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BakgrundBakgrund
Lördagen den 8 januari 2005 drog en omfattande orkan in över Hallands län.

Orkanen lamslog flera av kommunerna med omfattande bortfall av el , tele och
vägnät.

Skadorna blev omfattande…



I GUDRUNS spårI GUDRUNS spår

Omfattande skogsarealer ödeladesOmfattande skogsarealer ödelades
Stora arealer stormfälld skog med rotvältorStora arealer stormfälld skog med rotvältor
Upparbetningen kommer att ta upp till fleraUpparbetningen kommer att ta upp till flera
år innan stormfälld skog är omhändertagen.år innan stormfälld skog är omhändertagen.
Skogsmaskinsarbeten och manuell huggningSkogsmaskinsarbeten och manuell huggning
kommer att pågå i mycket större utsträckningkommer att pågå i mycket större utsträckning
under den torra , varma årstiden.under den torra , varma årstiden.



Risker för skogsbrandRisker för skogsbrand
Under Under normala normala förhållanden är orsakernaförhållanden är orsakerna
till brand i skog och mark enligt nedan…..till brand i skog och mark enligt nedan…..
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Risken har förändratsRisken har förändrats
Det som i fjol såg utDet som i fjol såg ut
så här…så här… Ser i år ut så här…Ser i år ut så här…

Energiutveckling  1 MW per meterEnergiutveckling  1 MW per meter

Spridningshastighet 1-2 meter / minSpridningshastighet 1-2 meter / min

Energiutveckling  10 MW per meterEnergiutveckling  10 MW per meter

Spridningshastighet 10 meter / minSpridningshastighet 10 meter / min



Riskbild efter GUDRUNRiskbild efter GUDRUN
Skördare / SkotareSkördare / Skotare

Gnistbildning frånGnistbildning från
kedjeförsedda hjul.kedjeförsedda hjul.
Gnistbildning frånGnistbildning från
kedjesågsvärd.kedjesågsvärd.
Gnistbildning frånGnistbildning från
bukplåtbukplåt mot stenar. mot stenar.
Heta maskindelar.Heta maskindelar.
Brand i maskin.Brand i maskin.
Reparationer medReparationer med
Heta Arbeten.Heta Arbeten.



Riskbild efter GUDRUNRiskbild efter GUDRUN

MarkberedareMarkberedare
Gnistbildning frånGnistbildning från
kedjeförsedda hjul.kedjeförsedda hjul.
Gnistbildning frånGnistbildning från
markberedningsaggregatmarkberedningsaggregat
Heta maskindelar.Heta maskindelar.
Brand i maskin.Brand i maskin.
Reparationer med HetaReparationer med Heta
Arbeten.Arbeten.



Riskbild efter GUDRUNRiskbild efter GUDRUN

Manuell avverkningManuell avverkning
motorkedjesågmotorkedjesåg
Gnistbildning frånGnistbildning från
kedjesågsvärdkedjesågsvärd
Bränslespill på het ytaBränslespill på het yta
vid tankning avvid tankning av
motorkedjesågmotorkedjesåg
RökningRökning



Riskbild efter GUDRUNRiskbild efter GUDRUN

AllmäntAllmänt
Rökning i skog & markRökning i skog & mark
Camping medCamping med
användning av spritkökanvändning av spritkök
Lägereldar / eldning avLägereldar / eldning av
ris och gräsris och gräs
Krossat glasKrossat glas
Parkering i terrängenParkering i terrängen
BlixtnedslagBlixtnedslag



Förebyggande åtgärderFörebyggande åtgärder

Att förebygga skogsbrand
handlar om att lära sig att på
olika sätt hantera risker.



