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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet för 

brandingenjörsutbildningen. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är sista delen i utbildningen. 

Ämnet diskuterades fram i samråd med Bo Andersson på MSB, och Michael Försth vid Luleå Tekniska 

Universitet har agerat handledare och examinator för projektet. Arbetet har bedrivits under hösten 

2014. 

Jag vill tacka alla de personer som hjälpt till med utformningen av rapporten och bidragit med sina 

åsikter och tankar. 

John Svensson, Luleå, december 2014  
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Sammanfattning 
Behovet av att utveckla metoder inom skogsbrandsläckning ökar i takt med torrare och varmare 

somrar. Skärsläckaren är en produkt som funnits inom räddningstjänsten sedan slutet av 90-talet, 

och dess användningsområden ökar allt eftersom användarna finner nya situationer att använda den 

i. Dess förmåga att släcka bränder med hjälp av fin vattendimma har stora fördelar vid 

byggnadsbränder. Men vid skogsbränder är dess potential relativt outforskad.  

Genom intervjuer och litteraturstudier har detta examensarbete genomförts med syftet att 

undersöka skärsläckarens möjligheter att användas vid bränder i skog och mark. Olika personer från 

räddningstjänst, utvecklaren Cold Cut Systems AB och Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap har intervjuats i detta arbete för att belysa så många aspekter som möjligt. Intervjuerna 

har resulterat i en kvalitativ analys där åtta olika kategorier kommit fram. Kategorierna är: 

 för- respektive nackdelar med skärsläckaren  

 användning vid skogsbrand  

 tester 

 exempel på användningsområden 

 känslighet  

 tillsatsmedel  

 anpassningsmöjligheter och framtid  

 övrigt 
 

Möjligheten att förlänga slangen på skärsläckarsystemet till maximalt 250 meter gör att systemet blir 

mer flexibelt. De ramenheter som redan finns tillgängliga kan också användas för att mobilisera 

systemet utöver de traditionella offensiva enheterna och brandbilarnas kapacitet. I övrigt är 

skärsläckarsystemet byggt för att användas i krävande miljöer. Skogsbränder ses inte som en större 

påfrestning i den bemärkelsen än byggnadsbränder. De risker som skärsläckaren innebär kräver 

relativt omfattande säkerhetsrutiner, och att detta kan vara en nackdel är något som lyfts fram. 

Skärsläckarens potentiella användningsområden innefattar släckning av glödbränder i marken, samt 

impregnering av terräng runt begränsningslinjer för att dämpa brandfrontens intensitet.  

Det finns även möjlighet att direktsläcka små bränder med hjälp av skärsläckaren. Där krävs 

försiktighet på grund av vindkänslighet och det höga trycket. Skärsläckaren används redan 

framgångsrikt vid insatser i skog och mark inom vissa räddningstjänster i Sverige. Ett exempel på 

detta är vid glödbränder i marken, där skärsläckaren har en stor fördel mot jordspettet i sådana 

situationer. Det har också genomförts tester för att undersöka skärsläckarens kapacitet i dessa 

situationer. Till exempel använder Södra Älvsborgs Räddningsförbund en försöksuppställning med 

ventilationsrör. Dessa rör fylls med torv för att undersöka skärsläckarens kapacitet att tränga igenom 

porösa material.  

Tillsatsmedel kan förbättra skärsläckarens förmåga att tränga ner till bränder i marken och att 

impregnera terräng vid begränsningslinjer, men det krävs vidare tester för att kunna fastställa hur 

tillsatsmedlen ska användas ihop med skärsläckaren för bästa resultat. 

Om inte användarna är bekväma med systemet kommer inte heller nya användningsområden 

upptäckas eller utnyttjas. På grund av de risker som skärsläckaren medför kan ett utökat användande 

motiveras med att ökad erfarenhet också ger säkrare användning av verktyget.  
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För att skärsläckaren bättre ska kunna utnyttjas vid bränder i skog och mark, krävs det att vidare 

studier kring hur skärsläckarstrålen penetrerar porösa material genomförs och hur impregnering med 

hjälp av skärsläckaren ska fungera. Men framför allt krävs att användarna blir bekväma med att 

använda verktyget i dessa situationer. 

Titel: Skärsläckaren som verktyg vid skogsbränder 

Nyckelord: skärsläckare, skogsbränder, glödbrand, tillsatsmedel 
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Abstract 
The need to develop new methods to put out forest fires is increasing since the summers are getting 

warmer and dryer. The cutting extinguisher is a product that has been around in fire departments 

since late 90s, and the usability of the tool is increasing as the users find new situations to use it in. 

The cutting extinguishers ability to put out fires with water mist has great advantages in building fire 

situations. But in forest fire situations, the potential is relatively unexplored. 

Through interviews and literature studies, the cutting extinguisher has been evaluated in aspect of its 

abilities to be used in forest fire situations. Different people from fire departments, the developer 

Cold Cut Systems AB and Swedish Civil Contingencies Agency has been interviewed in this thesis to 

view the question from different angles. The interviews have been analyzed with a quantitative 

method where eight different categories have been identified: 

 Pros and cons with the cutting extinguisher 

 Usability in forest fire situations 

 Tests 

 Examples of uses for the cutting extinguisher 

 Sensitivity 

 Additives 

 Customization and future use  

 Other 
 

The possibility to extend the hose on the cutting extinguisher to 250 meters allows more flexibility to 

the system. The frame units available in the market can be used to further mobilize the system 

beyond the capacity of the First Response Units that normally carry the cutting extinguisher. Other 

aspects are that the cutting extinguisher is built to withstand rough conditions and to be used in 

demanding environments. Forest fires don't seem to be any different than building fires in that 

aspect. The risks around the use of the cutting extinguisher demand a high safety standard. This can 

set back the efficiency with the system, according to the interview persons. 

The potential usability of the cutting extinguisher includes putting out smoldering fires in the ground, 

and impregnation of terrain close to containment lines to reduce the intensity of the fire front. It is 

also possible to directly put out small fires with the cutting extinguisher. But it requires caution 

because of the wind sensible water beam and the high pressure that creates turbulence.  

The cutting extinguisher is already being used with positive results in forest fire situations within 

some fire departments in Sweden. One example is to put out smoldering fires in the ground, where 

the cutting extinguisher has a great advantage to the metal rod currently used for that purpose. 

There has also been performed some tests to measure the cutting extinguishers performance in 

these types of situations. For example Södra Älvsborg Fire & Rescue Services is using an experimental 

setup with ventilation pipes. These pipes are filled with peat or other porous materials to investigate 

the cutting extinguishers capacity to penetrate porous materials. 

Additives can improve the cutting extinguishers ability to permeate to smoldering fires in the ground 

and to impregnate the terrain around containment lines, but it requires further testing to establish if 

and how additives shall be used with the cutting extinguisher to get the best results. 
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Because of the risks surrounding the use of the cutting extinguisher an expanded usage can be 

motivated with the fact that comfortable users use the system in a safer way than inexperienced 

users. To gain better understanding of the cutting extinguisher in forest fire situations, further 

studies is required on how the water beam penetrates porous materials and how impregnation with 

the cutting extinguisher shall be performed. But most of all, it requires that the users are 

comfortable with using the tool in these situations. 

Title: The cutting extinguisher as a tool to fight forest fires 

Keywords: cutting extinguisher, forest fire, smoldering fire, additives 
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Begreppsförklaring 
Brandfront - Den främre delen av en skogsbrand. Även den mest svårsläckta. Här är 

spridningshastigheten och effektutvecklingen som störst (Hansen 2003). 

Flygbrand - En brand utanför den huvudsakliga branden. Dessa kan uppstå från med vinden spridda 

glödande partiklar (Hansen 2003). 

PPV-fläkt - En kraftig typ av fläkt som används till att trycksätta byggnader vid bränder. Syre tillförs till 

branden vilket gör att den brinner "renare", med mindre rök och kortare flammor. Brandgaser 

ventileras ut ur byggnaden för att minska risken för antändning (PPV = Positive Pressure Ventilation) 

(Raczykowski u.d). 

Offensiv enhet - En fullt utrustad insatsbil med två brandmän. Till för att snabbt starta insatser vid 

brand, trafikolyckor, vattenlivräddning, i väntan på ambulans, sjukvårdslarm och förebyggande 

säkerhetsarbete i kommunerna och skärsläckning (Andersson 2009). 

IR-kamera - En handhållen enhet som registrerar IR-strålning och sedan processar informationen till 

en värmebild med temperaturuppgifter. Används till rökdykning och sökning efter värmekällor vid 

bland annat eftersläckning och skärsläckning (FLIR Systems Inc. 2014). 

Övertrycksventilering - En metod som innebär att man med hjälp av bland annat PPV-fläktar trycker 

ut brandgaser från brandutrymmet med hjälp av fläktar. Används främst vid bränder i byggnader för 

att förbättra rökdykarnas arbetsmiljö inför en invändig släckinsats eller en livräddande insats (Hed 

2010). 

Moteld - En taktik vid skogsbrandbekämpning som innebär att man anlägger en brand mellan 

skogsbranden och eventuella skyddsavbränningar. Skogsbranden brinner samman med motelden 

och kan då utplåna sig själv (Hansen 2003). 

Jordspett - Jordspett används för att penetrera mark eller myrstackar och släcka bränder på djupet 

vid naturvårdsbränning eller vid bekämpning av skogs- och markbränder (SITS AB 2014). 

Brumiseur - Ett fordon som har en stor fläkt monterad, med vatten- och skumtankar. Vattnet sprutas 

mot fläkten som slår sönder vattendropparna till en fin vattendimma. Denna sprids sedan över ett 

område för att minska värmestrålningen och väta terrängen framför skogsbranden (Hansen 2003). 

Unimog - En terränggående mindre lastbil som används inom bland annat jord- och skogsbruk och 

militärt (Swedmog AB 2014). 

MPN-strålrör - MPN är ett tvåhands strålrör med pistolgrepp och justerbar strålbild. Strålröret 

monteras i änden på skärsläckarslangen vilket ökar skärsläckarsystemets användningsområde. 

Systemet levererar då samma mängd vatten vid ett lägre pumptryck på mellan 3-22 bar. (MPN = 

Multi-Purpose Nozzle) (Cold Cut Systems AB 2014). 

Högtryckssprinkler - En vidareutveckling på konventionella vattensprinkler där vattenmängden 

minskats till cirka en tiondel och därför minskar vattenskadorna vid aktiveringen (Protegi 2014). 
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1 Inledning 
Då klimatet blir allt varmare och växthuseffekten leder till varmare och torrare somrar (Heldmark 

2013), ökar också risken för stora skogsbränder. I Sverige inträffar det i genomsnitt 3000-4000 

skogsbränder per år (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [MSB] 2014a). Skadorna från en 

skogsbrand kan bli omfattande och sträcka sig över flera tusen hektar, som vid till exempel 

skogsbranden i Västmanland augusti 2014 som omfattade cirka 13 800 hektar (Sala Kommun 2014). 

Kostnaderna för skogsbränder är påfrestande för alla inblandade parter, allt från skogsägare och 

enskilda fastighetsägare till kommuner och länsstyrelser.  

En av de största utmaningarna vid skogsbränder är de bränder som sprider sig under mark. De kan 

göra att områden blir livsfarliga att beträda då de bränner av rötterna på träden. Detta kan göra 

träden instabila, samtidigt som glödbränder under mark kan underminera själva marken och orsaka 

brännskador om man trampar ner i de glödande hålen som kan uppstå (MSB 2014b). Om man på ett 

effektivt sätt kan släcka dessa bränder under mark kan man säkra brandområdet snabbare och risken 

för att branden ska blossa upp igen minimeras. Idag används jordspett för detta ändamål, och det 

finns också möjligheter att kunna använda skärsläckaren för att släcka dessa typer av bränder. 

Det behövs effektiva metoder för att snabbt kunna bekämpa och begränsa skadan av en skogsbrand. 

En bred arsenal med släckmetoder är därför viktig för att kunna anpassa sig till rådande förhållanden 

och för att nå effektiva resultat. 

Syftet med rapporten är att bedöma skärsläckaren som ett verktyg vid skogsbränder. De 

frågeställningar som kommer behandlas är: 

 Finns det situationer vid skogsbränder då en skärsläckare kan förenkla släckningsarbetet?  

 Är det praktiskt möjligt att använda skärsläckaren vid skogsbränder? 

 Kan skärsläckaren ersätta jordspettet när det handlar om att bekämpa bränder i marken?  
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2 Avgränsningar 
Examensarbetet är inriktat mot att endast undersöka skärsläckaren och dess egenskaper. Ingen 

annan utrustning såsom IR-kamera, terrängfordon eller luftburna fordon kommer att analyseras i 

denna rapport. Endast bränder i skog och mark kommer att tas med i rapporten. Begreppet 

skogsbrand kommer i den här rapporten omfatta bränder i skog, undervegetation såsom ris, låga 

växter och buskar, samt bränder nere i marklagren. 

Eventuella kostnader för att anpassa skärsläckaren för att passa skogsbrandsläckning kommer inte 

att tas hänsyn till. Inte heller kommer marknadsfrågor att behandlas såsom hur en sådan lösning 

skulle lanseras. 

Begreppet skogsbränder avser främst skogsbränder i Sverige, men eftersom teorin bakom 

skogsbränder i Sverige inte skiljer sig från skogsbränder i övriga delar av världen kommer ingen aktiv 

avgränsning ske inom det området.   
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3 Metod  
Vid uppstartsskedet av detta examensarbete har kontakt etablerats med personer på MSB där 

förslag och diskussioner på ämnen förts. Baserat på deras förslag valdes ämnet för detta 

examensarbete. 

Arbetet delades in i tre delar. Första delen omfattade litteraturstudier. Därefter upprättades 

intervjuplaner och intervjupersonerna kontaktades för bokning av intervjutid. En intervjuplan 

bifogades mellan en till två veckor innan intervjuerna för att ge möjlighet till förberedelse och 

inläsning av de frågor som skulle ställas under intervjun. 

Den andra delen omfattade intervjuerna och kompletterande intervjuer i de fall behov funnits. Fler 

intervjuer än de planerade har också genomförts, då främst från tips av de första intervjupersonerna. 

Den sista delen av examensarbetet består av en sammanställning och analys av intervjuerna, samt 

egna slutsatser som dragits utifrån resultatet från intervjuerna och den inledande litteraturstudien. 

3.1 Intervjuer 
Denna rapport har till största del byggts på intervjuer av yrkesverksamma inom det undersökta 

området. Intervjuerna omfattar både personal från räddningstjänsten och utvecklaren av 

skärsläckaren, Cold Cut Systems AB. Även en skogsbrandsexpert från MSB har intervjuats för detta 

examensarbete. Samtidigt har en inledande litteraturstudie gett de grundläggande kunskaperna för 

att kunna formulera rätt frågor och ha möjligheten att analysera intervjusvaren på rätt sätt.  

Olika intervjumetodiker har studerats för att komma fram till det lämpligaste tillvägagångssättet. 

Eftersom ämnet till stor del är outforskat har intervjuerna utformats som öppet riktade intervjuer, 

som innebär att man håller en intervju som en diskussion utifrån ett fåtal huvudfrågor. Dessa följs vid 

behov upp av följdfrågor från intervjuaren (Lantz 2013). Med denna metod minskar risken för att 

intressanta sidospår tappas vid intervjun. 

Intervjuerna har sammanställts i en matris som identifierar olika kategorier som intervjuerna delats 

upp i. Intervjupersonerna har hållits anonyma i analysavsnittet. En sammanställning av de frågor som 

intervjuerna utgått från återfinns i bilaga A. 

3.1.1 Intervjupersoner 

De personer som intervjuats är följande: 

 Rickard Hansson, skogsbrandsexpert vid MSB 

 Daniel Åström, yttre befäl vid Kalmar Brandkår 

 Fredrik Bäckwall, styrkeledare vid Frölunda Räddningstjänst 

 Johan Biörsmark, training manager på Cold Cut Systems AB 

 Krister Palmkvist, utvecklingsledare på räddningstjänsten i Södra Älvsborg 
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I tabell 1 visas en matris som sammanställer de olika intervjupersonernas kunskaper inom området. 

Tabell 1. En erfarenhetsmatris. 

Intervjuperson Antal år inom 
branschen 

Erfarenheter från 
skogsbränder 

Erfarenheter 
från 
skärsläckaren 

Hansson 21 år, tre år 
inom MSB 

Skogsbrandsbekämpning 
utomlands i flera år 

Nej 

Åström 20 år Ja, operativt Ja, sedan 2001 

Bäckwall Bakgrund inom 
operativ tjänst 
både som 
brandman och 
ambulansman 

Ja, små bränder som 
släckts med hjälp av 
bland annat skärsläckare 

Ja, sedan 2007 

Biörsmark Bakgrund inom 
operativ tjänst, 
hos utvecklarna 
sedan några år 
tillbaka 

Nej Ja, utveckling 
och operativt 

Palmkvist 44 år inom 
räddningstjänst 
med uppdrag 
från bland annat 
MSB 

Ja, metodutveckling vid 
skogsbrandsläckning och 
operativ tjänst 

Ja, utveckling 
och operativt 

 

Intervjuerna hölls via telefon och spelades in med hjälp av diktafon. Därefter transkriberades alla 

intervjuer till protokoll som användes senare i analysen. Intervjuernas längd varierade mellan 32 

minuter och 1 h och 10 minuter. Transkriberingarna skrevs ner ordagrant, dock utan att ta med olika 

betoningar och andra typer av ljud. För transkriptioner av dessa intervjuer, se bilaga B. Förfrågan om 

intervju har skickats till andra personer inom bland annat räddningstjänst och MSB, men eftersom 

svar på intervjuförfrågan i vissa fall inte erhölls och i andra fall mottogs för sent uteslöts dessa ur 

studien. En kontakt upprättades även med en Northhamptonshire Fire and Rescue Service i England, 

men inget svar på intervjufrågorna erhölls. Även Luleå Räddningstjänst och Helsingborgs 

Räddningstjänst kontaktades om intervjuer, men eftersom de inte ansåg att de kunde tillföra någon 

relevans i ämnet genomfördes ingen intervju i de fallen. 

