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INLEDNING

- Till hög riskmiljö hör bl.a. långa inträgningsvägar, 
komplicerade utrymmen eller vad som i övrigt 
kan påkalla en högre säkerhet för rökdykarna.

- Vilka objekt har ni inom ert släckområde 
där detta kan vara tillämpningsbart?



INLEDNING

- Detta utbildningspaket bygger på redan 
invanda rutiner vid normal riskmiljö som 
byggs på för att även kunna fungera vid hög 
riskmiljö.

- 3 längderslang bör ses som en max-gräns 
för hur långt man skall gå in.



ORD ATT KUNNA

- Arbetsledare
- Rökdykarledare

- Rökdykarkontrollant

- Rökdykargrupp
- Skyddsgrupp

- Avlösningsgrupp
- Nödlägesgrupp

- Baspunkt
- Depå



ARBETSLEDARE

Ansvar 

- Den som arbetsgivaren gett i uppgift att ansvara 
för arbetet på skadeplatsen vid insats och att 
besluta om rök-och kemdykning.

- Arbetsledaren gör riskbedömningen för 
insatsen.

- Arbetsledaren ansvarar för att en baspunkt 
upprättas.



RÖKDYKARLEDARE

Ansvar
- Leder rökdykarinsats 
normalt från baspunkt

”Kom ihåg”
- Kontrollera 
rökdykarnas luftåtgång 
så att återtåg sker i rätt 
tid

Arbetsuppgifter
- Koll på alla rökdykare som          

är inne.
- Kontakt med

rökdykarkontrollanten.
- Tillgång till avlösningsgruppen.
- Lämnar lägesrapport till   

närmaste befäl



RÖKDYKARGRUPP

- Rökdyker ”enligt riskbedömning”
- Avlösning skall ske så att säkert återtåg kan
ske

- Vid avlösning byter man slang med
avlösningsgruppen

- När man kommit ut går man direkt till 
depån för vila och ev byte av luftpaket



SKYDDSGRUPP

- Tar ”Rdl’s” slangnärmanpåbörjar insats
- Befinner sig< 25 met bakom 

rökdykargruppen
- Avlösning skall göras i så god tid att

säkert återtåg kan ske
- Vid avlösning byterman slang med

avlösningsgruppen
- När man kommit ut går man direkt till
depån för vila och ev byte av luftpaket



AVLÖSNINGSGRUPP

- Går in och avlöser rökdykargruppen eller skyddsgruppen.

- Följer slangen in och byter slang med dem de avlöser
och blir ny rökdykargrupp eller skyddsgrupp.



RÖKDYKARKONTROLLANT

Ansvar
- Övergripande kontroll på alla
rökdykare.

- Förse rd-ledaren med
avlösningsgrupper.

Arbetsuppgifter
- Föra protokoll på varje

rökdykare:
* hur många insatser
* typ av insats

- Alltid ha avlösnings-
grupper klara.

- Kontakt med 
rökdykarledare, depå  
och närmaste befäl.



NÖDLÄGESGRUPP

Nödlägesgrp.består av1 st rdl och 2 st rd
- kan betjäna flera baspunkter 

Den skall vara klar att sättasinsnabbt vid nödläge

Skall ha egen släckvattenförsörjning
- med för egen slang och strålrör



BASPUNKT

- Plats på skadeområdet där en rök-eller
kemdykarinsats påbörjas och där rök-eller
kemdykarledaren normalt befinner sig  
under insatsen



DEPÅ

- Hit skall alla 
rökdykare gå 
efter insats

- Bemannas  
efter behov        
(depåman) 
dock minst 1 man

- Syrgas-boxen bör 
finnas här

Arbetsuppgifter
förse rökdykarna med:
- andningsskydd
- vätska
- torra kläder mm



ÖVRIGT

- Alla rökdykarbyten sker ”positionsvis”. Dvs avlösningsgruppen 
går in och blir ny släckgrupp eller skyddsgrupp. Det är aldrig 
”rundgång” inne i lokalen

- Vid avlösningar bytermanalltidslang 
Det innebär att den slang som ligger överst är den som dras
fram och tillbaka och är lättast att hantera, samtidigt får  
rökdykarnas slang mindre nötskador (minskad risk för  
slangbrott)



ÖVRIGT

- Behöver man förlänga och lägga på en 
slang till eller om man fått ett slangbrott, 
skall rökdykargruppen backa ner till 
skyddsgruppen. När de är sida vid sida  
bryter man vattnet för en grupp i taget.



NORMAL RISKMILJÖ 
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HÖG RISKMILJÖ

Depå

Pumpskötare

Nödlägesgrp.

Rd 1

Rd 2

Skydds
Grp.

Rdl

Avl. grupp

Rd-kontrollant

Arbetsledare/ Räl