10 Strategier10 Strategier
* Eliminera* Eliminera

* Separera* Separera
* Isolera* Isolera

* Modifiera* Modifiera
* Utrusta* Utrusta

* Träna & Instruera* Träna & Instruera
* Varna* Varna

* Övervaka* Övervaka
* Rädda* Rädda

* Lindra & Återställ* Lindra & Återställ



ElimineraEliminera

Maskinförbud  Maskinförbud  Lag om Skydd mot OlyckorLag om Skydd mot Olyckor

Eldningsförbud  Eldningsförbud  Lag om Skydd mot OlyckorLag om Skydd mot Olyckor

Markberedningsförbud Markberedningsförbud Lag om Skydd mot OlyckorLag om Skydd mot Olyckor

Rökningsförbud Rökningsförbud MarkägarenMarkägaren

Förbud mot kedjeförsedda maskiner Förbud mot kedjeförsedda maskiner MarkägareMarkägare



SepareraSeparera

Anordna tankningsplats på ej brännbar ytaAnordna tankningsplats på ej brännbar yta
Anordna rökruta på ej brännbar ytaAnordna rökruta på ej brännbar yta
Anordna parkeringsplats för maskiner ochAnordna parkeringsplats för maskiner och
fordon på ej brännbar ytafordon på ej brännbar yta
Vid Heta Arbeten – om det ej går att flyttaVid Heta Arbeten – om det ej går att flytta
maskinen , säkra arbetsplatsen mot brand.maskinen , säkra arbetsplatsen mot brand.



IsoleraIsolera

Vid behov av Heta Arbeten – flytta maskinenVid behov av Heta Arbeten – flytta maskinen
till plats med obrännbart underlag därtill plats med obrännbart underlag där
arbetet kan genomföras.arbetet kan genomföras.
Vid brandtillbud – flytta maskiner ,Vid brandtillbud – flytta maskiner ,
bränsletankar bränsletankar etcetc till säker plats. till säker plats.



ModifieraModifiera

Inleda avverkningen med att avverka ochInleda avverkningen med att avverka och
skota sektionerande brandgatorskota sektionerande brandgator
Genomföra avverkning vid hög brandriskGenomföra avverkning vid hög brandrisk
endast under nattetid för att utnyttjaendast under nattetid för att utnyttja
nattdaggennattdaggen



UtrustaUtrusta

Skogsmaskiner förses med vatten- ellerSkogsmaskiner förses med vatten- eller
skumsläckare förutom befintligaskumsläckare förutom befintliga
pulversläckare.pulversläckare.
Släckdepå med tillgång till vatten, ruskor,Släckdepå med tillgång till vatten, ruskor,
vattenkannor etc. skapas i anslutning tillvattenkannor etc. skapas i anslutning till
avverkningsområdet. Flyttas efterhand.avverkningsområdet. Flyttas efterhand.



Träna & InstrueraTräna & Instruera

Träning i handhavande av Träning i handhavande av handbrand-handbrand-
släckaresläckare t ex kurs hos räddningstjänsten t ex kurs hos räddningstjänsten
Instruera personal / entreprenör omInstruera personal / entreprenör om
säkerhetsregler för avverkningensäkerhetsregler för avverkningen



VarnaVarna

Dagligen kontrollera brandrisken i områdetDagligen kontrollera brandrisken i området
genom att ringa räddningstjänsten i dingenom att ringa räddningstjänsten i din
kommun.kommun.
Samverka med räddningstjänsten införSamverka med räddningstjänsten inför
omfattande avverkningar vid hög brandrisk.omfattande avverkningar vid hög brandrisk.
Tillse att personal / entreprenörer vet varTillse att personal / entreprenörer vet var
dom befinner sig och kan larma SOS 112dom befinner sig och kan larma SOS 112
vid behov.vid behov.



ÖvervakaÖvervaka

I samband med raster I samband med raster etcetc gå en  gå en kontroll-kontroll-
rundarunda i området  för att säkerställa att det i området  för att säkerställa att det
inte brinner.inte brinner.
Vid arbetspassets slut gå en kontrollrunda iVid arbetspassets slut gå en kontrollrunda i
området man avverkat för att säkerställa attområdet man avverkat för att säkerställa att
det inte brinner.det inte brinner.