3.2 Litteraturstudie 
Litteratur söktes på databaser såsom Luleå Universitetsbiblioteks Primo, men även Scopus och Web 

of Science användes. Sökord som användes var sådana relevanta för ämnet såsom 'cutting 

extinguisher', 'forest fire', 'wild fire' och 'smoldering fires'. Även andra källor från internet såsom 

erfarenhetsbanker för skärsläckaren och insatsrapporter från räddningstjänst utreddes för att 

undersöka hur vanligt det är att skärsläckaren används för att bekämpa skogs- eller markbränder.  

För en fördjupad förståelse för hur skärsläckaren fungerar, samt hur räddningstjänsten förhåller sig 

till produkten användes befintliga rapporter om skärsläckarens funktion, till exempel 'Skärsläckarens 

operativa användande' och 'Spray characterization of the cutting extinguisher' från bland annat SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
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4 Referensram 
Teoriavsnittet är uppdelat i två delar, där den första delen ämnar beskriva teorin bakom 

skogsbränder. Där har den huvudsakliga källan varit Rickard Hansens bok "Skogsbrandsläckning".  

Den andra delen fokuserar på att beskriva skärsläckaren och dess utveckling till dagens verktyg. 

Denna del har byggts upp kring olika utvecklingsrapporter och rapporter kring skärsläckarens 

funktion. 

4.1 Skogsbränder - förutsättningar, egenskaper och svårigheter 
Utvecklingen inom skogsbrandsbekämpning har varit relativt begränsad de senaste 20 - 30 åren 

(Hansen 2003). Även om Sverige inte drabbas i närheten på samma sätt som till exempel USA, 

Kanada och Spanien så måste kunskap och metoder finnas tillhands för att kunna bekämpa stora 

skogsbränder även i Sverige. Skogsbränder styrs av tre grundläggande faktorer; bränsle, väder och 

topografi (Hansen 2003). Dessa samverkar till att skapa olika förutsättningar för brandspridning och 

brandintensitet. 

4.1.1 Bränsle 

Bränslet vid en skogsbrand består mestadels av mossa, gräs, buskar och träd. Hur lätt ett bränsle 

brinner och bidrar till brandspridning påverkas av bland annat fukthalt, hur finfördelat bränslet är 

samt kontinuiteten på bränslet, dvs. om branden lätt kan spridas mellan bränslekällor (Hansen 2003). 

Fukthalten i bränslet anges i mängden vatten i förhållande till materialets torrvikt (Olsson-Jonsson 

2011). Innan bränslet kan brinna krävs att en del av vattnet överförs till luften i form av vattenånga. 

Detta kräver energi från branden. Dött bränsle torkar lättare än levande bränsle, och är därför mer 

lättantändligt. Det finns två typer av bränslen. Den första typen är finfördelad och består då av gräs, 

löv och buskar. Sådana bränslen antänds lätt, men är generellt sett lättare att släcka. Den andra 

typen är av kompakt natur, och dessa är svårare att släcka, men kräver också längre tid att antända. 

Till den kompakta typen av bränslen hör till exempel grenar och stammar (Hansen 2003). 

Kontinuiteten på bränslet i skogen delas in i vertikal respektive horisontell kontinuitet. De olika 

lagren i en typisk barrskog består av rötter och förmultnade delar längst ner.  Därefter kommer ett 

lager av barr, döda grenar och ris. I detta lager, som också kan sammanfattas som undervegetation, 

uppstår de flesta skogsbränder. Ovanför detta förekommer högre växter och de lägre grenarna på 

barrträd. Dessa är som regel döda och torra. Vid vertikal kontinuitet innebär att det finns förbindelse 

mellan de lägre och de högre lagren av bränslen. Detta kan då utgöra en spridningsväg i vertikal led 

för branden.  

Horisontell kontinuitet betyder att bränslet bildar ett heltäckande mönster som tillåter en horisontell 

spridningsväg för branden. Om bränslet förekommer sporadiskt betyder detta att det bildas naturliga 

barriärer i terrängen (Hansen 2003). 

4.1.2 Väder 

Vädret är en faktor som har stor inverkan på hur en skogsbrand kommer att bete sig. Vädrets 

egenskaper i form av till exempel temperatur, vind, relativ fuktighet och nederbörd inverkar på hur 

allvarlig skogsbranden blir. Temperaturen på bränslet avgör hur mycket ytterligare temperaturen 

måste höjas innan bränslet avger de brännbara pyrolysgaser som krävs för att antända bränslet. Ett 

soluppvärmt bränsle antänds därför snabbare och intensivare än bränsle som inte är soluppvärmt. 

Fukthalten i bränslet minskar också vid uppvärmning, vilket ger en häftigare efterföljande brand. En 

lång tids torka innan en skogsbrand ger generellt sett en svårsläckt skogsbrand. Vinden är en annan 
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faktor som också påverkar i stor grad, speciellt då branden sprids i vindriktningen. En stark vind 

pumpar in friskt syre till branden vilket ger ett snabbare brandförlopp. Vinden torkar även ut bränslet 

och sprider glöd förbi brandfronten.  

Den relativa fuktigheten i luften utgörs av förhållandet mellan aktuell och högsta möjliga mängd 

vattenånga som luften kan innehålla vid en viss temperatur och lufttryck. Då den relativa fuktigheten 

varierar ändras också fuktinnehållet i döda material. Levande material är betydligt trögare i sina 

variationer. Torr luft tar fukt från bränslet medan bränslet vid hög relativ fuktighet tar fukt från 

luften. Stora mängder nederbörd som faller under kort tid påverkar inte fuktinnehållet i kompakta 

och större bränslen. Däremot ökar ett lättare regn under längre tid fukthalten i alla bränslen som 

utsätts för regnet (Hansen 2003). 

4.1.3 Topografi 

De topografiska faktorerna som påverkar hur en skogsbrand beter sig är förutom sluttningars riktning 

och lutning även speciella landformationer till exempel raviner och dalar, samt förekomsten av 

naturliga brandbarriärer i terrängen. Om sluttningar i terrängen förekommer bidrar sydsluttningar till 

en snabbare brandspridning än en nordsluttning, samtidigt som en brantare lutning genererar en 

snabbare brandspridning. Vid en brand i nedre delen av en sådan sluttning värms bränslen ovanför 

branden upp av varma brandgaser medan vindar som blåser uppåt längs sluttningen bidrar till en 

ökad spridningshastighet. Dalgångar och raviner kan leda till extremt stora spridningshastigheter, 

dessutom kan branden spridas från en sida av dalen till en annan genom strålning eller glöd. Då 

branden når ett krön kan den ändra riktning vilket manar till försiktighet vid prediktion av brandens 

fortsatta spridning. 

Sjöar, floder och andra vattendrag kan verka som brandbarriärer och i vissa fall hindra spridningen av 

branden i en viss riktning. Även vägar och kraftledningsgator kan också agera som brandgator som 

leder till att branden ändrar riktning eller dör ut. Begränsningslinjer placeras med fördel i anslutning 

till sådana barriärer. Dessa faktorer har olika betydelse för branden beroende på hur stor branden är. 

Vid större skogsbränder påverkar dessa faktorer mindre än vid mindre bränder eftersom stora 

bränder kan skapa egna väderförhållanden, till exempel kraftiga vindar (Hansen 2003).  
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4.1.4 Olika typer av skogsbränder 

Skogsbränder kan delas in i fyra kategorier med olika beteenden, spridningshastigheter och 

förekomstområden. Dessa är låg respektive hög löpbrand, torvbrand samt toppbrand. Nedan följer 

en kort beskrivning av varje typ. De angivna hastigheterna är exempel. Bränderna kan sprida sig både 

fortare och långsammare. 

4.1.4.1 Låg löpbrand 

Den vanligast förekommande typen av skogsbränder. Dessa startar i död vegetation och låga buskar 

och har en spridningshastighet mellan 0-10 meter/minut. 

4.1.4.2 Hög löpbrand 

Höga löpbränder är bränder i markvegetation, lägre grenar samt trädtoppar. Branden sprids från 

markvegetationen upp mot trädtoppen. Spridningshastigheten ligger mellan 10-20 meter/minut. 

4.1.4.3 Torvbrand 

Glödbränder kan uppstå i en syrefattig nivå under marknivån efter att en hög eller låg löpbrand 

brunnit över. Branden sprids genom torv och död vegetation och kan gå mycket djupt ned. Hur djupt 

beror på hur tjockt lagret med död vegetation är. Risken finns att torvbränder övergår till löpbrand 

igen eftersom branden som brinner under jord kan överleva mycket länge. Spridningshastigheten är 

som regel mycket låg. 

4.1.4.4 Toppbrand 

Toppbranden är som namnet antyder bränder i trädtoppar, och sprider sig mellan träd på just detta 

sätt.  Det krävs rätt förutsättningar för att sådana ska inträffa, och toppbränder inträffar inte så ofta. 

Sådana förutsättningar är bland annat stark vind, inte för långa avstånd mellan träden och tillräckligt 

med vertikal kontinuitet i bränslet för att branden ska kunna sprida sig upp till trädtoppen. 

Brandspridningen vid en toppbrand är mycket hög, med en spridningshastighet på cirka 20-50 

meter/minut (Hansen 2003). 
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4.1.5 Utrustning vid skogsbränder 

De verktyg som idag används vid skogsbrandbekämpning är vanligtvis grov- och smalslang med 

strålrör, dimspikar samt olika sågar. De verktyg som används för att skapa brandgator och blottlägga 

dolda bränder innefattar vanligtvis: 

 Spadar, borstar, hackor och krattor - För att konstruera brandgator och släckning av mindre 

bränder på marken, samt röja buskar och ris.  

 Drip torch - En typ av fackla som används för antändning av terräng för bränning av 

brandgator eller anläggning av moteldar, se figur 1 (Hansen 2003). 

 

Figur 1 Utformningen på en så kallad drip torch (Hansen 2003, sid 67). 

 Jordspett - För att nå ner till och släcka djupgående bränder i marken, se figur 2 (SITS AB 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 En typ av jordspett som används vid markbränder (Svenska Brandslangfabriken AB 2014). 
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4.2 Skärsläckaren och dess egenskaper 

4.2.1 Bakgrund 

Skärsläckaren började utvecklas i början på 1990-talet då Luleå räddningstjänst utförde försök för att 

hitta bättre metoder för håltagning i tak på brinnande byggnader. Räddningsverket genomförde 

därefter en förstudie av användning av vatten vid högt tryck tillsammans med skärmedel. Man 

upptäckte då en väsentlig positiv bieffekt, nämligen att branden dämpades och i vissa fall släcktes. 

Skärsläckaren var född. 

Räddningsverket började 1996 med ett projekt att utveckla en utrustning som skulle användas i 

brandfordon med hävare. Både teoretiska beräkningar och praktiska släckförsök med en plattform 

konstruerad för ändamålet genomfördes för att få en idé om hur pass hög kapacitet som 

skärsläckaren hade när det handlade om att släcka bränder. Man kom fram till att skärsläckaren har 

god effekt både vid bränsle- och ventilationskontrollerade bränder (Andersson 2000). Dock är 

effekten betydligt större vid ventilationskontrollerade bränder på grund av skärsläckarens förmåga 

att kyla brandgaserna i en sluten volym och tränga undan syre från branden. 

Utvecklingen medförde att det 1999 utvecklades en handburen lans som möjliggjorde snabba 

förflyttningar både på ut- och insidan av en brinnande byggnad. Denna metod användes med stor 

fördel ihop med övertrycksventilering och IR-kamera. Arbetet resulterade i en rapport år 2001 som 

visade utvecklingen av skärsläckaren från idé till ett system för att släcka bränder. Året innan 

inleddes ett arbete med Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) som stärkte utvecklingsarbetet 

avsevärt. År 2002 startade Räddningsverket försök med att montera skärsläckare på mindre fordon 

för att öka mobiliteten vid insatser. Detta utvecklades senare till ett helhetskoncept kallat offensiv 

enhet. 

Linköpings Räddningstjänst tillsatte senare en projektgrupp för att undersöka de fördelar som finns 

med användning av skärsläckaren i form av minskade risker för rökdykarna. Man kom fram till att 

man snabbt kan sänka brandtemperaturen i ett utrymme innan rökdykning påbörjas. Skärsläckaren i 

kombination med en PPV-fläkt kan sänka temperaturen i ett brandrum från 600 grader till 150 grader 

på bara någon minut. Detta ger en bättre arbetsmiljö för personalen. Projektgruppen kom därför 

fram till att rekommendera inköp av skärsläckare eftersom den erbjuder stora fördelar i form av ökad 

säkerhet för rökdykarna samtidigt som man kan vinna tid och kunna komma åt bränder i trånga 

utrymmen (MSB 2010). 
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4.2.2 Funktion 

Skärsläckarutrustningen består av sju komponenter: 

 Lans 

 Formstabil slang 

 Manöverpanel 

 Skärmedelsbehållare (abrasiv) 

 Vattentank 

 Vattenpump 

 Drivkälla 

Generellt sett fungerar ett skärsläckarsystem genom att en drivkälla, vanligtvis en drivmotor till ett 

fordon, driver en hydrauldriven vattenpump, se figur 3. Pumpen pumpar vatten från vattentanken 

och trycksätter det till specifikt tryck.  

 Figur 3. Sprängskiss över skärsläckarsystemet (Cold Cut Systems AB, 2014). 

I systemet kan man efter pumpen tillsätta ett skärmedel (abrasiv) bestående av små korn av 

järnkiseloxid eller aluminiumoxid i storleksomfånget 0,3-0,8 mm för att snabbare kunna penetrera 

hårda material. Man kan också montera en tillsatsmedelstank efter vattentanken. På systemet sitter 

en manöverpanel för övervakning av systemtryck i form av manometrar. Inblandning av abrasiv sker 

med 5 %. Vattnet leds därefter vidare via den formstabila armerade slangen ut till lansen. Det sker en 

tryckförlust i slangen på 0,4 bar per meter slang. Standard slanglängd är 80 meter. Lansen har två 

avtryckare som reglerar vattentillförsel samt inblandning av abrasiv. Lansen kommunicerar via en 

radiosändare med huvudenheten och kan därigenom justera skärmedel och vatten (Bjerregaard et al. 

2007). 

En skärsläckare arbetar under högt tryck, vanligtvis mellan 200-300 bar, och finfördelar vattnet via 

munstycket till fina droppar i form av vattendimma (funktionen liknar den med högtryckssprinkler 

fast med betydligt högre tryck). Utgångshastigheten vattnet har när det lämnar skärsläckaren är 220 

m/s vilket kan jämföras med högtryckssprinklerns dropphastigheter på 2-20 m/s. Generellt kan man 

säga att de små droppar som bildas från skärsläckarmunstycket ger en betydligt större kontaktyta 



 
Skärsläckaren som verktyg vid skogsbränder________________________ 

11 
 

mot brandgaserna jämfört med vatten som förts på med till exempel strålrör eller sprinkler. Vattnet 

kan då effektivare användas till att kyla brandgaser eftersom de påverkas mindre av gravitation och 

därmed stannar i brandgaserna en längre tid (MSB 2010). 

Små droppar har vissa begränsningar. Det är svårare att väta varma ytor då dropparna har svårt att 

penetrera en flamma och nå den brinnande ytan. Mindre droppar kan också "studsa" av en varm yta. 

Den begränsade rörelseenergin hos vattendropparna gör också att kastlängden begränsas eftersom 

droppen snabbt bromsas upp. En skärsläckarstråle bryts upp efter cirka 5-7 meter och efter 

ytterligare 5-7 meter har kastlängden nått sitt maximum på ungefär 15 meter (MSB 2010). 

När vattnet skjuts ut ur munstycket med det höga tryck som skärsläckaren producerar, bildas också 

en ejektorverkan från strålen som suger med sig luft. Detta gör att strålen kan både verka mot 

branden och samtidigt underhålla den med syre (Bjerregaard et al. 2007). 

4.2.3 Användningsområden 

Under de inledande testerna för att undersöka skärförmågan upptäcktes även en annan stor fördel 

hos skärsläckaren. De finfördelade vattendropparna kylde också brandgaser på ett mycket effektivt 

sätt, samtidigt som vattenförbrukningen hölls till ett minimum. Därefter växlade det primära 

användningsområdet för skärsläckaren från att ha varit ett verktyg för kall skärning till 

brandsläckning (Andersson 2000). 

I en rapport som Räddningsverket publicerade 2000 beskrev man att vattnet från skärsläckaren även 

kan begränsa diffusionsbränder genom att kyla ytor och dämpa strålning och då förhindra 

brandspridning. Enligt tester kan detta uppnås på ett avstånd av maximalt 6 meter (Andersson 2000). 

Andra användningsområden som man då såg potential för ingår numera i den dagliga användningen 

av skärsläckaren, såsom brand i transportmedel, brand i bjälklag och dolda utrymmen samt vid vinds- 

och källarbränder. För håltagning, det ursprungliga syftet med skärsläckaren, anses metoden som bra 

men tidskrävande, och ses endast som ett komplement till konventionella håltagningstekniker 

(Holmstedt 1999. taget ur Andersson 2000). Tilläggas bör att rapporten från 2000 endast belyser 

användningen av en fast korgmonterad skärsläckare, och inte handlansen som utvecklades under 

samma tidsperiod. 

