Instruktion för praktisk
släckövning
SBF HA-011.02
Denna utgåva av instruktionen beslutades av
UKHA 2019-09-23 och ersätter tidigare utgåvor.

1. Inledning
Den praktiska övningen är en del av behörighetsutbildningen i Heta Arbeten® och måste genomföras
för att utbildningen ska vara godkänd. Övningen ska göras innan certifieringstestet genomförs.
Övningen är en brandsläckningsövning vilket innebär att eleven ska kunna hantera en handbrandsläckare och självständigt släcka en brand.
Kommentar: Övningsledaren får inte använda så kallat ”död mans grepp” för att påskynda släckningen
innan deltagaren har genomfört en fullgod släckövning.

2. Plats för genomförande
Genomför släckövningen på en lämplig plats, exempelvis en grusplan, en parkering, ett övningsfält
eller liknande som är fritt från brännbart material. Övningsplatsen ska vara anpassad för de släckmedel som instruktören väljer att använda.
Där behov finns ska tillstånd inhämtas från markägaren. Det är ditt ansvar som instruktör att kontrollera
detta.
När länsstyrelsen eller kommunen utfärdat eldningsförbud gäller detta generellt endast vid eldning
med fast bränsle i skog och mark, och inte inom sammanhållen bebyggelse. Syftet är att förhindra
skogsbränder. Här kan normalt en praktisk släckövning genomföras enligt denna instruktion.
När skärpt eldningsförbud är utfärdat, kan fler aktiviteter förbjudas som riskerar att sätta skogen i
brand. Då ska du alltid kontrollera med berörd kommun/räddningstjänst, om den praktiska övningen
kan genomföras eller inte.
För mer information om vad som gäller för släckövning vid eldningsförbud, se avsnitt 7.

3. Förberedelse
På utbildningsdagen ska du förbereda dig genom att ställa i ordning övningen. Det kan till exempel
göras på morgonen eller på en rast före övningen. Alternativt kan du ge deltagarna en uppgift att lösa
eller se på film (hämta gärna extramaterial på Mina sidor) under tiden som du går ut och plockar fram
övningsmaterialet.

4. Krav på utrustning
Eldningskar och bränsle
Eldningskarets storlek ska motsvara ett provbål 21B enligt handbrandsläckarstandard
SS-EN 3. Det angivna bränslet (vatten/heptan) kan ersättas av gasol. Detta innebär att brandytan minst
ska vara 0,64 m2. För ett kvadratiskt kar motsvarar det 0,8 x 0,8 meter.
Då största möjliga miljöhänsyn ska tas vid brandsläckningsövningen bör brandfarliga vätskor som
bensin och diesel undvikas.
Handbrandsläckare
Av miljöhänsyn, bör som regel CO2 släckare användas, men pulver, skum och vatten kan också användas.
•

Se till att det finns tillräckligt många handbrandsläckare för övningen.

•

Kom ihåg att du behöver visa och lösa ut en tryckladdad släckare.
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Digital släcksimulator
Digitala släcksimulatorer förbrukar inte släckmedel och förorenar inte omgivningen. De går också att
använda inomhus.
En digital släcksimulator är endast acceptabel som ett komplement till en praktisk släckövning men kan
inte ersätta denna annat än då skärpt eldningsförbud är utfärdat. Se punkt 6 och 7 för mer information.
Följande krav ställs på den digitala släckutrustningen om den ska användas vid övning när skärpt
eldningsförbud råder enligt punkt 7:
•

Storleken på brandsläckaren ska vara minst 5 kg.

•

Den digitala släcksimulatorn ska kunna ställas in på olika svårighetsgrader. Instruktören ska vara
van att hantera utrustningen så att svårhetsgraden kan anpassas till lämplig nivå. Den högsta
svårighetsgraden ska om möjligt användas vid övningen.

•

Simulerade brandklasser ska vara A, B, C.