RäddaRädda
Utbilda dig på dina släckredskap så att du kanUtbilda dig på dina släckredskap så att du kan
släcka, fördröja eller begränsa en brand.släcka, fördröja eller begränsa en brand.
Samverka med räddningstjänstenSamverka med räddningstjänsten
Försök hålla mindre vägar och skogsvägar farbaraFörsök hålla mindre vägar och skogsvägar farbara
för räddningstjänsten. Röj vid behov och grusa.för räddningstjänsten. Röj vid behov och grusa.
Tillse att det finns minst en farbar väg ut urTillse att det finns minst en farbar väg ut ur
området man arbetar i för att kunna evakuera vidområdet man arbetar i för att kunna evakuera vid
brand.brand.
Information om skogsbrandsbekämpning finns påInformation om skogsbrandsbekämpning finns på
www.srv.sewww.srv.se



Lindra & ÅterställLindra & Återställ

Samverka med försäkringsbolaget innanSamverka med försäkringsbolaget innan
avverkning påbörjas så att du uppfylleravverkning påbörjas så att du uppfyller
försäkringsbolagets kravförsäkringsbolagets krav
Vilka krav ställer ditt försäkringsbolag vidVilka krav ställer ditt försäkringsbolag vid
Heta Arbeten i skogen?Heta Arbeten i skogen?
Vilka krav ställer ditt försäkringsbolag påVilka krav ställer ditt försäkringsbolag på
skogsmaskiner?skogsmaskiner?
Se över försäkringsskyddetSe över försäkringsskyddet



RäddningstjänstensRäddningstjänstens
Taktik & TeknikTaktik & Teknik

Grundläggande Taktisk inriktningGrundläggande Taktisk inriktning
Livräddning – Livräddning – Går alltid före allt annatGår alltid före allt annat

Fördröjning – Fördröjning – Fördröja tills förstärkning anländerFördröja tills förstärkning anländer

Begränsning – Begränsning – Hindra att branden sprider sigHindra att branden sprider sig

Släckning – Släckning – Tillintetgöra utan att riskera personalensTillintetgöra utan att riskera personalens
                              säkerhet                              säkerhet



RTJ Taktik SkogsbrandRTJ Taktik Skogsbrand

FördröjningFördröjning –  – Fördröja brandspridning medan manFördröja brandspridning medan man
                                      inväntar släckresurser i form av enheter                                      inväntar släckresurser i form av enheter
                                      eller helikoptrar                                      eller helikoptrar

Varför?Varför?
•• Begränsade egna resurser tillgängligaBegränsade egna resurser tillgängliga
•• Helikoptrar upptagna på andra uppdragHelikoptrar upptagna på andra uppdrag
•• Flera bränder kan pågå samtidigtFlera bränder kan pågå samtidigt

Insatsen inriktas på att hela tiden fördröja brandenInsatsen inriktas på att hela tiden fördröja branden
inte primärt på att offra resurser för att släckainte primärt på att offra resurser för att släcka



RTJ Taktik SkogsbrandRTJ Taktik Skogsbrand

Begränsning Begränsning – – Upprätta begränsningslinjer somUpprätta begränsningslinjer som
                                         branden  ej får sprida sig förbi.                                         branden  ej får sprida sig förbi.

Varför?Varför?
Personalens säkerhetPersonalens säkerhet
Otillgänglig terrängOtillgänglig terräng
Tekniskt svårt att släcka med hänsyn till terräng med stormfälld skog.Tekniskt svårt att släcka med hänsyn till terräng med stormfälld skog.
Begränsade resurserBegränsade resurser

Invänta branden vid förberedd begränsningslinjeInvänta branden vid förberedd begränsningslinje



RTJ Taktik SkogsbrandRTJ Taktik Skogsbrand

SläckningSläckning –  – Då man upprättat begränsningslinje och erhållitDå man upprättat begränsningslinje och erhållit
                                    erforderliga resurser för att kunna släcka inriktas                                    erforderliga resurser för att kunna släcka inriktas
                                    insatsen på att släcka branden.                                    insatsen på att släcka branden.