Skärsläckaren kan även användas till att forcera olika material såsom gasbehållare och fordon. Andra 

användningsområden som baseras på insatsrapporter mellan 2004 och 2008 är till exempel vid 

skogsbränder, gräsbränder, bränder i virkesupplag, markbränder efter blixtnedslag och även bränder 

i halmbalsupplag och pappersupplag (MSB 2010). För fördjupad information inom skärsläckaren, se 

SP-rapport 2012:14 (Försth M, Ochoterena R & Lindström J, 2012). 

4.2.4 Risker 

Då införandet av skärsläckaren som produkt också innebar att man tog in helt nya risker i 

brandbekämpningen, arbetade man också med att ta fram ett skyddsavstånd till skärsläckaren. Dessa 

risker rör främst det höga vattentryck som råder i strålen. I Räddningsverkets rapport från 2000 

(Andersson 2000) diskuteras ett skyddsavstånd då man anser att strålen är direkt farlig på avstånd 

upp till 3 meter men man upplever smärta om oskyddad hud blir utsatt för strålen på avstånd upp till 

cirka 6 meter (Holmstedt 1999. taget ur Andersson 2000). Risker med skärsläckaren förhöjs då både 

in- och utvändig räddningsinsats sker samtidigt i en byggnad, och kraven på koordinering och 

samordning ökar vid sådana insatser.  
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5 Resultat och analys 
De genomförda intervjuerna har analyserats med en kvalitativ analys. Därför har intervjupersonerna 

anonymiserats för att inte vinkla arbetet och för att göra analysavsnittet lättläst. Sju olika kategorier 

på diskussionsområden har identifierats utifrån intervjuutskrifterna, och presenteras nedan. Sist i 

analysen finns en åttonde kategori, där de påståenden och fakta som inte passar in i någon annan 

kategori, men ändå anses relevanta för analysen, tas med. 

5.1 För- respektive nackdelar med skärsläckarsystemet 
Här presenteras intervjupersonernas spontana tankar kring de för- och nackdelar som 

skärsläckarsystemet anses inneha inom alla områden. 

En genomgående faktor som de flesta intervjupersonerna nämner är säkerhetsaspekten kring 

användandet. På grund av att vattenstrålen kan orsaka stora skador om den träffar en person måste 

säkerhetsrutinerna kring användandet vara väl inarbetade. Många gånger som ett vapen och som 

hanteras därefter (intervjuperson B). En annan aspekt på skärsläckarsystemet är att rekylen är hög, 

cirka 15 kilos tryck (intervjuperson B). Rekylen gör att det blir tungt för operatören att arbeta med 

skärsläckarlansen längre stunder (intervjuperson B). En säkerhetsrisk är den fördröjning av 

tryckavlastningen som inträffar när man avaktiverar systemet. Det tar mellan 2-2,5 sekunder innan 

hela systemet är tryckavlastat och säkrat (intervjuperson E). 

Eftersom det sker ett tryckfall i slangen på ungefär 0,4 bar per meter slang så begränsas slanglängden 

på standardutförandet till ungefär 80 meter (intervjuperson D). Detta för att kunna ha ett tillräckligt 

högt tryck vid munstycket för att kunna penetrera material och bryta upp vattenstrålen. Vid arbete 

ute i terräng blir denna begränsning påtaglig, men eftersom den skärande förmågan inte är lika 

nödvändig vid sådant arbete kan slangen teoretiskt sett förlängas till 250 meter och fortfarande 

erhålla ungefär 150 bars tryck i munstycket (intervjuperson D). I terrängen kan ytterligare 

lägesförluster på grund av höjdskillnad mellan skärsläckaren och pumpen förekomma och då sänks 

trycket ytterligare (intervjuperson D). 

De små vattendropparna påverkas också mycket av de vindförhållanden som råder på platsen. Vid 

användning utomhus kan kastlängden antingen förbättras av medvind eller kraftigt försämras av 

motvind. Den ejektorverkan som orsakas av det höga trycket i strålen kan även verka som en kraftig 

fläkt, och därmed tillföra syre till branden och blåsa bort brinnande material (intervjuperson D). De 

små vattendropparna har också den nackdelen att de lätt dunstar utan att göra någon nytta. Ett 

påstående från en av intervjupersonerna var att eftersom stora mängder vatten dunstar på grund av 

de vanligtvis torra och varma förhållandena som råder vid skogsbränder, kan det i själva verket gå åt 

mer vatten vid användning av skärsläckaren eftersom så stora mängder försvinner innan de hunnit nå 

branden (intervjuperson A). 

Utvecklingen av skärsläckaren har gjort systemet mer hållbart, och systemet byggs idag med 

högkvalitativa delar (intervjuperson C). Vid konventionellt användande lyfts även egenskapen att den 

förbättrar arbetsmiljön för rökdykare vid invändig släckning av byggnader, men även att 

vattenförbrukningen hålls nere samtidigt som att allt vatten används till kylning och sänkning av 

syrenivån (intervjuperson E). Det finns en annan fördel med att minska mängden vatten vid invändig 

släckning. Den minskade vattenförbrukningen innebär minskade vattenskador och begränsade 

mängder kontaminerat släckvatten, något som tjänar samhället i stort. När man släcker en brand 
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med mycket vatten kan man få en hastig temperaturnedgång i brandgaserna i närheten av verktyget. 

Detta innebär att temperaturen på brandgaserna inte är tillräckligt höga för att förånga den stora 

mängd vatten som tillförs. Detta resulterar till att mycket vatten faller ner utan att göra någon nytta. 

Man mister därför den viktiga förångningseffekten och kylningseffekten (intervjuperson E).  

5.2 Användning vid skogsbrand 
I detta avsnitt analyseras möjligheten att använda skärsläckaren till bekämpning av skogsbränder. 

Systemets potential och intervjupersonernas idéer redovisas och även eventuella erfarenheter lyfts 

fram. 

De syften som skulle kunna fyllas av skärsläckaren innefattar ofta en kombination av andra metoder, 

såsom IR-kamera och olika typer av tillsatsmedel. Man diskuterar bland annat att kunna använda IR-

kamera till att söka av och identifiera glödbränder under mark och därefter släcka med skärsläckaren. 

IR-kameran bör då placeras på helikopter för att snabbare söka av stora områden (intervjuperson A). 

Vid mindre skogs- och gräsbränder är skärsläckaren användbar då den fina vattendimman läggs som 

dagg på det brännbara materialet. Detta ger en förebyggande effekt och kan dämpa branden när 

brandfronten kommer (intervjuperson D). Skärsläckarens fördelar vid eftersläckning av skogsbränder 

framträder som eventuell ersättare till de jordspett som används idag. Möjligheten att snabbt 

komma ner djupt i marklagren och släcka glödbränder anses vara en stor fördel hos systemet 

(intervjuperson C). 

Idag används skärsläckaren som alternativ till jordspett på vissa räddningstjänster, och resultaten 

från de insatser där den använts på detta sätt är enbart positiva. Vid brand i rotsystem, myrstackar 

och nere i marken finns det räddningstjänster som har denna metod som förstaval (intervjuperson 

C). När det brinner i trädstammar används numera skärsläckaren istället för dimspikar som kräver 

förborrning av stora hål som med stor sannolikhet på sikt dödar trädet. Skärsläckaren gör endast hål 

med två millimeter i diameter. Vid bränder i rotsystem och under häckar där man inte kommer åt 

med dimspik eller spade och hacka kan man idag med hjälp av skärsläckaren nå de glödbränder som 

annars krävt stora insatser för att nå (intervjuperson C). Vid till exempel blixtnedslag kan bränder gå 

djupt ner i marken, och skärsläckaren används där mycket framgångsrikt (intervjuperson E). 

Ett annat potentiellt användningsområde som nämnts är att kunna använda skärsläckaren ovan 

mark, för att till exempel impregnera terräng längs brandgator med en fin vattendimma, alternativt 

med inblandning av tillsatsmedel för en bättre dämpande effekt . Detta antas minska intensiteten på 

skogsbranden när den närmar sig brandgatan (intervjuperson E). Man kan även låta vattendimman 

falla ner över ett brinnande område så länge branden inte är för kraftig. 

Den fina vattendimman har också en hämmande effekt på strålningsvärmen, men där har inga 

användningsområden inom skogsbrandsbekämpning identifierats under intervjuerna. Frankrike och 

Ungern hade tidigare fordon (s.k. "Brumiseur" på franska) som hade som funktion att dämpa 

strålningsvärmen vid känsliga punkter vid stora bränder. Detta fordon används dock inte längre i 

någon stor utsträckning (intervjuperson A). 

5.3 Tester 
Eftersom inga tester på skärsläckarsystemets lämplighet inom skogsbränder finns dokumenterade 

kommer denna kategori redovisa vilka behov som finns för framtida tester, samt resultat från de 

tester som genomförts utan dokumentering. 



 
Skärsläckaren som verktyg vid skogsbränder________________________ 

14 
 

De synpunkter som framkommit under intervjuerna har främst rört hur spridningen av vattenstrålen i 

marken ser ut när man skjuter skärsläckaren rakt ner genom marklagren, eftersom detta skiljer sig 

från den konventionella användningen där man skjuter genom ett material och sedan låter strålen 

sprida sig fritt i luften på andra sidan (intervjuperson A). Fler studier av fall där skärsläckaren använts 

framgångsrikt i liknande situationer efterfrågas för att öka erfarenheterna. Spridning av erfarenheter 

anses vara en viktig källa till att kunna använda skärsläckaren på nya sätt. Etablerade användare kan 

sprida sina erfarenheter till de användare som ännu inte blivit bekväma med skärsläckarsystemet 

(intervjuperson D). Det efterfrågas även hur man kan använda systemet i kombination med olika 

tillsatsmedel, och hur dropparna förväntas tränga ner i fibrösa material (intervjuperson A).  

Det finns dock vissa genomförda tester. Man har med hjälp av ventilationsrör som man fyllt med 

torv, träspån och liknande mätt upp tiden till penetrering med skärsläckare och sedan undersökt 

utgångshålet på andra sidan för att få information om hur stor radiell spridning som 

skärsläckarstrålen får i materialet. Längden på ventilationsrören som använts har varit 2-3 meter och 

hade diametern 50 centimeter (intervjuperson E). Figur 4 visar en sådan försöksuppställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Försöksuppställning med ventilationsrör (Cold Cut Systems AB 2014). 

Testerna som utfördes av SÄRF visade att när spån användes blev utgångshålen cirka 6-7 centimeter i 

diameter, medan de vid torvfyllning hade en diameter på 15-20 centimeter (intervjuperson E). 

Jämförelser av den kylande effekten från vanliga strålrör och från skärsläckaren har även genomförts 

av SÄRF vid påläggning på en yta av porösa material där det finns en underliggande glödande brand. I 

porösa material ger den finfördelade vattendimman som skärsläckaren ger bättre släckning än de 

stora droppar som vanliga system ger. Däremot tar släckningen längre tid när dropparna ska tränga 

ner i materialet. De stora dropparna som endast tränger ner en liten bit ner i materialet värms upp av 

underliggande glöd och dunstar, vilket senare leder till en ny accelerering av brandförloppet 

(intervjuperson E). 

Försök har även genomförts med utläggning av saltbaserade tillsatsmedel, och skärsläckaren har där 

nämnts som ett möjligt verktyg för utläggning av medlet (intervjuperson D). 

5.4 Exempel på användningsområden 
Några exempel på vilka olika användningsområden som ett skärsläckarsystem kan ha presenteras i 

denna kategori. Här innefattas även de fall som inte rör skogsbränder, för att belysa exempel som 

intervjupersonerna finner intressanta. Anledningen till att dessa exempel tas med är att genom 
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kännedom av dessa fall kan nya idéer växa fram för att kunna använda skärsläckaren vid 

skogsbränder. 

Vid användning inom bränder i skog och mark har skärsläckarsystemet använts framgångsrikt vid 

glödbränder i marken där det brunnit länge på en begränsad yta. Begränsningen anses ligga vid 15-20 

kvadratmeter. Vid större områden anses användningen för omständlig (intervjuperson C). I Norge har 

skärsläckarsystemet använts för att släcka bränder i ljung. Systemet har även använts till att släcka 

låga löpbränder i vass (intervjuperson D).  

Silobränder är ett annat område där skärsläckaren använts framgångsrikt. Möjligheten att släcka 

utifrån utan för stor påverkan på silon gör att man har lyckats minska produktionsstoppen i vissa fall 

från ett par veckor till någon dag (intervjuperson E). Där kunde man registrera en påverkan upp till 6-

7 meter in i poröst material. Däremot har skärsläckaren liten effekt då branden pågått under en 

längre tid (intervjuperson E). 

Skärsläckaren har också haft hög påverkansgrad i högar med porösa material. Där strålrör når cirka 

30 centimeter ner i materialet har skärsläckaren påvisats ha effekt 2-2,5 meter ner (intervjuperson 

E). Man har även studerat ytan på högen med hjälp av IR-kamera och noterat om det sker en 

temperaturökning på ytan efter man lagt på vatten med de båda systemen och noterade då att 

skärsläckaren ger en mer långvarig effekt (intervjuperson E). 

Systemets strålningshämmande egenskaper utnyttjades vid en ladugårdsbrand där man ville 

förhindra att närliggande hus antändes. På grund av vattenbrist ville man inte använda 

konventionella system, utan man använde skärsläckaren till att lägga en fin vattendimma mellan 

byggnaderna. Detta gav mycket bra resultat, och man utnyttjade den begränsade vattentillgången på 

ett effektivt sätt (intervjuperson D). 

Ett exempel på hur man kan utnyttja den turbulens som vattenstrålen orsakar var vid en 

mopedbrand mitt i en lång gångtunnel. På grund av vindstilla förhållanden var hela tunneln rökfylld 

åt båda hållen. Man använde skärsläckaren som en strålningssköld och som fläkt för att trycka 

rökplymen framför sig tills man kom fram till mopeden och kunde släcka branden. Man fick på det 

sättet en bättre arbetsmiljö och kunde nå fram till branden utan rökskydd (intervjuperson D). Andra 

exempel som intervjupersonerna nämnt är bland annat då man använt systemets ejektorverkan till 

att tömma en stor industribyggnad på rök via en ventilationstrumma på taket (intervjuperson B).  

Skärsläckaren har även använts vid bilbränder, maskinbränder, samt bränder i spånsugar och i 

pelletsförråd (intervjuperson E). Vid brand i kartongcontainers har två man med skärsläckare fått 

släcka istället för att binda upp en heltidsstyrka (intervjuperson C). 

5.5 Känslighet 
Frågor gällande systemets känslighet vid olika förutsättningar har ställts för att undersöka huruvida 

systemet har några begränsningar. Denna kategori tar upp intervjupersonernas åsikter kring 

skärsläckarens känslighet. 

De tillkortakommanden som intervjupersonerna främst nämner är knutna till olika typer av olyckor 

och operatörsfel. Operatörsfel vid användningen innefattar till exempel när man lagt lansen eller 

slangen på marken och den sedan blivit överkörd av räddningstjänstens fordon (intervjuperson C). 
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Det har även nämnts att man inte bytt batterier på radioenheten, vilket lett till tappad kontakt 

mellan lans och pump (intervjuperson B). 

Känsligheten för vatten har också nämnts, där man i ett fall fått in vatten i radioenheten vid 

rengörning av enheten. Detta var främst knutet till de tidiga versionerna av skärsläckaren 

(intervjuperson E). Nuvarande system har IP67-klassning på elektroniken (intervjuperson D), vilket 

innebär att radioenheten tål att vara 1 meter under vattenytan i 30 minuter, samt att den är 

dammtät (SP INFO 2009). Eftersom skärsläckarlansen kommunicerar med pumpen via radiosignaler 

finns det situationer då radiosignalen störs av till exempel betongväggar och när man genomför 

insatser i parkeringshus (intervjuperson E). Annars anses systemet såpass utvecklat att de uppenbara 

känsligheterna vid normal användning är åtgärdade (intervjuperson C). 

5.6 Tillsatsmedel 
Här summeras de åsikter och funderingar kring användande av tillsatsmedel som intervjupersonerna 

hade. 

Skärsläckarsystemet kan användas tillsammans med olika tillsatsmedel för att öka effektiviteten på 

vattendropparna. Tillsatsmedlen sänker ytspänningen vilket resulterar i mindre droppar som lättare 

tränger ner i marken och ger en blötläggande effekt (intervjuperson E). Erfarenheter visar att 

tillsatserna fungerar bra vid bränder i flis och i barkhögar där vatten utan tillsatsmedel saknar den 

genomträngande egenskapen som krävs för att nå ner till branden på djupet (intervjuperson E). 

Saltbaserade tillsatsmedel är betydligt miljövänligare än vanliga tillsatsmedel såsom traditionellt A-

skum som oftast anses vara det mest miljövänliga alternativet (intervjuperson D). Däremot finns det 

begränsat med erfarenheter kring användandet av saltbaserade tillsatser. Vanligt skum används 

vanligtvis vid markbränder, men idag är man mer och mer försiktig med skum vid sådana insatser på 

grund av miljöaspekterna (intervjuperson C). Vidare information om ämnet finns i MSB:s publikation 

nummer MSB618 (Lindström, J., Appel, G., Palmkvist, K. & Bialas, K. O., u.d). 

En annan användning för saltbaserade tillsatsmedel är i ett preventivt stadium vid skogsbränder, där 

man med hjälp av tillsatsmedlen i en fin vattendimma kan impregnera terrängen vid brandgator för 

att förhindra pyrolys och skydda mot lågande brand (intervjuperson D). Detta fungerar genom att när 

medlet värms upp avges koldioxid och vatten, vilket verkar dämpande mot brand. Medlen används 

idag till att impregnera tyger och fungerar där på liknande sätt (intervjuperson D). 

