
 
Kod:1223:52 
Aktivitetsnamn: Insatsövning Brand + Amb   

Målgrupp: IL, Sl, Bm 

Tid: 2,5tim 

 
Målsättning:  
Att öka vårt samarbete med Ambulansorganisation, att utbyta kunskaper 
om hur vi arbetar inom våra organisationer vid händelse vid en brand.  
 
Säkerhetsföreskrifter: 
Vi följer säkerhetsföreskrifterna som gäller vid rökdykning i 
containersystemet. Alla dörrar ska vara upplåsta. 
 
Förberedelser:  
Den ambulans som ska vara med på övning skall få en släckare med sig i 
sin bil. Denna släckare skall tas ifrån höglagret.  
Placera docka dörren till höger om garaget synlig. Virke i eldningslåda. 

Rökalstrare 1 nere och 1 uppe. 

1 extraperson Magnus Thorsell/dagtidsbrandhenen eller någon annan 

(markör).  

Rökfyll nedervåning och andravåning. Lås dörren in till denna lägenhet. 

Materiel: 
Andningsapparater till rd+rdl, docka, rökalstrare, pulversläckare samt 
virke.  
 
Genomförande: 
Denna övning bygger på att Amb kommer först fram till brandplats 
(containersystemet). Det ska brinna i garagedelen. Dörren till höger ska 
det ligga en docka lite synligt samt dörren in till garaget öppen. Branden 
skall vara synlig för Amb personal. Innan övning startar så skall 
ambulanspersonalen få information att de skall göra åtgärder mot 
branden. 



Dessa åtgärder är att rädda dockan och göra ett släckförsök mot 
branden, även stänga dörren till utrymmet. 
När de har gjort dessa saker ska de göra en bakåt rapportering mot 
nästa enhet som kommer till platsen. Denna enhet skall vara 1010. 
 
När 1010 kommer till platsen så påbörjas insatsen mot objektet. Styra 
insatsen så att vi jobbar efter Lars Axelsons princip. Släcka brand och 
ventilera så snabbt det går, sök efter liv.  
Låt markören komma in i den bortre delen. Markören har brännskador. 
Dörren in till lägenheten skall vara låst. De ska hitta en person i denna 
lägenhet, tas ut med hjälp av flykthuva.   
 
Finns det möjligheten så kan även IL vara med i övningen. IL bör 
komma efter ca 3-5min efter 1010.   
 
Hela containersystemet är med i övning. Låt det ta lite tid mellan de 
hittar markören, så ambulanspersonal har tid och möjlighet att kunna 
vårda skadorna på patienten.  
 
Till Övningsledare:  
Försök att styra denna övning lite så de får jobba både inne och utanför. 
Markörens skador ska vara brännskador på en person, rökskador på 
andra markören. Johan Dahlgren kommer lägga skadekort på SL-
kontoret. 
 
Återställning: 
Återställ allt materiell enligt rutinerna. 
 


