att vi har publicerat information om ett nytt skogsbrandsvärn i Blekinge har det också 

kommit en del frågor om rutiner och liknande. Här kommer några vanliga frågor. 

 

Hur många insatser kan det handla om under ett år?  

Detta är svårt att bedöma. En torr sommar kan det säkert bli en hel del. År 2018 hade vi 160 

terrängbränder i Blekinge och vid flera av dessa hade vi behövt en sådan här resurs över rätt lång tid. 

 

Hur länga kan arbetspassen bli? 

Eftersom värnet inte kallas in under den absolut mest kritiska fasen, så kan vi planera utifrån en 

arbetsdag på åtta timmar. I normalfallet blir då arbetet åtta timmar plus/minus något. Vi har ett ansvar 

ur ett arbetsmiljöperspektiv och måste beakta en del pararmetrar t.ex. risken för utmattning och då 

köra i kortare pass om riskerna är höga. 

 

Är det primärt skogsbränder som kommer vara aktuellt eller finns det andra typer av uppdrag 

också? 

Till en början är det skogsbränder det gäller. Om projektet faller ut bra så finns det möjligheter till 

andra arbetsuppgifter t.ex. bevakning efter bränder och att hjälpa till vid översvämningar eller stormar. 

En annan tanke är att vara en del av Sveriges totalförsvar och få en krigsplacering vid 

räddningstjänsten. 

 

Om man på grund av ordinarie arbete, pågående resa eller av andra skäl inte kan infinna sig 

inom två timmar, vad händer då? 

Det händer ingenting, är du inte tillgänglig så får det vara så. Det blir dock svårt att vara med i värnet 

om du aldrig kan komma när det kallas. Dessutom kanske alla i värnet inte kallas samtidigt utan 

inställelsen kan bli om åtta timmar för avlösning. Men om ditt liv innebär att du ofta är på resande fot, 

särskilt under sommaren, kan det bli problematiskt. Men medverkan i värnet har inget krav på 

beredskap. 

 

Jag har en skada i ett rörelseorgan, vilket i sig inte besvärar mig i vardagen, kan detta vara ett 

hinder? 

Att jobba vid en skogsbrand kan vara fysiskt påfrestande. Du måste ha en viss fysisk grundkapacitet, 

som vi testar med gång på rullband i motlut med skyddsutrustning. Vid testet får du fylla i en 

hälsodeklaration där du intygar att du är fullt frisk. Om du blir aktuell för att bli uttagen och vi behöver 

konsultera läkare, får du genomföra en läkarundersökning. 

 

När det står att man ska inställa sig inom två timmar, vilken plats är det då?  

Det är två timmar till den räddningstjänst som har insatsen. Anta att du bor i Karlshamn och att det 

brinner i Holmsjö, då ska du infinna dig på brandstationen i Karlskrona på två timmar. Innan dess har 

du passerat Karlshamns brandstation för att hämta personlig skyddsutrustning. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur får man kallelse om tjänstgöring? 

Du får ett SMS, som kan se ut så här. ”Skogsbrand Holmsjö inställelse Karlskrona brandstation kl. 14.00. 

Fem personer behövs. Ring XXX-YYY YY YY om du kan tjänstgöra”. När fem personer har svarat går det 

ut ett SMS om att uppdraget är fulltecknat. 

 

Vad ingår i personlig skyddsutrustning? 

Den personliga skyddsutrustningen förvaras i väska hos respektive räddningstjänst och innehåller: 

 Skyddsbyxor 

 T-shirt 

 Långärmad t-shirt  

 Skjorta/jacka 

 Hjälm 

 Stövlar 

 Strumpor 

 Handskar 

 Vattenflaska 

 Bälte/livrem 

 Pannlampa 

 Halvmask med partikelfilter 

 Handduk 

 

Kör man med sin egen bil till samlingsplatsen? 

Ja, du ansvarar själv för transporten till brandstationen där du har den personliga skyddsutrustningen. 

Om räddningstjänsten inte kan erbjuda hjälp med transporten till samlingsplatsen utgår bilersättning 

för transporten.  

 

Hur går fystestet till? 

Vi testar fysisk arbetsförmåga på rullband som innebär gång i hastigheten 4,5km/h och 8 graders 

lutning iförd underställ, larmbyxa, larmjacka och hjälm. På fötterna har du träningsskor. 

 

När genomförs rekryteringen? 

Vi planerar att testa och intervjua sökande under vecka 20. I samband med fystestet kommer du att 

träffa representant från räddningstjänsten, för en kort intervju. 

 

Hur stor är ersättningen vid tjänstgöring? 

Enligt avtalet RiB-19 (avtal med deltidsbrandmän) ges ersättning för tjänstgöring enligt följande.  

Första timmen:  304 kr/tim 

Andra till åttonde timmen: 243 kr/tim 

Från nionde timmen: 269 kr/tim 

Utbildning/övning 173 kr/tim 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag är f.d. brandman, måste jag genomföra utbildningen? 

Ja, du måste genomföra utbildningen för att säkerställa kunskaper inom teknik, taktik och arbetsmiljö. 