5.7 Anpassningsmöjligheter och framtid 
Här tas eventuella möjligheter till anpassning av skärsläckarsystemet upp. Även olika typer av 

framtidsaspekter för användningen av skärsläckare inom skogsbränder som nämnts under 

intervjuerna redovisas här. 

Att ha systemen på mindre enheter eller på förstabilen gör det snabbare att sätta in skärsläckaren 

tidigt i insatser. Man "tvingas" till användning av systemet vilket i sin tur leder till ökade erfarenheter 

och bättre rutiner kring verktyget. Om skärsläckaren sätts in i bilar på deltidsstationer ökar man 

användningen för deltidsstationerna och man kan då göra mer med mindre personal, vilket är en 

fördel med ökade svårigheter att rekrytera deltidspersonal (intervjuperson C). 
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För att få ut systemet i terrängen föreslås det att man använder de ramenheter som finns i dagsläget, 

se figur 5. Dessa kan lyftas på till exempel skogsmaskiner eller på en Unimog, en terränggående 

lastbil som används av bland annat räddningstjänst och militär (intervjuperson E). Dessa 

anpassningsmöjligheter används då ihop med taktiken att lägga ut en vattendimma längs brandgator.  

 

Figur 5. Skärsläckarsystemet monterat som en ramenhet (Cold Cut Systems AB 2014). 

De anpassningar som nämns på själva systemet är att förlänga slanglängden till 250 meter för ökad 

räckvidd, och en alternativ utformning på munstycket för att få större spridning åt sidan vid till 

exempel markbränder (intervjuperson B) (intervjuperson D) (intervjuperson A). På grund av de 

kommunikationsbrister som kan uppstå i radiosystemet föreslås att man övergår till en kabel som 

löper inne i ursprungsslangen (intervjuperson E). Det förespråkas också en ökad användning av MPN-

strålrör för att kunna använda skärsläckaren på fler insatser (intervjuperson C) (intervjuperson D). 

5.8 Övrigt 
I denna kategori presenteras de synpunkter och infallsvinklar som inte passat i de föregående 

kategorierna, men ändå är relevant för frågeställningarna. 

Vid markbränder används skärsläckaren sällan som ett förstaval. Men det finns räddningstjänster, till 

exempel Frölunda räddningstjänst som har inarbetat en rutin för att släcka glödbränder under mark 

med hjälp av skärsläckaren. Metoden innebär att man ringar in branden genom att göra 

punktinsatser med skärsläckaren runt området med ungefär 5-6 centimeters mellanrum och därefter 

arbetar sig inåt mitten (intervjuperson C). Användningen baseras på att man går "direkt kirurgiskt" på 

branden, utan att räkna med någon spridning i sidled. 

En annan synpunkt som kommit upp är de organisatoriska bristerna kring användandet av 

skärsläckare. Intervjupersonerna menade att larmcentraler bör bli mer bekväma att larma ut 

skärsläckarenheten i ett tidigare skede vid bränder för att erfarenheter och mognadsgraden på 

användarna ska öka (intervjuperson C) (intervjuperson E). Ofta larmas skärsläckaren ut för sent, och 

då minskar systemets effektivitet drastiskt (intervjuperson C). I ett internationellt perspektiv används 

skärsläckaren över hela världen och det uppskattas finnas 700-800 system ute med en dominerande 

marknad i Europa (intervjuperson D).  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt kommer analysen att diskuteras och ligga till grund för de slutsatser som dras i 

nästkommande kapitel. 

6.1 Diskussion/Arbetsgången 
Vid starten av detta projekt föreföll frågeställningen vara svår, eftersom ingen tidigare publicerad 

litteratur beskrev någon koppling mellan skärsläckaren och skogsbränder. Vid litteraturstudierna 

presenterades skärsläckaren som ett mycket mångsidigt verktyg, men de flesta kopplingar sträckte 

sig endast till bränder i byggnader och fordon. Det framkom tidigt att intervjuer skulle krävas för att 

få tillräckligt med information och synpunkter på de frågeställningar som formulerades. 

Då skärsläckarens användning vid skogsbränder är ett relativt smalt område, finns det begränsat med 

kunskap fördelat på få personer. Dessa personer är oftast sådana som jobbat aktivt länge med 

skärsläckaren, eller som fortfarande jobbar med utveckling av verktyget. Därför är intervjuer av få 

personer en bättre metod än till exempel enkäter som skickas ut till många respondenter. Mängden 

data att gå igenom hade varit mycket större vid en enkätstudie, men det användbara materialet hade 

förmodligen inte varit mycket större, på grund av det fåtal personer som verkligen är insatta i 

området. Det finns förstås fler personer än de intervjuade som har inblick och kännedom om det 

undersökta området, och om tid hade funnits hade fler intervjuer hållits. Svårigheten har främst varit 

att hitta de personer som har relevant kunskap och erfarenheter för studien. 

Eftersom tidsplanen för projektet var relativt kort och att andra pågående projekt upptog tid, krävdes 

det att få igång intervjufasen så fort som möjligt, och att kontakta de personer som varit aktuella för 

intervju. Då den huvudsakliga informationskällan i detta projekt varit de intervjuer som hållits, har de 

intervjuplaner som skickats ut till intervjupersonerna varierat allt eftersom behovet av information 

varierat. 

Under intervjuerna framkom information som styrkte relevansen i frågeställningen, och detta gav 

analysen mer substans. Avgränsningarna som gjordes i början på projektet har i stort sett hållits, 

vissa avsteg har gjorts för att fånga upp intressanta synpunkter från intervjupersonerna. Ett exempel 

på detta är tillsatsmedel, som egentligen inte skulle innefattas av projektet men som efter intervjuer 

ändå ansågs vara relevant. 

6.2 Skärsläckaren vid skogsbränder 
Skogsbränder påverkas av många faktorer, och ingen skogsbrand är den andra lik. Detta kan göra att 

de som bekämpar branden vill luta sig mot något välkänt och beprövat för att nå önskvärda resultat. 

Möjligheten att utveckla nya metoder och lära sig nya tekniker för att bekämpa branden blir därför 

begränsad om inte användarna tillåter sig att testa. 

Skärsläckaren har vissa unika egenskaper som kan om egenskaperna används på rätt sätt visa sig 

överträffa de metoder som finns i nuläget i fråga om bland annat effektivitet och enkelhet. Till 

exempel så kan skärsläckaren vara ett bra alternativ till jordspett när man med begränsad mängd 

vatten vill nå ner till djupa glödbränder som kan inträffa vid blixtnedslag. Det höga trycket i strålen 

gör att vattnet når över två meter ner i organiskt material, och där rotsystem och stenar är i vägen 

för traditionella metoder kan skärsläckaren fylla ett hål i tillvägagångssättet för att komma åt 

svåråtkomliga bränder. 
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Möjligheten att kunna förlänga slangen till 250 meter gör att mobiliteten och räckvidden ökar 

markant. Samtidigt så betyder mer slang också att systemet tar betydligt större plats på fordonet 

som systemet placeras på. Detta kan leda till begränsningar på andra områden, till exempel att man 

inte får med sig tillräckligt med övrig utrustning. Detta är en avvägning som varje användare får göra 

om man vill förlänga slangen. En möjlighet är att ha förlängningsslangar separat som kan användas 

vid skogsbränder som kan förvaras i skogsbrandsdepåer och liknande. 

Mobiliteten kan lösas genom att montera ramenheter på skogsmaskiner eller andra terränggående 

fordon. Men detta fungerar endast om ramenheterna passar på maskinen. Om man skulle använda 

de nuvarande offensiva enheterna kommer man endast nå begränsade ytor och vara mycket 

beroende av vägar. Det kan vara ont om bra vägar i stora skogspartier och då begränsas 

möjligheterna att använda skärsläckaren på ett effektivt sätt om skärsläckarenheten inte är 

terränggående. Däremot fungerar de offensiva enheterna oftast bra vid mindre insatser på 

lättillgängliga platser, vilket öppnar för att larma deltidskårer på mindre larm där endast två personer 

krävs för insatsen. 

Det höga trycket i vattenstrålen ger också en mycket fin vattendimma när skärsläckaren används 

ovan mark. Om man utnyttjar vindriktningen på rätt sätt kan man sprida en dimma över stora 

avstånd. Blandas sedan brandhämmande tillsatser i som till exempel de saltbaserade, så kan man 

mycket väl använda det till att bromsa upp brandfronten vid begränsningslinjer och brandgator. En 

liknelse kan dras till branden i Sala sommaren 2014, där man önskade långvarigt lätt regn hellre än 

åskskurar för att dämpa de glödbränder som spred sig i marken. 

Under arbetets gång har också paralleller dragits mellan glödbränder i mark och glödbränder i silos, 

eftersom skärsläckaren använts vid silobränder mer än vid markbränder. Intresset har legat i att 

undersöka hur skärsläckarstrålen sprids i porösa material samt hur långt in strålen når, och de 

resultat angående penetreringsförmåga och kylningseffekt som kan utläsas från silobränderna bör 

också kunna vara tillämpbara vid bränder i marklagren. 

Om skärsläckaren ska användas till att lägga ut dimma längs brandgator måste man först veta hur 

stora bränder som denna impregnering klarar av att dämpa. Innan man är helt bekväm med 

användningen av skärsläckare i sådana situationer måste begränsningslinjerna vara väl tilltagna så att 

de inte brister ifall impregneringen inte håller.  

Att direktsläcka en gräsbrand med skärsläckaren kräver viss försiktighet på grund av turbulensen som 

systemet utvecklar från vattenstrålen. Risken är att man tillför syre till branden och att man sprider 

glödande bitar till nytt bränsle. Man måste också ta hänsyn till rådande vindförhållanden. Är vinden 

för hård, även om man står med vinden i ryggen, blir det svårt att med noggrannhet placera dimman 

på en brandhärd. Risken är stor att vinden bär iväg dimman längre än tänkt. 

Vid nya användningsområden kan också nya risker uppstå. Eftersom ett av användningsområdena 

som diskuterats är att skjuta strålen ner i marken uppstår också risken att strålen kan orsaka 

rikoschetter om den träffar hårda ytor, till exempel en ytlig sten. Risken finns också att strålen ska 

kasta upp grus och sten om inte munstycket sätts emot marken innan man trycker av. Vidare bör 

man undersöka hur olika föremål ger olika värmesignaturer på IR-kamera. Till exempel bör inte en 

varm sten förväxlas med en glödbrand, och vice versa. 
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6.3 Mognadsgraden hos användarna 
De resultat som framkommit från analysen visar att skärsläckarens huvudsakliga 

användningsområden ännu är ganska begränsade kring byggnadsbränder. Det finns dock vissa 

räddningstjänster som genom omfattande användning och tester upptäckt nya effektiva sätt att 

utnyttja skärsläckaren. Genom att använda verktyget regelbundet och att våga använda 

skärsläckaren i nya situationer gör att nya metoder och rutiner utvecklas. Man blir också mer bekväm 

med att använda verktyget, samtidigt som man upptäcker de begränsningar och tillkortakommanden 

som verktyget har.  

Viktigt att nämna är att skärsläckaren inte på något sätt är ett fullständigt verktyg. Utrustningen har 

brister och tillkortakommanden, såsom säkerheten runt användandet och den turbulens som skapas 

från vattenstrålen som kan leda till i vissa fall ett förvärrat brandförlopp. Men i kombination med de 

andra verktygen som räddningstjänsten har kan den öka effektiviteten vid insatser avsevärt. Det 

krävs då att användarna litar på utrustningen och vågar testa nya sätt att använda skärsläckaren. 

Eftersom skärsläckaren enligt intervjupersonerna är bäst på att påverka tidiga brandförlopp måste 

också skärsläckaren sättas in i tid. Detta påverkar hur pass effektiv skärsläckaren blir, och i sin tur hur 

upplevelsen av skärsläckaren blir hos användarna. Om man inte ser någon effekt av skärsläckaren för 

att man satt in den i ett för sent skede, kommer också detta att påverka valet av metod vid nästa 

insats. 

Utbildningar fungerar till en viss gräns, men någonstans måste också användarna testa verktyget i de 

nya situationerna för att lärdomarna ska bli bestående. Någon gång har också strålröret varit nytt och 

outforskat, men nu är det ofta förstavalet vid de flesta typer av bränder.  
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7 Slutsatser 
Denna förstudie visar att potentialen finns för att använda skärsläckaren som ett verktyg vid skogs- 

och markbränder. I vissa fall kan skärsläckaren till och med vara det verktyg som gör jobbet bäst, till 

exempel vid svåråtkomliga glödbränder. 

Skärsläckaren kan användas till att släcka djupgående markbränder, samtidigt som möjligheter finns 

att utnyttja den fina vattendimman till att impregnera terräng mot brand. Vid direktsläckning av till 

exempel en gräsbrand måste försiktighet iakttas samtidigt som man bör överväga om skärsläckaren 

verkligen är det bästa verktyget om man samtidigt har tillgång till konventionella metoder. 

Vid djupgående bränder bör skärsläckaren användas ihop med en IR-kamera. Det mest heltäckande 

alternativet är en IR-kamera monterad på helikopter. Men då detta skulle kräva stora resurser kan 

även den handburna IR-kameran användas vid mindre bränder, medan det vid omfattande 

skogsbränder med stora områden att söka av skulle vara lämpligast med en luftburen IR-kamera. 

Detta för att lokalisera de områden där markbränder förekommer, för att sedan övergå i en 

handburen IR-kamera för att hitta de exakta punkterna. 

Risker som uppkommer i samband med de nya användningsområdena kräver att man även 

fortsättningsvis beaktar skärsläckarens höga vattentryck och vad detta kan orsaka. Möjligheten att 

här kunna förutse och förebygga riskerna innan en olycka inträffar är viktig. En olycka kompliceras 

avsevärt om den inträffar i skogen, speciellt om det redan pågår en insats där som tar upp tillgängliga 

resurser. 

Den höga IP-klassen på de känsliga delarna på lansen innebär att skärsläckaren inte kommer ta skada 

av att läggas eller tappas i vatten, och detta anses som en stor fördel vid användning i skog och mark. 

De nämnda användningsområdena motiverar inte själva till att en räddningstjänst skulle köpa in ett 

skärsläckarsystem, men om skärsläckaren redan ingår i räddningstjänstens arsenal finns endast 

fördelar med att finna ytterligare användningsområden för systemet. 

Trots att verktyget använts inom räddningstjänst i över fjorton år har alla användningsområden ännu 

inte upptäckts. Det finns fortfarande mycket kvar att lära om skärsläckarsystemet innan det kan 

anses vara till fullo implementerat i räddningstjänsternas verktygslåda, inte minst när det gäller dess 

begränsningar. 

För att nå dit krävs att användarna vågar använda verktyget utan att falla tillbaka på konventionella 

system. Det som skiljer mogna användare från de ovana är att de mogna användarna vågar använda 

nya verktyg såsom skärsläckaren i skarpa situationer, samtidigt som viljan att utveckla nya metoder 

måste finnas där. Viktigt att poängtera är dock att man fortfarande måste jobba med fokus på hälsa 

och säkerhet både hos personal och nödställda, och räddningstjänstens primära arbete är att 

minimera skador på hälsa och egendom. Detta får inte påverkas av osäkerheten att använda nya 

verktyg.   

I realiteten larmas inte räddningstjänsten ut på tillräckligt många bränder per år där skärsläckaren 

kan sättas in för att uppfylla behovet av övning och metodutveckling. Därför krävs det att varje 

räddningstjänst som vill utvecklas i sitt användande av skärsläckaren tar ansvar att testa verktyget 

under kontrollerade former på övningsfältet. Detta leder också till att användarna blir säkrare på 

verktygets risker och kapacitet att användas i nya situationer. 
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7.1 Förslag till fortsatta studier 
För att kunna få en bild över hur pass bra skärsläckaren fungerar vid markbränder bör försök 

genomföras där man undersöker hur skärsläckarstrålen beter sig i porösa material och även hur den 

fungerar vid markbränder i olika typer av markmaterial. Man kan med fördel utgå från den 

försöksuppställning som Krister Palmkvist vid Södra Älvsborgs Räddningstjänst har tillämpat. Där kan 

man även variera materialtypen på ett enkelt sätt, och även undersöka hur pass effektivt en 

glödbrand vid ett visst avstånd släcks när strålen får passera genom några meter material. 

Försöksuppställningen som nämnts med ventilationsrör är också relativt billig och enkel att uppföra, 

vilket borde kunna uppmuntra till fler tester. 

Det krävs även en uttalad taktik för hur man går tillväga när man vill använda skärsläckaren som 

verktyg vid markbränder. Där kan Frölunda räddningstjänst och Södra Älvsborgs räddningstjänst vara 

bra kunskapskällor för att utveckla en taktik för markbränder. Om man kan använda skärsläckaren på 

samma sätt som man tidigare använt jordspettet är det en stor fördel för metodutvecklingen. 

När det gäller skogsbrandsbekämpning med fin vattendimma krävs också studier för att antingen 

utesluta eller gå vidare med metoden, och för att undersöka om skärsläckaren är ett lämpligt verktyg 

för ändamålet, eller om man ska använda någon annan typ av högtryckssystem. Man kan till exempel 

undersöka hur pass vindkänslig strålen är, och hur kraftig motvind som strålen kan jobba mot innan 

den förlorar sin effektivitet. 

Innan man kan säga om skärsläckaren är effektivare än jordspettet på att nå och släcka glödbränder i 

marken bör en regelrätt jämförelse utföras mellan de två verktygen för att på så sätt kunna avgöra 

de båda verktygens styrkor och svagheter. 

