
WFFF 
brandvärnssektion 

I  händelse av e ldsvåda…  

1. Larma brandkåren => Ring SOS 112 
 
(Vid ej brådskande fall - ring Södra Roslagens Brandförsvar 08-792 99 00) 

2. Ring Wettersö brandvärn - det är du själv och dina grannar!   
 
Ring dina grannar och be om hjälp, se WFFF's telefonlista, informera 
om vilken fastighet det brinner på och be dem ringa andra grannar och 
vidarebefordra informationen.  
Organisera en allmän samling vid brandsprutan som står i 
spannmålsmagasinet intill stallet. Alla bör ta med mobiltelefoner med 
reservbatteri, skottkärror, cykelkärror, vattenkannor med stril och dunkar 
med lock samt hinkar. Dessutom behövs vatten att dricka och kanske 
något att äta om släckningsinsatsen drar ut på tiden. Kärrorna behövs för 
att köra ut brandslangar och om brandsprutan strejkar så behövs de för 
att köra vattendunkar. 

3. Starta brandlarmet vid dansbanan 
 
Ring någon som bor nära Wettersö dansbana och be dem starta sirenen. 
Strömbrytare finns i el-mätarskåpet på åkern nordost om dansbanan. 

4. Markera brandplatsen 
 
Inne i dansbanan bör det finnas en karta över Wettersö där brandplatsen 
kan märkas ut så att de som inte fått information via telefon kan få veta 
var det brinner. Komplettera helst med ett skriftligt meddelande som kan 
sättas upp på dörren. 

5. Organisera släckningsinsatsen  
 
Utse ledare för de olika arbetsmomenten. Dessa personer måste kunna 
kommunicera med hjälp av mobiltelefoner eller budbärare så att vattnet 
kan släppas på så snart alla slangar är utlagda och kopplade och att order 
om omgruppering etc. kan vidarebefordras till alla personer i 
insatsstyrkan. 

6. Chef för hela släckningsinsatsen 
 
Utse en person till chef samt en assistent till honom att leda hela 
släckningsinsatsen så att arbetet samordnas och oordning undviks. Övriga 
ansvariga rapporterar till chefen eller hans assistent. Alla bör veta på 
vilken plats chefen finns. (Brytpunkt i brandterminologi) 

7. Ansvarig för motorsprutan 
 



Utse en person plus en assistent till att köra sprutan och organisera 
transport av sprutan till rätt plats. 

8. Ansvarig för brandslangar 
 
Utse en person plus en assistent att ansvara för att slangarna körs fram, 
läggs ut och kopplas och sedan håller tillsyn över dem. Läckande slangar 
måste bytas ut och slangar som fått veck måste det rätas ut. Initialt 
behövs många personer för utläggning av slangarna, men när de väl är 
kopplade, kan slangläggarna arbeta med manuell släckning eller sättas in 
på särskilda insatser.  

9. Ansvarig för information 
 
Utse en person plus en assistent för att sköta informationen, dels mellan 
chefen och de som fått ansvarsområden och dels till alla personer som 
hjälper till med eldsläckningen. Detta kan ske med mobiltelefon och/eller 
budbärare. 

10. Ansvarig för manuell släckning 
 
Utse en person plus en assistent för att organisera manuell släckning med 
kvast och vattenkanna med stril. Det kan behövas fler ansvariga om de 
arbetar på skilda brandplatser. 
En grundläggande regel är att ingen skall arbeta ensam med 
släckningsarbete 

11.  Ansvarig för underhåll och sjukvård 
 
Utse en person plus en assistent för att skaffa fram flaskor med 
dricksvatten och om släckningen tar lång tid, även mat eller smörgåsar till 
alla som deltar i släckningen. Hamburgare kan köpas från kioskerna vid 
Ljusterö och Östanå färjelägen. Även sjukvårdsinsatser kan behövas om 
någon skadar sig eller blir överhettad / överansträngd. 
 
Släckningsarbete är ansträngande och medför snabbt underskott i 
kroppens vätskebalans. Alla behöver dricka litervis med vatten under 
släckningsarbetet för att orka med ansträngningarna. Vattnet bör tappas 
upp i 1,5l Petflaskor av plast som sedan kan delas ut så att var och en får 
varsin flaska. Dessutom bör 20l plastdunkar med dricksvatten placeras ut i 
närheten av dem som deltar i släckningen. Räkna med en dunk per 10 
personer. Dunkarna kan behöva påfyllning efter en tid. Räkna med 1,5 
liter dryck per person och timme.  