Varför?Varför?
•• När resurserna sätts in och förbrukas måste resultatet bli att brandenNär resurserna sätts in och förbrukas måste resultatet bli att branden

släcks. Annars förbrukas resurser till ingen nytta.släcks. Annars förbrukas resurser till ingen nytta.
•• Skogsbränder kräver stora resurser.Skogsbränder kräver stora resurser.

Branden släcks vid förberedd begränsningslinjeBranden släcks vid förberedd begränsningslinje



RTJ Teknik SkogsbrandRTJ Teknik Skogsbrand

Angrip branden vid en förbereddAngrip branden vid en förberedd
begränsningslinje.begränsningslinje.
Utnyttja naturliga begränsningslinjerUtnyttja naturliga begränsningslinjer
I kuperad terräng inriktas släckinsatsen påI kuperad terräng inriktas släckinsatsen på
att angripa branden på backkrön.att angripa branden på backkrön.
Flera små vattenstrålar ger bättre effekt ochFlera små vattenstrålar ger bättre effekt och
längre uthållighet än en stor.längre uthållighet än en stor.
Utnyttja naturlig fuktighet (dagg) underUtnyttja naturlig fuktighet (dagg) under
natten.natten.
Skapa uthållighet i insatsenSkapa uthållighet i insatsen



Beredskap för skogsbrandBeredskap för skogsbrand

Tänk igenom före avverkning angående risker ,Tänk igenom före avverkning angående risker ,
hur man skall hantera dem och vilken utrustninghur man skall hantera dem och vilken utrustning
som behövs för släckning.som behövs för släckning.
Instruktioner för personal och entreprenörInstruktioner för personal och entreprenör
Planera avverkningen, avverka begränsningslinjerPlanera avverkningen, avverka begränsningslinjer
och framkomlighet.och framkomlighet.
Utrusta för att kunna släcka om brand uppstårUtrusta för att kunna släcka om brand uppstår
Förbered rökrutor, p-platser, tankningsplatserFörbered rökrutor, p-platser, tankningsplatser
Instruktioner för Heta ArbetenInstruktioner för Heta Arbeten
Samverka med försäkringsbolagSamverka med försäkringsbolag



Exempel på beredskapsåtgärderExempel på beredskapsåtgärder



Exempel på beredskapsåtgärderExempel på beredskapsåtgärder



Exempel på beredskapsåtgärderExempel på beredskapsåtgärder



Exempel på beredskapsåtgärderExempel på beredskapsåtgärder



Exempel på beredskapsåtgärderExempel på beredskapsåtgärder



Alla kan inte göra allt……Alla kan inte göra allt……

Men alla kan göra något……Men alla kan göra något……

Tillsammans kan vi medTillsammans kan vi med
gemensamma krafter göra mycketgemensamma krafter göra mycket

för att förhindra skogsbrandför att förhindra skogsbrand



Tack för att Ni tog Er tid att läsa!Tack för att Ni tog Er tid att läsa!
Mer information hittar Ni på:Mer information hittar Ni på:

Länsstyrelsen Hallands länLänsstyrelsen Hallands län
wwwwww.lst.lst.n..n.sese , 035-13 20 00 , 035-13 20 00
Statens RäddningsverkStatens Räddningsverk
wwwwww.srv.se.srv.se , 054-13 50 00 , 054-13 50 00
Falkenbergs brandförsvarFalkenbergs brandförsvar
wwwwww.falkenberg.falkenberg..sese , 0346-88 63 00 , 0346-88 63 00
Halmstads brandförsvarHalmstads brandförsvar
www.halmstad.www.halmstad.sese , 035-16 00 00 , 035-16 00 00
Hylte räddningstjänstHylte räddningstjänst
wwwwww.hylte.hylte..sese , 0345-180 00 , 0345-180 00
Laholms brandförsvarLaholms brandförsvar
www.www.laholmlaholm.se.se , 0430-150 00 , 0430-150 00
Varbergs räddningstjänstVarbergs räddningstjänst
www.varberg.sewww.varberg.se 0340-880 00 0340-880 00
Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten StorGöteborg StorGöteborg (förbund)(förbund)
www.www.rsgbgrsgbg.se .se 031-335 26 00031-335 26 00