I alla de ovanstående fallen bör påverkan av tillsatsmedel undersökas för att kunna motivera 

huruvida man tjänar på att använda tillsatsmedel tillsammans med skärsläckaren eller inte för att 

kunna vara restriktiv gällande användningen av tillsatsinblandningar, även med de som i dagsläget 

anses vara miljövänliga. 
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Bilaga A - Sammanställning av intervjufrågor 
Sammanställning över de frågor som intervjuerna utgått från. Observera att alla frågor inte har ställts 

till alla intervjupersoner. 

 Vilken tjänst innehar du för närvarande? 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Vilken yrkesmässig bakgrund har du? 

 Hur mycket väger ett komplett system inklusive pump, tank och lans? 

 Blir utrustningen lättare om abrasiv inte ska användas? 

 Kan man använda en tunnare slang om inte abrasiv ska användas? 

 Vilken maximal slanglängd kan användas utan att en högre pumpeffekt krävs? 

 Vilken effekt krävs på pumpen för att ge fullt tryck på vattnet? 

 Tror du att det finns något användningsområde för ett skärsläckarsystem vid bekämpning av 

skogsbränder? 

 Var någonstans i världen används skärsläckare inom räddningstjänst? 

 Kan man bekämpa torvbränder eller bränder i mark med skärsläckaren, istället för bland 

annat jordspett som används idag? 

 Hur länge har du varit i kontakt med skärsläckare i tjänsten? 

 Vilka är dina erfarenheter av skärsläckarens för- respektive nackdelar? 

 Används skärsläckaren till annat än att penetrera material och kyla brandgaser på andra 

sidan? 

 Finns det enligt dig någon fördel med att använda skärsläckare vid skogsbränder? 

 Används någon liknande metod i sammanhanget skogsbrand för närvarande? 

 Vilka regler gäller för användning av skumtillsatser vid bränder i skog och mark? 

 Har du upplevt att skärsläckarutrustningen är känslig för damm? 

 Har du upplevt att skärsläckarutrustningen är känslig för aska? 

 Har du upplevt att skärsläckarutrustningen är känslig för stötar? 

 Har skärsläckaren någon gång använts till bränder i skog eller mark? 

 Finns det några uppgifter kring hur strålen för skärsläckaren bryts upp i porösa material? 
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Bilaga B - Intervjuutskrifter 
Här följer de utskrifter från intervjuerna som hållits. Intervjuerna är ordagrant transkriberade, vilket 

betyder att de kan vara svårlästa i vissa avsnitt. 

Intervju A - Rickard Hansson, MSB 
6 oktober, 2014 

J - John Svensson, Intervjuare 

R - Rickard Hansson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

J - Först och främst ska jag ta upp några detaljer kring intervjun. Du får när som helst under intervjun 

besluta dig för att avbryta intervjun. Du behöver inte ange något skäl, och jag ska inte heller fråga 

efter ett.  

R - Ja. 

J - Vad bra. Då har du förutsättningarna klara för dig. Denna intervju kommer då att dokumenteras 

med en diktafon och sedan transkriberas enligt intervjuplanen. 

R - Precis. 

J - Ja, det är väl bara att börja. Jag tänkte först inleda med lite frågor kring din roll, eller din befattning 

då. 

R - Befattning vid MSB, ja, det stod ju expert på mig. 

J - Ja. 

R - Vad nu det betyder. 

J - Skulle du kunna utveckla? 

R - Ja, expert är väl då jag sysslar med skogsbränder då och, bränder i tunnlar och 

undermarksanläggningar. Det är väl det. 

J - Vad är det, vilka typer av arbetsuppgifter har du? 

R - Ja det ska ju va utveckla, utveckla metoder och teknik och så vidare. För räddningstjänsten, vid 

olika typer av insatser då. Det är det. 

J - Och lite kort då, din yrkesmässiga bakgrund. Hur ser den ut? 

R - Jag är ju brandingenjör i botten då. 

J - Från Lund då förstås? 

R - Ja, Lund. 

J - Har du alltid jobbat på MSB eller, har du haft några andra jobb innan? 
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R - Nä, ja absolut. Jag har jobbat med brand i snart 21 års tid. Det är 20 år sen jag startade då. 

Ungefär hälften av tiden har jag jobbat på räddningstjänsten, på olika räddningstjänster. 

J - Okej. 

R - På MSB har jag jobbat deltid sedan slutet på 2011. Sen har jag ju då erfarenhet från en av 

räddningsverkets skolor då, som det hette på den tiden. 

J - Precis. Din erfarenhet kring skogsbränder, vad bottnar den i? 

R - Ja förutom att jag jobbat inom räddningstjänsten i cirka tio år så har jag jobbat med skogsbränder 

i andra länder då. Så jag har varit och släckt bränder på alla håll och kanter i världen då. 

J - Såsom? 

R - USA, Sydafrika, varit i Frankrike också. Gått utbildningar där. 

J - Okej, då har du alltså haft en bakgrund på räddningstjänster och även jobbat en tid på MSB då. 

R - Ja, sen 2011 i alla fall. På deltid då. 

J - Ja, okej. Ska vi då gå in och beröra ämnet för intervjun, jag har skrivit som första fråga här en liten 

reflektionsbaserad fråga om du finner någon fördel med att använda skärsläckare vid skogsbränder? 

R - Jag vet inte, alltså jag vet inte vilken egenskap man hade tänkt tillvarata. Eftersom jag har ingen 

erfarenhet av skärsläckaren så där. Så att, jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig. För den egenskap 

som jag ser det är ju att skärsläcka, att den ska gå igenom material så att säga. Rätta mig om jag har 

fel. Det, nä jag vet inte. Jag ser som sagt ingen direkt koppling där den skulle liksom fylla några, 

någon funktion som inte något annat redan fyller så att säga. Jag får kolla på det här med 

skärsläckare. Ja det är väl det som det är, att det är under högt tryck gå igenom material så att säga 

då.  

J - Okej. 

R - Är det någonting att du har fin dimma och sånt då eller är det något som är...? 

J - Ja, det har ju både fördelar i penetrering av material, och även de här små små vattendropparna 

som bildas, att dom är energikrävande då från brandgaserna. 

R - Ja det är den där fina vattendimman då i så fall för det är ju då ifall man skulle utnyttja dom fina 

vattendropparna i så fall då ju. För att minska på strålningsvärmen i något avsnitt där det är ganska 

hög effektutveckling då. Det finns ju något, det finns ju redan, eller det fanns tidigare i världen i alla 

fall fanns det någon typ utav utrustning i Frankrike är väl i alla fall, jag vet inte, har du läst min bok 

om skogsbrandsläckning? 

J - Ja, jag har faktiskt använt den som material. 

R - Ja, det finns någonting som heter "Bromiseur" som användes tidigare i Frankrike, inte särskilt 

mycket, men det var någonting de ville visa upp, något häftigt, och det är också där man kör man slår 

sönder vattnet i fina droppar och kan användas först som, vad ska man säga, som någon 

vattendimridå då, för att minska på, på strålningsvärmen i något parti där det är, där det brinner 
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ganska häftigt. Ja det skulle kanske kunna va något sådant, att man, att den kan användas på det 

viset då. Sen lite senare kommer ju det här med brand i längre ner i materialet då, i växtligheten då, 

jag har lite svårt att se det. För det jordspettet det är ju liksom till för att, för att spruta ut åt sidan då 

så att säga då ju. Du lägger ut vattnet i sidledes med det spettet då så ska du ha ut vattnet i sidled då 

för du ska träffa, det ska liksom rinna ut i sidan, och sen ska det rinna neråt då ju, så att verkligen 

komma åt de här djupare bränderna då. Jag har lite svårt att se, alltså ska man köra ner det är spettet 

då, i jorden, ner i marken då, och spruta med högt tryck då. Det sprids inte mycket i sidan då ju. Det 

är ju bara rätt ner då. Frågan är effekten då. 

J - Ja, det är ju någonting som inte utforskats så bra på skärsläckaren hur det sprids inom material. 

R - Nä precis, det är kanske det som är det kritiska då om man jämför med det här jordspettet då ju. 

Det skulle kunna va en nytta om man ser att det sprids bättre ut än vad exempelvis jordspett gör då.  

J - Ja precis. 

R - Men om man tittar på bilder på konstruktionen då, jag har lite bilder här så, så går det ju rätt ner 

då ju bara. Ja, jag vet inte... men jag kan ju ha fel. 

J - Ja det finns ju varken rätt eller fel i det här resonemanget i och med att det är så pass nytt. 

R - Ja ja precis. 

J - Så... 

R - För om man ser, alltså skärsläckaren i bebyggelse då ja då ska det igenom väggen då, sen så är det 

ju öppet då på andra sidan, så är det ju inte med marken då ju. Det är ju liksom ett heltäckande lager. 

J - Ja, det är det. 

R- Och du vill ju liksom tränga ut i materialet då också då, i sidan så att säga då, men det kanske man 

kan utveckla den i så fall. För att få ut det i sidan istället då ju. Som typ jordspettet är då, för då har 

du ju liksom hålen ut i sidan då. 

J - Det här med jordspett, det kan man ju se kanske som en liknande metod. 

R - Ja precis, om man ska liksom tala om brand i torv eller i marken då så är ju, ja då gör man ju 

jämförelser med det här jordspettet då ju. Det är det. 

J - Har du kännedom om ungefär var skärsläckare används? 

R - Jag har aldrig sett den användas vid någon skogsbrand då, men jag vet inte annars heller vart den 

används och så, det vet jag inte.  

J - Så, finns det några om man jämför skärsläckaren mot jordspett, finns det några för- respektive 

nackdelar med något av dom som du tänker på rent spontant? 

R - Det vet jag inte, men prismässigt så är jordspett mycket billigare än en skärsläckare, det kostar ju 

nästan ingenting jämfört med en skärsläckare. Kostnadsmässigt så är det ju, fördel till jordspettet då. 

Men sen kan det ju va så att, jag vet inte om man kanske har ändrat utformningen på skärsläckaren 

så kanske man kan få bättre effekt då så att säga. Men det är ju någonting som borde göra försök i så 



 
Skärsläckaren som verktyg vid skogsbränder________________________ 

v 
 

fall på, för att se utbredningen i sidan då så att säga, om man täcker bättre då på det viset, för det är 

ju det man vill i så fall, att det täcker bättre i sidan, för då slipper man hålla på att sticka ner och hålla 

på och greja då, då sköter den sig mycket mer själv då... 

  J - Ja, hur ser du... 

R - Sen kunde man kanske, man kan ju även kanske använda den när det gäller brand i torvbränder 

och annat, om man kan visa på att man slår sönder de här vattendropparna och kanske har något 

tillsatsmedel att man då påför då alltså ovanpå, ovanpå marken då utan att sticka ner den i marken 

då. Då kanske den bättre kan tränga ner då, i materialet då. Då kan man då spraya, eller om man då 

sprutar ut det här ovanpå då så täcker man ju ytterligare yta, annars bara sticka det rätt ner i marken 

då. 

J - Ja. 

R - Då får man beakta då om man har fina vattendroppar då, så kommer ju stora delar att dunsta då. 

Oftast är ju bränder i skogen när det är ganska varmt ute, och har man fina vattendroppar så dunstar 

dom lättare också då, så att det... mm... det är lite komplext. Men det är lite som du är inne på det 

sista där, det är ju den här, miljöaspekten finns absolut också.  

J - Ja, vilka regler är det som reglerar användningen? 

R - Det är inga så där exakta, men du måste ju beakta miljöaspekten då om du ska använda 

tillsatsmedel då. Det kan ju va att det är mer eller mindre skadligt för vattendrag och annat, eller 

organismer då i vattendrag och natur. Så att det är ju då vid ett vattendrag så är det tveksamt om vi 

ska använda det över huvud taget, vi får kanske köra med bara vatten då i så fall då ju, men kan man 

påvisa att vid en insats vid en brand att du genom att du använder tillsatsmedel får släckt branden 

snabbare, och på det viset blir det ju mindre föroreningar som kommer ut i luft och annat då, och att 

det inte skadar vattendrag, då är det ju befogat så att säga i så fall då att använda tillsatsmedel, men 

det är ju en avvägning från fall till fall hur man ska göra då. 

J - Okej. 

R - Det är inga så där jätteklara regler, typ 5,5. 

J - Nä det är klart, det är ju alltid en avvägning när man väl står där och... 

R - Ja precis. 

J - En fundering kring skärsläckaren då, om man tar aspekten släcka markbränder; det är om man 

skulle kunna använda en IR-kamera, som ofta används ihop med skärsläckaren och identifiera 

punktbränder under marken? 

R - Men det gör man, i alla fall i andra länder, jag vet inte om man gjorde det i Västmanland, men 

man flyger över med helikopter med FLIR-kamera då för att leta reda på så kallade hot spots, så det 

är inget konstigt i sig. Det används i stället för IR, och det är betydligt bättre att ha den uppe i luften 

än att ha den nere vid marken, man får mycket snabbare överblick så. Jag skulle inte rekommendera 

värmekamera som används inom räddningstjänstens rökdykning, jag skulle helt klart rekommendera 

FLIR-kamera, den är mycket bättre.  
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J - Om man tänker på tidsaspekten kring om man nu jämför skärsläckare och jordspett om man antar 

att skärsläckaren fungerar bra på punktbränder i mark. Finns det då någon fördel om man har stora 

ytor än att slå ner ett spett och påföra vatten blint? 

R - Ja om du kan påvisa att skärsläckaren täcker bättre då så... ja... du får ju beakta kostnaden då, hur 

mycket kostar den där skärsläckaren och hur mycket kostar jordspettet. 

J - Det är ju om en räddningstjänst redan äger en skärsläckare och kan använda den på det här så 

kanske kostnaden utnyttjas på ett bättre sätt? 

R - Ja ja, precis, har du redan en så är det ju liksom då har du ju betalt den så då är det ju inga 

problem. Det jag är lite fundersam på också det är ju om miljön, det är ju inte världens renaste grej 

att sticka ner en skärsläckare då i marken då ju, är den byggd för detta då? Men det lär komma in 

ganska mycket skit i den där. Fast det kanske det gör ändå när den används vid bränder i byggnader. 

Jag tror att den springande punkten är liksom om räddningstjänsten redan har skärsläckare så är det 

väl hur mycket mer effektiv i utbredningen är den jämfört med ett jordspett då. 

J - Tanken som väckte mig kring jämförelsen mellan skärsläckaren och jordspettet är att man skulle 

slippa köra ner lansen i marken utan bara rikta eller luta den mot markytan och skjuta neråt. 

R - Fast då täcker du ju inte så mycket då ju, du täcker ju bara i punkten då ju. Men det är ju frågan 

om det är, ja, det är klart, du kan ju säkert göra tester för att se hur det sen breder ut sig men det 

låter ju ganska sådär väldigt lokalt, glödbränder kan vara ganska väldigt utbredda på många olika 

ställen då ju. Risken är väl då att den är väldigt lokal den där strålen då ju, att du missar det. Det är ju 

därför det är så bra att få stor täckning. Har du spett, då har du större chans att verkligen ta det, att 

hitta de där. 

J - Men, skärsläckaren om man nu tar aspekten av den fina vattendimman, finns det någon... 

R - Ja ja, det är ju det om du ska liksom dämpa värmestrålning, men annars så har du ju inte till 

skillnad från lägenhetsbrand och annat så har du ju inte det här med brandgaskylning, det är inte 

samma, det är ju inte riktigt samma sak då ju, eller samma behov som du har i lägenhetsbränderna 

då, så det är ju då om du har ett område, eller ett avsnitt som har höga flammor, eller skulle vilja 

dämpa det hela då ju, då kanske du kan köra detta då. Fast då är det ju aspekten att du kanske inte 

ska va där då, nära den höga flamman, då kanske man ska backa istället då.  

J - En annan fördel med skärsläckaren gentemot andra släckverktyg är ju vattenförbrukningen, och 

kan det vara någon fördel i fråga om skogsbrandsläckning, den höga effekten mot 

vattenförbrukningen? 

R - Alltså där får man ju göra tester då i så fall ju. För att, det är ju så här att nu drar du ju lite 

paralleller mot lägenhetsbrand, och då kör du in den här strålen och det är en fin vattendimma då 

och inte lika stor förbrukning, skillnaden då vid en skogsbrand är då att skogen inte är innesluten utav 

väggar då, så att det här vattnet du kör in, när du använder vattendimma då, fina vattendroppar då, 

det är risk att de blåser bort. Det gör dom ju inte i en lägenhet då finns dom ju kvar där och får verka 

allt eftersom det släcker då ju, så att... mm... det är inte säkert att det funkar. Nä jag kan inte säga 

det, att det skulle vara en bra grej förbrukning, för risken är att du kanske förbrukar minst lika mycket 

för att en del vatten försvinner iväg och hamnar inte på branden då utan på, någon annanstans då. 
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J - Dom där fordonen du pratade om där i början som används i Frankrike... 

R - Ja precis, Ungern hade också någon egen, det är, jag har aldrig riktigt sett dom användas skarpt 

vid någon insats. Det är ju ingenting som används i någon större skala då, det dom användes till det 

var ju just det där att få ner strålningsvärmen då. Sen kunde dom ju tillsätta något tillsatsmedel då 

också så att, alltså lägga någon form utav, lägga en blandning framför då, för att få ner intensiteten 

då. Sen är ju risken då, man har en sån här fin vattendimma då men får ner värmen, 

lufttemperaturen då. Har du en fin vattendimma så är risken att mycket dunstar och försvinner iväg 

och gör ingen nytta då, om du nu ska lägga den framför brandfronten. Du måste ju lägga den, om du 

ska ha bra effekt på det här tillsatsmedlet så ska du tillsätta det en stund innan brandfronten 

kommer, för att det ska gå ner då. För kör man med en fin vattendimma så är risken att mycket ligger 

kvar vid ytan då eller har dunstat. Det är ju intressant kanske det är ju något som man behöver titta 

på det är ju hur det här beter sig när det tränger ner i fibröst material, för det är det det handlar om 

men bränslebädden då i skogen då liksom om hur filtreras det ner då, vilka tider har vi då när det 

tränger ner i ytan, tillströmshastigheten då. Det är ju såna aspekter då som kunde vara intressanta 

att titta på då, jag vet inte ska du göra några försök då eller hur va det? 

