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SLÄCKNINGSMANNENS KLÄDSEL 
 
Ur arbetsskyddssynpunkt är det viktigt, att släckningsutrustningen kläs på rätt och på ett 
noggrant sätt. 
 
Klockor och smycken tas av innan påklädningen påbörjas. Ha inte tändare i fickorna p.g.a. 
explosionsfaran. 
 

1. Underställ 
 
Klädesskiktet längst in mot huden har som 
uppgift hålla släckningsmannens hud torr. Som 
underställ passar bäst en s.k. sportdräkt som 
flyttar fukten så effektivt som möjligt från 
huden ut i följande klädesskikt. Understället 
förhindrar också att den heta luften bränner 
huden. 
 

2. Mellanskiktet 
 
Mellanskiktets uppgift är att skydda kroppen 
mot värmen och att ta emot den fukt som 
kommer från understället och skicka denna 
vidare ut i de yttre skikten. Med mellanstället 
reglerar man hela klädselns värmeisolerings-
förmåga enligt situationen. Flera skikt skyddar 
bättre mot lågor och strålningsvärme. 
 
 
På fötterna klär man dessutom yllesockor eller 
sylingar för att skapa ett tillräckligt värmeisole-
rande skikt. 
 

        
Mot huden har man ett underställ och över 
det ett mellanställ. 

 

 

 

 
 I stövlarna har man yllesockor eller sylingar. 
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3. Släckningsdräkten 
 

Över mellandräkten klär man på en släckningsdräkt. Man klär först på sig byxorna och 

hjälmhuvan varefter man tar på sig rocken och underhuvan som finns på rocken. 

 

Hjälmhuvans uppgift är att skydda huvudet och halsen. Huvan bör vara tillräckligt lång i 

halsen och ha en bra passform. När man tagit på ansiktsmasken får ingen bar hud finnas 

synlig. 

   
Till först tar man på stövlarna 
och byxorna. 

Ta på hjälmhuvan omsorgs-
fullt. 

Vid påklädningen av rocken 
bör man speciellt se till, att 
området vid halsen skyddas. 

 

 

Innan man tar på sig tryck-

luftsaggregatet klär man på 

sig hjälmen och fäster denna 

ordentligt. 

 

Om ansiktsmasken är för-

sedd med remmar tar man 

på sig hjälmen efter det, att 

man tagit på sig ansikts-

masken. 

  

Till slut klär man på sig 
släckningsrockens huva och 
fäster kardborrbanden. 
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SLANGHANTERING 
 

1. Rullande av arbetsledning 
 

Inled rullandet med att dra slangen så, att den är dubbel och att den övre delen av slangen 

är 20 cm längre än den undre. 

 

Vecket på slangen     Kopplingarna 

 

 

 

Vik den veckade ändan av slangen två gånger dubbel och börja rullande av slangen runt 

dessa veck och spänn till slut rullen mot marken. 

 
Rulla slangrullen mot din sida 
enligt bilden ovan. 

Spänn till slut slangrullen 
mot marken. 

På en rätt gjord slang-
rulle slår inte kopplin-
garna mot varandra. 
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2. Rullandet av huvudledning 
 

Inled rullandet med att dra slangen så, att den är dubbel och att den övre delen av slangen 

är 20 cm kortare än den undre. 

 

Vecket på slangen     Kopplingarna 

 

 

 

Vik den veckade ändan av slangen två gånger dubbel 

         
 

Rulla därefter slangen tillsamman med ditt par så, att ettan rullar och tvåan styr slangen 

(dra inte i slangen!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Till slut spänner 

ettan slangrullen 

mot marken genom att dra i 

kopplingarna. 

3. Arbetssäkerhet 
 

Använd skyddshandskar då du hanterar sotiga slangar! 
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4. Rullande av lagerrulle 
 

En lagerrulle rullas genom att rulla slangen runt den ena kopplingen. Arbetsslangen rullar 

man stående medan huvudslangen rullas mot marken. Märk vid rullandet, att slangen inte 

skall dras längs marken, utan man går framåt mot kopplingarna medan man rullar. 

 

  
Till slut spänner 

man slangen mot 

marken. 

 

 

5. Packande av arbetsslang i häck 
 

Arbets- och huvudslang packas i häck som ett pararbete. Vid packning i häck lönar det sig 

att använda sig av lagerrullning först för att undvika att slangen innehåller luft. 

 
Packandet inleds genom att placera 
arbetsledningen på bottnen av häcken. 

Slangen veckas in turvis längs sidorna av 
häcken. 
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Vid packandet av häcken skall man se till, att kopplingarna hålls innanför häcken. 

 

 

6. Packande av huvudslang i häck 
 

Huvudslangen packas på samma sätt som arbetsslangen. 
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SÄKERHETSDIREKTIV FÖR KURSEN I SLÄCKNINGSARBETE 
 

1. Eleven kan delta i övningarna om inte läkaren har konstaterat att det finns hinder för 
det. 

 
2. Eleven får inte delta i övningar om du är sjuk eller håller på att tillfriskna från någon 

sjukdom.  
 
3. Om man känner följande symptom under övningens gång bör utförandet avbrytas 

omedelbart: 

 tilltagande smärta i bröstet 

 kraftig andnöd som inte är normal i förhållandet till tillfället och belastningen 

 onormal trötthet, svindel eller känsla av yrsel 

 kraftiga smärtor i vaderna 

 illamående 

 störningar i medvetandegraden 

 du känner, att du inte mår som normalt 

 

Eleven skall omedelbart meddela om symptomen åt utbildaren som övervakar övnin-

gen!! 

 

4. Man får inte delta i övningarna om du är påverkad av alkohol eller andra droger.  
 

5. Utbildaren och eleverna bör fästa speciell uppmärksamhet på följande faktorer som 
inverkar på arbetssäkerheten: 

 arbetsställningen skall vara så ergonomisk som möjligt 

 övningsplatserna skall vara säkra (halka, fara för fall...) 

 alla skall använda hjälm och släckningsdräkt vid följande övningar: 

o stegövningar 

o grundklareringar 

o hantering av trycksatta slangar 

o användning av brandpumpar 

 vid hantering av skumvätska bör man undvika att vätskan kommer i kontakt med 

huden 