12.  Dra brandsprutan till stranden närmast brandplatsen 
 
Brandsprutan skall pumpa vatten från sjön eftersom det inte finns 
tillräckligt med vatten i någon brunn på ön.  
Försök att hitta någon som har ett fordon som kan bogsera brandsprutan. 
En traktor, en 4-hjuling eller en gräsklippartraktor kan användas.  
Det går också att rulla brandsprutan för hand om tillräckligt många hjälps 
åt dvs. 6-10 personer. Det kan då underlätta om man binder fast 
brandsprutans dragstång på en cykelkärra eller skottkärra. 
Det finns en kärra utanför spannmålsmagasinet som kan användas för 
transport av slangar och utrustning.  
Troligen är det bästa alternativet att 5-6 personer lyfter brandsprutan av 
släpvagnen och ställer ner den i en stabil båt som kan ankras upp 
utanför stranden närmast brandplatsen.  
Glöm inte att ordna med transport av brandslang och utrustning till rätt 
plats. 



Tag med startbatteri, en bränsletratt, en dunk ren bensin, brandslangar, 
kopplingar sprutrör och en hink till brandsprutans sugventil. 

13.  Starta brandsprutan 
 
Sätt sugslangens insugsventil i en hink. Utan hink kan 
sugslangens bottenventil bli liggande på sjöbotten och då är det stor risk 
att grus sugs upp i pumpen vilket kan leda till att den går sönder. Hinken 
skall bindas fast i sugslangen så att den inte faller av om det kommer 
vågor. Hinken med sugslangen måste också placeras upprättstående på 
sjöbottnen. Om den ligger ner finns det ändå risk för att det sugs in grus i 
maskineriet. Ett flöte kan monteras på slangen så att den förblir i lodrätt 
läge. 
När sugslangen är kopplad skall brandsprutans motor tankas och startas. 
Läs instruktionerna som finns under motorhuven om hur man skall få 
pumpen att suga upp vatten till pumphuset. När man fått upp 
vattentrycket skall motorn gå på tomgång tills det är klart att släppa på 
vattnet i de utlagda slangarna. 

14.  Dra ut slang mellan brandsprutan och grenröret på brandplatsen 
 
Ställ upp grenröret på brandplatsen och dra ut slangar med 
sprutmunstycken för eldsläckningen. 
Se till att slangarna läggs ut åt rätt håll med en gång så att de inte 
behöver ändvändas.  
Se till att slangarna ligger rakt utan veck eller vridningar.  
Lägg inte slang över vassa stenar eller så att de böjs mot träd eller 
stenar.  
För att öka sprutans kapacitet kan dubbla slangar läggas ut mellan 
brandsprutan och brandplatsen, dessa kopplas till sprutan med hjälp av 
byxröret. 
Om brandkåren eller annan förstärkning med egen spruta kommit till vår 
hjälp kan sprutorna seriekopplas för att ytterligare öka kapaciteten. 

15.  Släpp på vattnet 
 
När alla slangar är kopplade skall den som ansvarar för slangarna meddela 
den som ansvarar för brandsprutan att vattnet kan släppas på. 

16.  Säkerhetsföreskrifter 

• Kontrollera de utlagda slangarna med jämna mellanrum så att det inte har uppstått 
läckor, klämningar eller vridningar 

• Byt ut slangar som läcker 
• Håll kontakt med alla medhjälpare med jämna mellanrum. Kontrollera att 

informationsvägarna fungerar inom släckningsstyrkan 
• Undvik att spruta vatten på kraftledningarna ! Vatten är elektriskt ledande och det kan 

bli överslag till sprutföraren. Detta gäller främst högspänningsledningarna (stolpar 
märkta med en röd ring), det lär vara mindre eller obetydlig risk om vattenstrålen 
träffar en lågspänningsledning (stolpar märkta med en gul ring) 

• Se till att dricksvattentransporterna till insatsstyrkan fungerar 
• Se till att ingen arbetar ensam med släckning 
• Övervaka deltagarnas hälsotillstånd för att upptäcka om någon blir överansträngd 

eller sjuk. 
• Försök att hålla räkning på vilka som deltar i insatsen så att ingen blir liggande 

kvarglömd i skogen. 
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