J - Detta blir bara en förstudie. Detta blir förmodligen rekommendationer på vidare försök, beroende 

på vilka slutsatser jag kan dra från hela materialet sen. Om man säger tänka använda skärsläckare vid 

skogsbränder då, det är ju i så fall markbränder som den skulle kunna ha en viss användning vid? 

R - Ja, det skulle det kanske va... Om man kan påvisa att den är bättre då än jordspettet då. Men det 

får man ju titta på då, hur är utbredningen då så att säga. Var befinner sig det som är utsprutat då 

efter, säg kanske 15 minuter då, om det är 30-35 grader varmt ute då. Om man ska använda det vid 

annat än markbränder då. 

J - Ja, precis. Det har även framkommit i vissa insatsrapporter som jag tagit del av att den även 

används vid blötläggning då, och vid gräsbränder. Men huruvida den metoden står sig jämfört med 

andra i samma situationer det har jag inte granskat något närmre. 

R - Nä... Det är klart den används vid gräsbränder, det är ju vatten herregud... Det är ju en fråga hur 

pass mycket bättre är den då mot konventionellt då så att säga ju. Kanske, kanske inte, jag vet inte. 

Det här är ju liksom ett verktyg bland många, så att säga. 

J - Nä, det är ju något som återstår att se, vilka slutsatser om det ens är praktiskt möjligt att släpa ut 

en skärsläckarutrustning i terräng. Men då tror jag att jag har fått med det mesta jag vill få med just 

nu, detta är den första intervjun jag genomför och det är möjligt att det dyker upp frågor längre 

fram. 

R - Det är bara att höra av sig i så fall. 

J - Då får jag tacka för mig, om du inte har några vidare funderingar eller frågor så tar vi och avslutar 

intervjun där. Jag tackar så mycket för din tid, och resultatet av denna intervju, eller de slutsatser 

som kommer att dras kommer att finnas tillgängliga i min examensrapport. Har du lust att ta del av 

rapporten i sin helhet ser jag till att du får ta del av den då. 
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Intervju B - Daniel Åström, Kalmar RTJ 
8 oktober, 2014 

J - John Svensson, Intervjuare  

D - Daniel Åström, Kalmar Räddningstjänst 

J - Innan vi börjar intervjun så vill jag bara gå igenom lite om hur det fungerar. Intervjun dikteras med 

en diktafon och sedan transkriberas detta och en bilaga till rapporten kommer att innehålla 

intervjuer. Där kommer denna transkription att hamna, och du får när som helst avbryta intervjun, 

du behöver inte ange något skäl till detta, utan bara om du inte vill vara med längre så är det bara att 

säga till. Syftet med intervjun är egentligen att undersöka erfarenheter kring skärsläckaren och se lite 

vad som är på gång ute i räddningstjänsterna. Det är där vi börjar, tänkte jag. Som sagt, en liten 

inledande del då. Vilken tjänst innehar du för närvarande? 

D - Min tjänst den är ju yttre befäl/driftansvarig, det är ju en kombitjänst då om man säger. 

J - På räddningstjänsten i Kalmar då? 

D - Ja precis, Kalmar brandkår då, räddningstjänsten där. 

J - Och dina arbetsuppgifter? 

D - Det är ju som jag säger delad då det är ju på yttre befäl och då är det ju operativ tjänst då, delad 

då och så går vi dygnsvis och sen är det då delat med att vi har dagpass då, eller kontorspass så att 

säga och går ju då som driftsansvarig och då är det ju med samtliga, vi har ju en heltidsstation och tre 

deltidsstationer, så det är ju drift för dom, och för fordonen som finns i dom och utrustningen som 

finns i fordonen och på stationen, så det är lagom pott att jobba med. 

J - Okej, vilken tjänstebakgrund har du, om vi nu ska ta den frågan? 

D - Mm, som det är nu då, jag är rätt så ny i Kalmar, jag har varit där sen i mars förra året (2013) och 

innan dess jobbade jag i Oskarshamn, ungefär liknande tjänst fast på slutet en dagtidstjänst som 

stationsansvarig, stationschef som det hette där uppe då, så jag blev lite headhuntad där. Jag har ju 

läst brandmästare då, så man har lite mer i grunden, innan jag började i Oskarshamn så var jag ute på 

företag och jobbade och var deltidare egentligen då där jag åkte som räddningschef i beredskap och 

höll i utbildningar så det var ju lite, ja kombilivet. 

J - Ja. 

D - Ja det funkade ju innan man fick barn och familj, då kunde man jobba halv tid, eller vanlig tid där 

sen när man slutat efter att ha jobbat skift så gick man över till räddningstjänsten eller tvärtom och 

sen körde man utbildningar. När man var yngre funkade det. 

J - Okej, då har du lite erfarenhet kring räddningstjänst då. 

D - Jag kom väl i kontakt första gången, jag började som deltidare -94 så jag har ju varit i branschen i 

20 år, min far var ju också, eftersom han har varit uppväxt med det, det går i arv. 

J - Om vi kommer in lite på ämnet, hur länge har du varit i kontakt med skärsläckare i tjänsten? 
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D - I Kalmar har man ju haft det i några år bara, sen har dom det i grannkommunen då där jag bor, i 

Mönsterås kommun, där på station Ålem där är dom ju, där har dom haft skärsläckare sen den var 

rätt ny, sen 2001 sen de införskaffade nytt släckfordon där då så placerade dom den på den bilen då. 

Så jag tror det var femte bilen i Sverige, eller räddningstjänsten som fick skärsläckare då så vi var rätt 

tidiga. Vi var med rätt mycket med Cobra och tog fram, vi var i Borås och körde utbildningar och sånt 

där. Den bilen var även över i England med två killar, jag var inte med men för ett engelskt TV-bolag 

och hade en förevisning i England för engelsk TV, och räddningstjänst då, och det har varit en rätt så 

intressant resa får man väl säga. 

J - Om du varit i kontakt med den, vilka erfarenheter har du kring för- respektive nackdelar? Eller vi 

kan börja med fördelarna? 

D - Mm precis, egentligen då den togs ju fram för håltagning men det visade ju sig att det inte är det 

primära egentligen utan det är ju att tränga igenom olika material för att enkelt och snabbt kunna 

släcka en brand, och det är ju vad ska man säga, om vi tar det då i samband med rökdykning så ser 

man ju att man, dom gånger vi använt det är för att säkra arbetsmiljön på ett helt annat sätt, man 

behöver ju inte öppna upp en byggnad på det sättet utan man kan få ner temperaturen i byggnaden 

och då kan man ju säkra arbetsmiljön för personalen vid rökdykning. Och sen om man har då, efter 

den initiala branden om branden går över i en konstruktionsbrand så är det ju ofta så här att man 

inte behöver såga upp eller bryta upp utan man kan på ett enklare sätt än om man använder ett, en... 

J - Dimspik? 

D - Dimspik ja, tack. och så kan man ju komma åt branden med hjälp av värmekamera, det är ju 

enkelt det, så det är kombinationen då, där har man ju sett att man kan komma åt på ett smidigt sätt. 

Och sen är det ju egentligen dolda bränder, det du inte ser, och det behöver ju inte vara i byggnader, 

det kan ju vara i fordon, där har man ju kommit fram och satt den i grillen på en vanlig personbil som 

brinner, där har man sett bra släckeffekt. Det har fått lite vatten och man behöver inte slösa på 

mängder med vatten som rinner ut i dagvattenbrunnar och annat så, det minskar ju miljö, att man 

förstör miljön och annat. Jordbruksmaskiner, alltså rundbalspressar och såna här saker med mycket 

plåtar och så inbyggt så har man också testat flera gånger och där ser man att man istället för att 

behöva stå nära och behöva plocka bort saker då kan man liksom stå och köra på ett enkelt och 

smidigt sätt och kanske släcka branden. Ja vad har vi mer varit ute på som anses som fördelar, ja det 

är väl industrier, alltså stora volymer, där är ju skärsläckaren är ju, dropparna bygger ju upp på ett 

annat sätt man kommer ju verkligen in långt, teoretiskt sätt 60 meter in kan man ju komma in med 

dimman i en större lokal, där är ju någonting före rökdykning vid brandsläckning. Ventilation har vi 

också kört, brand i ventilationsutrymme, jag tror vi också hade en gång att vi misstänkte att vi hade 

en brand i ventilation på en större industrilokal som det brann i något filter och hela lokalen var 

rökfyllt så vi körde i ventilationsrören i trumman uppe på taket. Det blev som en ejektorverkan så det 

tömde hela byggnaden på rök, på bara 30 sekunder så var den rökfri, plus att då gick vi in och kunde 

släcka de där filtrena som brann, det var ju inte vår tanke från början men det blev bra i slutändan. 

Ja, det är väl lite just det där att man inte behöver alltid gå in utan man kommer åt utifrån på ett 

smidigt sätt både i tak och väggar och sådana här bitar. Sen är den faktiskt rätt lätt att använda, 

alltså, självklart en utbildning men alltså, man förstår den rätt snabbt hur man använder den. Så det 

är väl lite sånt där jag kom på när jag satt... 

J - Ja, om vi tar den andra sidan, nackdelarna. 
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D - Ja. Det är ju som man säger, den är ju en begränsad räckvidd, man har ju, det är det ju alltid med 

slang, men den här är ju begränsad till 80 meter då om man har valt det då, det är ju det vanligaste, 

och det är ju klart då är det ju de här 80 metrarna då, nu pratar jag ju om att vi ska införskaffa ett 

nytt fordon i Kalmar nästa år, och då troligtvis kommer det att bli skärsläckare då och då lät det som 

att vi kanske skulle vilja ha en förlängning, det finns det ju möjligheter till, så då blir det ju bättre, 

men där ser man, det är väl en nackdel att det begränsas då. Det är väl självklart med förståelse för 

det går ju inte att ha hur stora rullar som helst heller för det tar ju plats och man får med sig mindre 

utrustning av annat. Det det också är det är ju ett visst tryck det är ju 15 kilo ungefär mot axeln, 

kroppen när du kör med det så det är ju, under längre tid så blir man ju väldigt trött som när man 

jobbar med den som brandman då, och är du då på lite högre höjd då med och kanske lite konstiga 

ställningar och annat, då känner man då, det är väl en nackdel, men självklart det är ju högtryck man 

jobbar med så. Ja, och sen självklart det finns alltid en viss risk att jobba med högtryck, man måste 

beakta det och ha ett säkerhetstänk hela tiden, men det är ju förknippat med utbildningen att man 

har väldigt god utbildning och trycker på det hela tiden att, man nästan säger det att man ser det 

som ett vapen att pipan neråt och säkra när du är framme vid väggen eller vad du nu ska skjuta 

genom. Så det är väl egentligen dom grejerna man kan säga som nackdelar, men det är ju inga stora 

nackdelar utan fördelarna väger ju betydligt upp de nackdelarna. 

J - Har du upplevt någon gång att det finns ställen som man inte vill ta in skärsläckarutrustningen till 

om man säger, jag tänker damm och aska… 

D - Nä jag har faktiskt inte upplevt någonting som har varit problem, det är som man säger ju det är 

ju ett högt tryck, det blir ju turbulent när man kör igång, den är ju alltid bäst när man får köra igenom 

ett litet hål och ut, kör man i det fria rakt ut in i ett rum, alltså det blir ju väldigt turbulent, men jag 

har inte upplevt att med damm, det är klart det skulle kunna sprida damm och aska på ett sätt, 

eftersom det är ett högt tryck. Så det är väl det, men det är ingenting jag har upplevt, men det är 

kanske för att man inte använder den på det sättet. 

J - Den har inte kärvat någonting eller krånglat på något annat sätt? 

D - Nä, det tycker jag inte. Det har inte varit något problem utan det kan ju vara att den har tappat 

kontakten med radioutrustningen, det kan ju vara ett batteri som börjar bli dåligt men då är det ju 

inte på grund av utrustningen som så utan då kan det ju vara att du glömt byta det eller sett till att 

det inte är riktigt laddat, så nä, det har inte varit något problem. 

J - Har ni använt skärsläckaren inom Kalmar räddningstjänst till något annat än de här konventionella 

användningarna som att penetrera material och kyla brandgaser på andra sidan? 

D - Nä, det har vi nog inte, det har varit väldigt, i Kalmar är den bara några år gammal, eller tre år, så 

har det inte varit, det har mest varit byggnadsbränder, så den har. Eller fordon då, men mest så är 

det byggnadsbränder. Det jag har med mig i bagaget då det har väl varit lite mer, där var vi på ett 

specialfall vet jag, om det var här i Kalmar, eller om det var i grannkommunen då det var ett företag 

här, Stena Recycling tror jag, som hade en komprimator som tryckte ihop papper eller kartonger som 

det hade, ja det hade fastnat så det blev en special, då fick man åka dit och då skar man loss för att 

komma åt, man hade liksom inget, det gick inte att få ut det här då låg det gubbar där inne några 

timmar och fick köra, det var ju mer som ett skärinstrument där det hade ju inte med något annat att 

göra. Så det är väl egentligen det, annars så har vi väl inte använt det till något särskilt, jag fick ju 
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faktiskt förra året ett konstigt samtal, då det var väl då också rätt groteskt, men det var faktiskt en 

kalv som hade åkt ner i, en jättestor ladugård med 700 eller 1000 djur eller någonting och en kalv 

hade åkt ner i en ränna där dom drar ut gödseln då, och kalven hade kilats fast inne i en trumma och 

dom fick ju inte ut den, och då så tänkte han någon idé om att man skulle dela på djuret med hjälp av 

skärsläckaren, men så blev ju inte fallet men det var en tanke dom hade men det var tur att det inte 

blev av för det hade varit rätt så groteskt. Men det var ju lite så där, det har ju självklart en skärande 

effekt men, men på grund av säkerhetsaspekt skulle man behöva krypa in rätt långt så man stoppade 

det. Men annars så, mest blir det ju bränder men jag får nog säga att där från grannkommunen har 

man nog experimenterat mer tror jag, men det är ju lite, den sitter på en deltidsstation här i Kalmar, 

och det är mindre med folk för att dom ska kunna påbörja någonting, så det kommer säkert att 

hända betydligt mer om något år när vi får in den här i Kalmar. 

J - Anledningen till att jag ställer den här lite ledande frågan då, det är, om vi kommer in på nästa 

frågeområde och lite det som var upprinnelsen till denna intervju, det var att jag hittade ett 

informationsblad om BAS 5-konceptet för Kalmar brandkår. 

D - Ja jag blev lite fundersam, var har du hittat det? 

J - Ja där står det då ett sorts antagande, eller påstående, att man kan ha upp till 300 meter lång 

slang, och använda skärsläckaren vid gräs- och markbränder. 

D - Ja, för vi köpte ju den, eller det var innan mig men ändå, man köpte ju den då det var ju ett färdigt 

koncept som var en demobil som dom sålde ut till ett bra pris, så då såg man då en möjlighet att ha 

den då på den där deltidsstationen som är då ihop med ett sågverk i södra delen av Kalmar kommun. 

Så lite därför då så där kan jag tänka mig att det står, för det var jag tvungen att gå och fråga min chef 

först, har vi skrivit någonstans, eller ni, vad var grunden eller vad ni tänkte, men det kände inte han 

till, så förmodligen är det, skrivningen har nog kommit från dom som har tillverkat den tror jag. 

Självklart så finns det ju en möjlighet det gör det ju, men vi har nog inte provat den eller vad man 

säger. 

J - I tidigare intervjuer har det framkommit att den faktiskt är, att den möjligtvis är användbar i just 

sådana situationer. 

D - Jajamän, det tror jag, det är ju, om du har som en mindre enhet som är ute, till exempel, det är ju 

som jag sa innan du är ju begränsad. 300 meter, det är ju teoretiskt, jag tror man kan sätta, jag 

pratade med dom nu om att förlänga, det var väl upp till 250 meter då som var praktiskt möjligt, men 

som visst, vid en skogsbrand så är det ju ändå en begränsning, det är ju ingen sträcka alls egentligen. 

Men den lilla skogsbranden kan jag tänka mig, eller gräsbranden, självklart, att snabbt smidigt gå ut 

och om inte annat att gå mot branden, alltså så du kommer runt den så att du inte blåser den 

framför dig, för självklart som jag sa innan, det blir lätt turbulent och det är väldigt dragigt i 

terrängen. Tänk dimman den binder ju den, den nästan står ju där och faller ner, den kommer ju 

lägga sig på träd och gräs och allting och blir ju som en dagg överallt så att där har ju en 

förebyggande effekt, om inte annat köra i brandfronten en bit innan branden kommer fram kan jag 

ju tänka mig att den kan göra en jäkla nytta. 

J - Har ni någon erfarenhet av skogsbränder och markbränder i Kalmar kommun? 
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D - Vi har inga jätte, vi har kanske mellan, stora och stora men i år hade vi väl en där höll vi på i fyra 

dagar tror jag. Alltså då är den ju, då beror det ju på då om vi pratar uppe i den stora branden, 

branden med b, den som har varit i somras i Sala då för då har vi ju småbränder, men jag tror vi hade 

vad var den fem gånger femhundra meter eller något sånt där, ungefär den vi hade så den kräver ju 

sina resurser men vi använde ju ingen skärsläckare, det är ju det, men det är ju för att den sitter på 

en liten bil som inte har något vatten, det kan ju bli skillnad när den kommer ut på förstabilen, en 

släckbil som har vatten i rätt läge så ja, varför inte? Det är en ny vinkling på det hela. 