5. Säkerhet
Det är du som övningsledare som är ansvarig för säkerheten under de praktiska övningarna. Det är
viktigt att deltagarna har oömma kläder och inte har bara armar och ben. Kläder av lättantändligt
material såsom fleecetröjor, nylonjackor, fluffiga täckjackor etc. är inte lämpliga att bära under
släckövningen. Ett bra sätt att informera om detta är i den bekräftelse som du skickar till deltagarna
före utbildningstillfället.
Du som övningsledare bör kunna tillhandahålla brandrock, overall eller liknande för de som inte
uppmärksammat informationen i bekräftelsen.
•

Handskar och skyddsglasögon ska kunna erbjudas, för den som så önskar.

•

Se till att du har tillgång till utrustning för första hjälpen och att du kan ge sådan hjälp.

6. Övningen
Genomför den praktiska brandsläckningsövningen genom att placera utrustning och deltagare enligt
nedan. Genomför handhavande av handbrandsläckare mot öppen eld.
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Placera deltagarna så att du uppnår bästa övningsresultat. Nedan följer några förslag.

Som en halvcirkel där du som instruktör
har lika långt till alla deltagarna

Som en öppen fyrkant

Som en linje (fungerar bra vid färre deltagare)
•		 Se till att du har deltagarnas fulla uppmärksamhet. Tala alltid i medvind.
•		 Placera deltagarna så att de inte har solen i ögonen.
•		 Visa först övningsmomentet, sedan får deltagarna öva.
•		 Placera handbrandsläckaren och deltagarna minst 5 meter från eldningskaret innan du tänder.
•		 Varje deltagare ska öva praktiskt på de olika momenten;
				 - bära handbrandsläckaren i handtaget
				 - dra ut säkringen
				 - sikta med slangen mot lågornas bas
				 - utlösa handbrandsläckaren
•

Branden ska släckas fullständigt av samtliga elever minst en gång.

•

Genomför släckövningen så att varje deltagare får den tid de behöver för att genomföra
momentet.

Utöka gärna övningen med andra praktiska moment såsom släckning av docka med brand i kläder,
övning med brandslang och demonstration av gasol i gas- respektive vätskefas.
Tänk alltid på säkerheten. Genomför aldrig övningsmoment som du själv inte gjort tidigare. Träna
själv på momenten innan du låter deltagarna utföra dem.
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En digital släcksimulator är endast acceptabel som ett komplement till den praktiska släckövningen,
som vi nämnt tidigare. Den kan inte ersätta en skarp brandsläckningsövning med riktig eld då målsättningen med övningen är att deltagarna självständigt ska släcka en brand under så naturtrogna
förhållanden som möjligt. Det uppnås inte med en digital metod.

7. Om praktiken inte kan genomföras vid utbildningstillfället
I de fall där den praktiska övningen inte kan genomföras vid utbildningstillfället, till exempel på grund
av vädret, måste den göras vid ett senare tillfälle. Deltagarna får inte klarmarkeras inför certifieringstestet
förrän den praktiska övningen är genomförd.
Följande uppgifter ska då dokumenteras av instruktören eller arrangören och på begäran
uppvisas vid kvalitetsbesök.
•		 Datum och plats när det ordinarie utbildningstillfället genomfördes
•		 Namn på instruktören
•		 Beskrivning av anledningen till att den praktiska övningen inte genomfördes
•		Deltagarförteckning
•		 Datum och plats när den praktiska övningen istället genomfördes samt namn på instruktören som		
		 höll i övningen.
När skärpt eldningsförbud är utfärdat, kan undantag i släckmetod medges. Då den berörda kommunen
inte tillåter användande av öppen eld, kan en digital släcksimulator ersätta en skarp brandsläckningsövning. För den som inte har tillgång till en digital släckutrustning kan ett annat alternativ vara
att man genomför en så kallad ”torrsläckning”. Det innebär att man genomför övningen och använder
en vanlig släckare men utan riktig eld.
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