J - Ja precis. En idé som har dykt upp nu under arbetet, det är att kunna bekämpa torvbränder eller 

bränder i mark med skärsläckaren och använda den skärande förmågan. Vad tror du om det? 

D - Det kan jag ju tänka mig, alltså du kommer ju ner brett, fast det är ju som jag säger det är ju 

tyngre att jobba med än vad det är med ett vanligt strålrör, men har du ett begränsat område där det 

verkligen gått ner på djupet, där har du fördelen, den kommer ju trycka igenom det mesta för att nå 

ner till branden. Så det, det tror jag på. 

J - Kopplas skum på skärsläckaren eller kör ni den med rent vatten bara? 

D - Ja, den vi har här den är för bara, eller med en skumtank till. Så där finns möjligheten att välja. Jag 

har inte dokumenterat att vi har så vi kan se att här var det stor skillnad utan det har nog testats 

någon gång bara för att se men vi har inte haft den och kunnat nyttja den på något sånt sätt tror jag, 

vi har inte haft just den branden. Den kom ju, den ligger ju 20 minuter bort från Kalmar, 25 minuter 

innan den är här, så oftast så har vi den större då, men den går till grannkommunerna söder om 

Kalmar också, Torsås Emmaboda har varit vid vissa byggnader också, men jag har inget dokumenterat 

som kan säga att där använde vi skum och där körde vi bara vatten, men det används, så kan jag 

svara på din fråga. 

J - Ja, är det något du känner att du vill tillägga i diskussionen eller någon fråga som du vill lyfta? 

D - Nä, det är väl det mesta, det kanske är klart jag har väl missat nåt, men jag tror jag har fått med 

det man varit med rätt länge då med skärsläckaren och det känns som ett bra instrument och det är 

fortfarande vatten som vi släcker det mesta med, så, ja, högt tryck och dimma, det binder bra, så, det 

är någonting som kommer finnas kvar, och helt säkert öka i räddningstjänstvärlden. 

J - Har ni någon gång haft tanken på att använda skärsläckaren vid till exempelvis silobränder? 

D - Silo, ja, det har vi nog, nu har vi ju inte haft någon men det är ju också en sån, det är som ett 

slutet utrymme där det kan brinna. Det kan jag tänka mig. 

J - Likheten där ligger rätt nära att skjuta ner och släcka glödbränder i marken. 

D - Ja precis. Det är ju att komma åt och använder du då lite skum så tränger det igenom på ett annat 

sätt. Det behöver ju inte vara mycket men det är ju nån promille. Och det har ju visat sig bra vid, när 

man tillför lite skum, exempelvis i flis eller barkhögar och sånt där att man lägger på någonting, eller 

spån eller någonting där det bara rinner, där vattnet bara rinner av. Så ja, självklart. 

J - Okej, men du ska ha ett stort tack för denna intervju, och tack för din tid! 

D - Jadå, ja men det är lugnt. Har du någon följdfråga så är det bara att slå en signal. 
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Intervju C - Fredrik Bäckwall, Göteborg RTJ 
16 oktober, 2014 

J - John Svensson, intervjuare 

F - Fredrik Bäckwall, Göteborg Räddningstjänst 

J - Den här intervjun är till för mitt examensarbete, som har frågeställningen att undersöka 

möjligheten till att använda skärsläckaren vid skogsbränder. Jag har inte begränsat mig till vilken typ 

av skogsbränder eller vilka situationer som den skulle kunna användas till, utan det är någonting som 

får sållas bort under arbetets gång då och se vad den kan vara lämpad till eller inte lämpad till då. 

F - Ja. 

J - En sak som ska nämnas med är att om du när som helst vill avbryta intervjun så är det bara att 

avbryta, du behöver inte ange något skäl. Intervjun sker på dina villkor. 

F - Ja det är vid larm då vet du. 

J - Bra. Vill du få någon minut att skumma igenom intervjuplanen då eftersom du inte har fått den 

innan? 

F - Nä, vi kör bara med den, det är ingen fara. 

J - Då kör vi igång, om du inte har något annat att tillägga. Vi kan inleda lite kring dig då. Vilken tjänst 

har du för närvarande? 

F - Jag är lagansvarig styrkeledare. I operativ tjänst då. 

J - Och, vilka arbetsuppgifter innebär det då? 

F - Ja, det där vanliga, förebygga, förebyggande arbete och öva och utföra, vid olyckor. 

J - Vilken tjänstebakgrund besitter du? 

F - Är det inom RSG(Räddningstjänsten Storgöteborg) eller? 

J - Det är inom din karriär. 

F - Ja okej, det är brandman. Och ambulansman. Vi gjorde både och förr. 

J - Ja, då går vi in lite på ämnet då. Hur länge har du varit i kontakt med skärsläckare i tjänsten? 

F - Sen 2007. 

J - Operativt då eller? 

F - Operativt då ja. 

J - Har du några speciella erfarenheter av skärsläckaren om man tänker för- respektive nackdelar? 

F - Ja, tekniskt har ju utvecklingen gått ruskigt snabbt när det gäller skärsläckaren också. Den har 

blivit bättre när det gäller alla de här barnsjukdomarna som var i början har tagits bort, och det var 
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en nackdel först att det strulade ganska mycket det tekniska, men det är borta nu. Nackdelarna, ja 

du, om man nu ska bortse från allt det logistiska kring det, alltså att den inte slås i tid och det här, 

från våran larmcentral, utan vill du veta mer om själva, offensivt med skärsläckaren, hur den beter sig 

vid brand? 

J - Ja, precis. Mer då vad själva utrustningen kan ha för brister eller tillkortakommanden då. 

F - Bristen är väl att det, om det är full ventilation, om det är full bränslekontrollerad brand, alltså alla 

rutorna har gått på en byggnad till exempel. Då är den inte lika effektiv än om det är ett slutet 

utrymme med heta brandgaser och där det är väldigt varmt, då trivs den allra bäst om den får röra 

om där. Men på det senaste nu har vi även kunnat se att den är, den har en inert verkan alltså att 

den tränger undan syre även vid bränslekontrollerade bränder. Men min uppfattning är att den är 

bäst innan rutorna har gått, om man säger så.  

Lite för och nackdelar där då. Nackdelar är att den har ju en rekyl, det är ju 300 bars tryck, och att 

den har rekyl, så att det, det är inte bara att ställa sig på en stege och köra på hög höjd med den, 

utan man måste vara säkrad och helst då via stegkorg, och jobba med denna. En annan nackdel kan 

vara det är att det är väldigt mycket säkerhetstänk runt. Man måste ha bra kommunikation på en 

olycksplats så att man inte skadar någon. Det är ju trots allt en väldigt hård vattenstråle, och då har vi 

också en AFS(Arbetsmiljöverkets Föreskrifter) som är kopplat till den. Det är väl dom nackdelarna då, 

sen kostnaden, kostnad-nytta, det är den bra på, även ifall det är en dyr produkt, men man får oftast 

igen de pengarna ganska snabbt. Både initialt att man släcker bränder snabbare och även sekundärt 

med vattenskadorna då. Så samhällsnyttan av den är extremt stor, även om det inte kommer 

räddningstjänsten till gagn kanske, men försäkringsbolag och även fastighetsägare. Det är en fördel. 

Fördelen är också den att man riskminimerar väldigt mycket, man kan göra en miljö väldigt mycket 

mycket bättre, innan våra rökdykare går in, speciellt vid lite farligare miljöer, som verkstäder eller 

källarbränder. Man sänker temperaturen väldigt fort och effektivt, om man inte till och med släcker 

branden där inne. Så att man får en mycket behagligare temperatur för våra rökdykare. Ja, det är 

väldigt positivt att använda skärsläckaren i samband med konstruktionsbränder, dolda 

konstruktionsbränder där vi förut sågade upp stora hål för att leta efter branden, kan vi idag 

punktera med det här två-millimetershålet bara, två till tre millimetershålet och kyla innan vi öppnar 

upp och ser var det brinner, och även slutna utrymmen, dolda utrymmen. Konstruktionsbränder har 

vi idag mycket större chans idag att komma åt. Ja. 

J - Har du upplevt någonting, någon känslighet med skärsläckarutrustningen om man tänker det tuffa 

användandet av den, att den har tagit skada? 

F - Nä, det har jag inte upptäckt, för skärsläckaren vet jag byggs av väldigt genuina delar, alltså dom 

dyraste delarna på marknaden. Det är därför den blir ganska dyr produkt också. Den är framtagen 

med hjälp av brandmän, inte från början, men här de sista sju-åtta-tio åren så har även brandmän 

fått vara med och sagt till hur lansen ska utformas och vad som är för- och nackdelar med den. Så 

den är extremt genuin, och jag, på våran skärsläckare som har rullat sen 2008, årsskiftet 07-08, så har 

den inte, den har inte gått sönder på något sätt. Dom gånger man fått ett avbrott i insatsen det är 

har varit handhavandefel eller ren olycka att det har kommit en liten plastbit från abrasivdunken och 

hamnat i munstycket till exempel. Men allt sånt har vi rapporterat till de här Cold Cut Systems då 

som då har förändrat eller gjort det enklare, så att vi har ingenting att materialet har gått sönder, 
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utan det är om slangen varit och legat och vi har vart och kört över den med en stor tung brandbil då 

har den blivit platt, men det är också handhavandefel får den räknas till den kategorin tycker jag. 

J - Har ni någon i Göteborg Räddningstjänst, har ni använt skärsläckaren till något annat än till det här 

klassiska att penetrera material och kyla brandgaser? 

F - Ja, alltså kyla brandgaser vi har använt den till direktsläckning på mopedbränder, bilbränder, 

silobränder där vi har med hjälp av värmekamera upptäckt hotspots då och gått direkt kirurgiskt in 

och släckt den hotspoten då utan att behöva gå in i silon och tömma ut materialet, det får ju räknas 

som direkt släckning och inte kylning av brandgaser. VI har använt den till att skära upp takpapp, när 

vi har tredubbla takpapp på byggnader så har vi använt den som ett skärmedel för att istället för att 

använda sågen eller kapen som klibbar igen av den här tjärpappen så har vi använt den här och skurit 

ut fina bitar ner till råsponten då. Vi har använt den vid brand i trä, vi har oftast, kring nyår så brukar 

folk lägga ner smällare i ihåligheter i träd, och då har det börjat brinna i trädet, förr fick vi ju slå in 

dimspik eller såga ner trädet, men idag så kan vi faktiskt använda skärsläckaren för att punktera och 

släcka brand inne i trädet. Det kan ju vara stora ekar, det kan ju vara ett värde i de här träden också 

som vi då räddar genom att bara göra några punkteringar. Vi har brand i myrstack, där vi har gått in 

direkt, vi har brand i rotsystem och jordbränder då, markbränder som har legat och pyrt länge. Vi har 

släckt alla mindre bränder, man kan ju ta bort lansen och även sätta på ett strålrör också, som gör att 

det får ett mycket större användningsområde. Ja, det är det jag kan hitta på som vi har använt den 

till. 

J - Det var några grejer jag blev speciellt intresserad av där som du nämnde. Silobränder, hur fungerar 

det att släcka bränder i poröst material? Hur fungerar skärsläckaren till det? 

F - Ja jag uppfattar det så att nu har vi haft silobränder där det inte har varit, ja vi har faktiskt använt 

det för råspånssugar också, stora snickerier suger ut överblivet spån och därigenom fått brand på ett 

eller annat sätt. Och då har vi ändå tänkt att nu kanske vi kommer blanda upp det här spånet och få 

en dammexplosion eller att vi inte får den här kylande effekten, eller den blötläggningseffekten 

tillräckligt med skärsläckaren, men det har visat sig att det har gått bra med dom larmen också. Men 

vid silobränder då har det varit såna där pellets, så det är ganska tungt och grovt material får man 

säga, och då har vi sökt av med våran värmekamera och sett då en värmeökning på ett visst ställe, 

och vi har upptäckt att vi pratar bara om några minuter så har vi släckt det här, i den lilla fasen, och 

det är bara det vi har erfarenhet från. När det varit en liten brand inne i silon. Det bästa med det här 

är ju att verksamheten bara kan sätta en svetsloppa och sätta igång igen. Vi har även haft det i såna 

här kompressorer, stora kompressorer som står utanför butiker som trycker ihop kartonger och 

liknande. När vi fått brand där inne så är det nästan lönlöst, man får dra ut hela den här containern 

och så får man egentligen lämpa ut, ta ut allt material från containern. Men idag har vi kunnat göra 

så här att vi drar ut containern och går in med hjälp av IR-kamera precis där det är varmt, och fått 

köra en givetvis lite längre period då för att då brinner det oftast i kartongen där inne, men en 

halvtimmes insats med skärsläckaren mot kanske fyra timmar, det är ju kostnad-nytta där också ju, 

istället för att ha en och fyra som står och röjer i detta så kan ju två man sköta om detta här. Det är 

vad jag har stött på under dom åren litegrann, som skiljer sig mot bara det här rena 

brandgaskylningen, brand i byggnad. 

J - Du nämnde det här med myrstack och rotsystem, och jord- och markbränder, hur har 

skärsläckaren fungerat i dom fallen, har du någon uppgift på det? 
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F - Ja nu pratar jag utifrån egen erfarenhet nu, och då har vi haft upp till en femton kvadrat där vi då 

börjat ringa in den här markbranden tillsammans med skärsläckaren, och den äter ju sig ner en två, 

två och en halv meter ner den här strålen, och kyler hela vägen ner, och då har vi punktat runtom 

och gått in och tagit den här glödbranden där det initialt har börjat då, så det är ett utmärkt verktyg. 

Man kommer djupt ner i systemet och den där kylande effekten på femtioåtta liter i minuten den har 

visat sig räcka då, fast det kanske också är lite längre insats då beroende på omfattningen på 

branden, men vid rotsystem och sånt är den ju helt outstanding där du inte kommer in med spadar 

eller en hacka eller någonting utan, eller dimspik kanske till och med, utan här har vi bara gått in i 

rotsystemet och kylt ned detta då. Men vi har även släckt mindre gräsbränder på tio-femton kvadrat, 

det är där jag uppfattar att där går gränsen för brand i terräng med skärsläckaren att, där har vi oftast 

vatten med oss, det är bättre att använda andra släcksystem. Men när den lille enheten som vi hade 

på Frölunda med två man, den som var ute och körde så har dom kunnat släcka ner dom här mindre 

bränderna också, och då har vi gjort en tillsats det här med tillsatsmedel i form av skum då, ofta, för 

att få en mer blötläggning av vattnet och en mer genomträngande effekt. Skärsläckaren kan du ju 

bara använda med ett vred på lansen så vet du att du får något tillsatsmedel, sen vad det är för 

tillsatsmedel, det finns ju en uppsjö av det idag. På den tiden fanns det skum bara då, 

detergentskum. Miljövänligt... 

J - Ja det är ju bra om det ska användas i skog och mark. 

F - Ja vi har bara miljövänligt, eller så, alltså miljövänligt som det står i papprena att det är. Men där 

fick du lite uppslag på lite mer olika användningsområden hoppas jag, du visste väl om det kanske 

men. Där har jag själv varit ute och släckt i alla dom situationerna jag räknar upp nu, så där vet jag 

absolut att det funkar, till hundra procent. 

J - Så du tror att det kan finnas något användningsområde för skärsläckaren vid exempelvis då 

markbränder och rotsystem och myrstackar? 

F - Ja, vid mindre begränsat, sen får man ju räkna med att man har ju 80 meter i standardutförande 

på skärsläckaren, man kan ju ha upp till 300 meter slang, så att det här är ju vid vägar, sen vet inte jag 

om man kan ha det på en Unimog eller något liknande, men det är ju för dom här mindre bränderna 

då, alltså mindre väldigt begränsade områden, sen kommer det ju tillsatsmedel nu som ytterligare 

förbättrar släckeffekten med enormt mycket, men där kan jag inte uttala mig, vi har inga sådana 

tillsatsmedel mer än skum då, men det kommer ju andra salter idag som är helt miljövänliga och 

liknande så, kanske. Men just det när det brinner vi har haft det när det brunnit under sådana här 

täta häckar i stan också, och istället för att behöva såga ner den här häcken eller gräva upp den så är 

det ju bra att kunna sticka ner det här verktyget och köra rätt ner i rotsystemet, och sen med IR-

kamera kolla och vi ser en väldigt bra effekt när vi kollar med IR-kameran sen. 

J - Precis. Jag är ju inne på en av aspekterna då att kolla hur man kan bekämpa, eller om man kan 

bekämpa bränder i mark eller då om man säger torvbränder, och på något sätt använda det istället 

för jordspett, som för närvarande används vad jag har förstått. 

F - Ja jag vet inte, när du säger torvbrand så ser jag ju liksom en stor torvmosse som brinner, och där 

ser jag inget användningsområde. 
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J - Torvbränder är väl främst att det är väl markbränder då om man säger de här glödpunkterna då 

som det har tagit sig i organiskt material nere i marken. 

F - Ja i barrskogen oftast där vid tallar och grejer då. 

J - Ja. 

F - Ja jag vill ändå påpeka att det är under en väldigt begränsad yta då. För sen måste du ändå ha 

vatten till skärsläckaren, du har väl kanske i snitt 270 till 500 liter på skärsläckaren, så du är 

begränsad i det systemet också, jag har inte släckt mycket i skog, alltså åkt ut långt ut i skogen, dragit 

ut en slang och släckt en torvbrand då, det har jag aldrig gjort. Nu har jag jobbat inne i stan ganska 

mycket men det har varit dom här små begränsade grejerna då. Men då har vi ändå sparat 1+4 på 

station, jag vill ändå understryka kostnaden och nyttan med den är väldigt vinstgivande. 

J - Ja precis, ifall det nu finns en utökad användning för skärsläckaren så kräver ju den färre personer 

ute. 

F - Ja, idag kan vi också åka ut med en tankbil då, och då lägger vi ju på, vattnet är ju ingen fara här 

utan man kan lägga på med vatten så lägger det sig oftast en bit ner, kanske 20-30 centimeter ner, 

det här är ju ett verktyg där du verkligen får ner, vanligtvis åker vi över hela förbundet med tankbil 

och två man och släcker en mindre gräsbrand, men vi har ingen utrustning på dom tankbilarna för att 

få ner vattnet i marken, och jag har fortfarande varit med om att man sågat ner träd eller stuckit in 

stora tunga dimspikar när det har brunnit inne i trädet. Där är vi fortfarande inte med att med ren 

automatik få ut skärsläckaren, men det är ju okunskap, dom har ju inte varit på sådana larm, det har 

ju jag som brandman då. Det är ett jättebra användningsområde i dom grejerna jag har räknat upp 

tycker jag. 

J - Ja, intressant att få lite annat perspektiv på användningarna, och även då lite nya infallsvinklar. 

F - Ja. Och du behöver inte sticka ner, det vill jag ändå understryka att du sätter ju bara munstycket 

mot jorden, så det är ju ingenting du trycker ner eller någonting. Med dom här 300 baren så kommer 

du en bra bit ner i jorden. Vi har ju oftast såna här grillplatser som är lämnade vind för våg, och så 

åker vi dit på morgonkvisten och tittar till. Branden är släckt, men när vi börjar gräva i det så visar det 

sig att vi har en jordbrand kanske, och då har vi använt skärsläckaren för att liksom, ja vi har ju släckt 

det med skärsläckaren då. På dom här få kvadratmetrarna. 

J - Men det är ju så att hittar man ett nytt användningsområde, om det än må vara små markbränder, 

så är det ändå ett bättre utnyttjande av systemet. 

F - Jajamän, och det, för mig är det inga konstigheter att använda det på sådana grejer. Sen är det ju 

fortfarande, när man säger det så säger folk 'Jaha, ja det kan man ju använda det, man kan ju faktiskt 

släcka en moped med den', eller man kan ju släcka den här papperskorgen och just nu med dom här 

MPN och så, jag vet inte om du har tittat på det att man tar bort lansen och stoppar på ett strålrör 

eller en skumpistol, så breddar vi ju skärsläckarens område betydligt. 

J - Nej, jag har kollat lite på dom tillbehören med, men mitt fokus ligger som sagt på själva 

konventionella skärsläckarutrustningen då, den som flest räddningstjänster använder och... 
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F - Ja, det är ju konventionell skärsläckarutrustning i den meningen att det är lansen man har kvar på, 

men fler och fler räddningstjänster köper även, när man köper ett nytt system idag så köper man 

oftast strålröret till, det här MPN:en då, att det kommer vara, om fem år så kommer de flesta 

räddningstjänster ha ett MPN-strålrör hängandes, speciellt på dom små bilarna på deltidskårerna då 

för att bredda deras användningsområde. När du kör, det är ju så faktiskt, om du skulle köra på en 

skräphög eller någonting med skärsläckaren så blir det ju liksom armageddon nästan, det kommer ju 

flyga runt massa grejer på grund av trycket. Då är det bättre att använda ett strålrör eller skumpistol 

och lägga på där. 

J - Ja precis, det är ju ett begränsat verktyg, skärsläckaren. 

F - Ja, när du har lansen på. Men det är bara i lansen egentligen, precis vad du kopplar på i slutet av 

slangen egentligen. Så har det blivit idag. Som gör att du kan styra det till insatsen också. 

J - Nä precis. Skulle du kunna rekommendera skärsläckaren i dom användningsområdena som du har 

nämnt? 

F - Ja, för där har jag givetvis sett att det har fungerat väldigt bra, men jag vill ändå understryka på en 

begränsad yta då, men eftersom du inte behöver lägga på kanske tre tusen liter vatten bara för att 

hälften av vattnet måste kunna penetrera ner till branden, utan här kör du direkt kirurgiskt på 

branden, jordbranden då, så kommer det ju gå åt mindre vatten också. Oftast klarar du dig med en 

mindre enhet som har fem hundra till en tusen liter vatten på bilen. De här deltidsstationerna eller 

FIP:en eller FIB:en eller vad man kallar det idag som åker ut dom kanske klarar sig många gånger 

själva i framtiden om dom har ett skärsläckarsystem på bilen, och slippa dra ut heltidsstationen då. 

Men begränsad yta, visst istället för att såga ner den här fina eken mitt inne i stan så kan man faktiskt 

punktera upp den och hoppas att den överlever nästa år. Jag har inte följt upp de här träden som du 

förstår och sett om dom har överlevt, men troligtvis har dom gjort det. Men du vet en dimspik då ska 

du borra stora hål där och sen in med dimspiken och så ska du träffa rätt. Med skärsläckaren kan du 

göra små fem-tiosekunders punkteringar bara, kanske femtio sådana kanske små hål, och dom växer 

ju igen. Dom användningsområdena som jag har pratat om här kan jag gå i god för, för dom har jag 

sett fungerar. 

J - En sak som har dykt upp under intervjuernas gång och det här med att använda skärsläckaren i 

mark eller annat poröst material är att man har inte riktigt koll på spridningen, hur vattnet sprider sig 

i materialet. 

F - Nä, det vet inte riktigt jag heller, det får man nästan titta på då, men när vi har skjutit genom på 

övningar och sånt när vi har skjutit genom stora ventilationstrummor med torv, har vi testat någon 

gång, då går det i princip rätt fram, och speciellt dom första metrarna när strålen är kraftig och innan 

den börjar brytas upp. Då får den en ganska direkt släckning precis där skärsläckarens stråle är. Det är 

därför jag sa också att man kanske punkterar en femtio hål runtomkring, man kanske ringar in den 

här branden, kanske med en fem-sex centimeters mellanrum och går in mot branden. Men jag har 

inte sett någon spridning för att det är så högt tryck, om man tänker sig att man skjuter rätt ner i en 

jordhög kanske man kan tänka sig att man med högt tryck att det blir en spridning sidledes, men det 

har jag inte sett, det är ju inte så vi ska jobba heller, med konstens alla regler så ska du alltid ringa in 

en glödbrand. Men jag skulle tro utan att kunna veta exakt, det är att den bara går rätt ner 

egentligen, där branden är. Så det är ingen idé att stå och spruta en skärsläckare på en jordbrand 
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uppe på ytan. Det är helt verkningslöst, för det är alldeles för lite vatten och det kommer inte 

penetrera ner, utan det här är helt där det brinner och där man vill gå direkt på branden. Jag hoppas 

Johan sa likadant. 

J - Ja han var också positiv till nya användningsområden för skärsläckaren, och det är ju en fördel om 

man kan hitta större användningsområden så att skärsläckaren används oftare, mer frekvent så att 

användarna blir mer vana vid den. 

F - Ja, på Frölunda brandstation där jag var, där hittade vi ju dom under projektets gång, vi hade 

skärsläckarprojekt, och sen köpte vi skärsläckare då. Så det har du dykt upp, det står ju inte i någon 

manual hur den ska användas till, men det är ju sånt som vi har upptäckt själva då, kan vi då sprida 

den kunskapen vore det ju bra, genom dig kanske. 

J - Ja, vi får ju se vad det här arbetet utmynnar i sen, vilka slutsatser jag drar kring det. 

F - Egentligen är det ju ingen enkätforskning, utan det är ju bara att tänka efter, skulle inte 

skärsläckaren kunna vara bra här? Det är ju så vi har kommit på det. Ja men testa skärsläckaren här, 

jag får inte in dimspik här eller, nä jag kommer inte åt under rötterna här, men ta skärsläckaren 

kanske någon säger då, och så har vi testat det och helt plötsligt så har ju det blivit en metod för just 

den branden. 

J - Ja, men det är ju just det att ta första steget och våga testa, och inte falla tillbaka på dom 

konventionella metoderna just för att dom är konventionella. 

F - Nä och sen kan man kombinera, alltså skärsläckaren är ju ett verktyg precis som vi är i 

verktygslådan och man kan ju börja med skärsläckaren och sen för att vara säker kan du ju lägga ut 

tusen liter vatten sen också va, men jag tänker lite mer på de här deltidsstationerna som det blir 

mindre och mindre folk och dom har svårare och svårare att få, dom kan ju faktiskt, om dom vet om 

de här användningsområdena så kan dom nyttjas mer. 

J - Ja absolut. Om inte du har några mer frågor och funderingar så tror jag att jag fått med det jag 

behöver för den här intervjun. 

F - Okej, det är bara att höra av dig igen om det kommer upp, ja det kommer väl alltid upp frågor sen 

kanske, hur va det nu det här. 

J - Jag återkommer gärna om det dyker upp någonting. 

F - Jajamän, det är bara att ringa vet du. 

J - Tack så mycket för din tid, det var en väldigt bra intervju, och många nya aspekter som kom in där. 

F - Då får du lycka till med ditt exjobb. 

J - Tack så mycket! 
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Intervju D - Johan Biörsmark, CCS 
7 oktober, 2014 

J - John Svensson, Intervjuare 

C - Johan Biörsmark, Cold Cut Systems AB 

J - Lite inledande om intervjun först, intervjun är en del i mitt examensarbete, där jag har undersökt 

om skärsläckaren kan användas till att bekämpa skogs- eller markbränder. Om du när som helst vill 

avbryta intervjun så är det bara att göra det, det är helt upp till dig. 

C - Nä men visst, jag har avlagt tid till detta, så det är inga problem. Om det inte händer något 

speciellt men... 

J - Syftet med intervjun ligger väl mer åt att belysa egenskaperna hos skärsläckaren, lite om vilka 

begränsningar och möjligheter den kan ha för att användas inom det tänkta området, inom 

skogsbrandsläckning då. 

C - Ja just det, precis. 

J - Jag tänkte inleda lite och fråga om dig, vilken tjänst du har för närvarande? 

C - Ja min tjänst är egentligen det här jag är ansvarig för utbildningen runt skärsläckaren vi säljer till 

nya kunder egentligen, eller till kunder över huvud taget, så ansvarar jag för något vi kallar Cold Cut 

Academy, Cold Cut Cobra Academy kallar vi det, där vi, alltså i och med att verktyget är lite speciellt i 

säkerhetssynpunkt, det är väl egentligen grunden till att vi har en utbildningstanke då mer än att bara 

visa hur grejerna fungerar, så har vi även ett åtagande för säkerheten då, och vi har bildat ett 

utbildningsmaterial för olika nivåer, så jag ansvarar då för själva utbildningen, och för egentligen en 

metodutveckling av skärsläckaren att vi tittar på när vi får nya metoder. Nu är vi ju ett ganska litet 

bolag så vi jobbar ganska tajt ihop här, vi är ganska ensamma om det, men det mina arbetsuppgifter 

är egentligen att ta hand om utbildningen, Cold Cut Academy, och metodutvecklingen helt enkelt då. 

J - Okej. 

C - Och min tjänst är egentligen training manager då, som står på mitt visitkort om man säger så, 

själva titeln då. 

J - Ja. 

C - Antecknar du under tiden eller hur gör du? 

J - Intervjun spelas in med en diktafon, det glömde jag nämna innan. 

C - Okej, det är lugnt, det är inga problem. 

J - Vilken yrkesmässig bakgrund har du? 

C - Jag har ju bakgrund i räddningstjänsten, jag har jobbat i många år i Göteborgs organisation, så att 

jag egentligen började som deltidsbrandman en gång i tiden, och sen har jag, fick ju heltidstjänst och 

sen läste jag till förman, och även brandmästare då, eller räddningsledare B hette det då, så det är 

min bakgrund då att ha jobbat operativt egentligen under hela min karriär på brandkåren. Sen så 
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sadlade jag om då för några år sen och började jobba för Cold Cut Systems och skärsläckaren då. Jag 

har jobbat med skärsläckaren operativt i Göteborg då och tyckte att det jag hade ett intresse i att 

utveckla den metoden internt i Göteborg då, så att det är egentligen min bakgrund då. 

J - Okej, det är en grundlig bakgrund. 

C - Ja men det är det ju absolut, för det här ändamålet då, sen har jag inte någon större bakgrund av 

training internt på räddningstjänsten, jag var ju mer operativ, men det är en väldig fördel att ha den 

bakgrunden kan jag känna när man ska prata om de här sakerna och förklara för folk och så här, och 

före detta kolleger i branschen och så då, så att... ja... 

J - Om vi kommer in på det här med själva skärsläckaren då. Det är ganska specifika frågor jag 

kommer att ställa här. Har du någon uppgift på vikten på ett helt system då? 

C - Det är lite olika, många gånger så bygger man ju in systemet i en släckbil som man säger, eller ett 

litet fordon, typ Mercedes Sprinter eller upp till stora släckbilar, och då är det ju ett antal 

komponenter man bygger in i systemet, men sen gör vi också så att vi bygger ramenheter, alltså i en 

ram, som är självförsörjande på kraft då som har bensinmotorer eller dieselmotorer som är, har 

naturligtvis olika vikt då beroende på om man ska ha vattentank med, eller om man bara ska ha 

själva systemet som man försörjer det med liksom, brandpost eller tankbilar då, men det är lite svårt 

att säga att ett system väger typ 400 kilo eller liknande, för att det finns så många olika delar i detta, 

men om det är själva komponenterna så får jag nästan återkomma med det till dig, lite viktuppgifter 

då. Jag kan se om jag kan jaga det lite grann, ja precis, sen beror det lite på, vi har ju ett abrasivkärl 

då där vi har det här skärmedlet i, det finns i en stor version som är på 20 liter och det finns ju en 

liten version som är på 10 liter, och det påverkar också vikten naturligtvis då, och sen hur mycket 

slang det finns på slangvindan och så, så att det är det är lite svårt att säga att det väger så här 

mycket, men oftast, det rör sig om ett par hundra kilo i alla fall, det är liksom, om man pratar en 

rambyggd enhet då. Jag vet inte om det var något bra svar på din fråga, men systemet består i stort 

sett av en handlans och en slangvinda, och sen kan man ju ha tillägg som skumtillsatser, eller och 

vattentankar och saker då, så det påverkar vikten allting. Det är nästan så du skulle, om du skulle vilja 

ha specifik vikt på någonting, typ som den här, vad väger den här för enhet eller ramenheten då, ja, 

det är någonting du tänker sätta på en släpkärra då eller liknande, eller är det så du tänker dig? 

J - Ja det är ju främst för att ta i beaktning möjligheten till mobila system, och möjligheten att få ut 

den i terräng då. 

C - Men då är det ju nästan ramenheter vi pratar om, och då finns den ju också en annan aspekt i det 

här då, vi har en serie med produkter något som vi kallar för C360, och då är det ju alltså 300 bars 

tryck, det är en Cobra då, C står för Cobra och 300 då det står för 300 bars tryck och 60 står för 60 

minutliter, och sen har vi några som vi kallar för C330, och det är Cobra igen, och sen är det är det 30 

minutliter, och det påverkar också vikten för det är mindre pump på, och det är mindre kraftkälla till 

den här, men jag vill gärna, det kanske vi kan fördjupa oss i om det skulle va relevant för ditt arbete 

då. 

J - Ja, det kan vi ta i en senare fråga. 

C - Ja, precis ja. 
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J - Så man kan egentligen säga att utrustningen blir lättare om abrasiv inte kopplas in? 

C - Ja det blir det ju då. Ja precis, då, det är det ju absolut. Det är ju så att det väger ju ungefär 2 kilo 

per liter, så ett 20-literskärl med abrasiv kommer väga 40 kilo, så att det är klart att det gör, och då 

10-literskärlet väger då 20 kilo då. Så att det är absolut en vikt, men det är inte den stora vikten. 

J - Men angående slangen som kan användas, om man inte använder abrasiv i slangen så kan man 

använda en klenare slang? 

C - Ja egentligen inte, för att det abrasivet, det är inte den, vi har 4 procent som vi blandar in i 

släckvattnet, man tjänar inte mycket på en tunnare slang, men däremot är det så att det jag sa som vi 

kallar för 330, det har en tunnare slang från början, det har alltså en 0,38, det är ju alltså så att man 

mäter i tum då, så att det stora systemet som heter 360 det har en halvtumsslang, 12 mm, och det 

lilla systemet har 3.80-ingslang, det, vad blir det, nio millimeter då eller någonting, invändigt då i 

slangen då. Så att det är tunnare slang då alltså mindre vikt då på 330-systemet då. 

J - Vilken effekt krävs på pumpen för att ge fullgott tryck om man kör en standardutrustning? 

C - 33 kilowatt är det på den stora pumpen ungefär, det är ju det som krävs för att kraftsätta pumpen 

om man säger som så, den lilla pumpen är jag lite osäker på vad den är på, skulle gissa på att den är 

då på, ja det borde va hälften då, någonstans 17 kilowatt någonstans, 17-18 kilowatt kan jag tänka 

mig. 

J - Så kommer vi till det här med slanglängd. Har ni någon uppgift på maximal slanglängd som kan 

användas? 

C - När vi pratar normalt användande av skärsläckaren, när vi ska skära och få en bra vattendimma så 

har vi, man kan säga så att, om vi har ett pumptryck på 300 bar, och sen så vill du ha ett 

munstyckstryck på minst 150 bar då, så att du har, kan tappa ungefär 150 bar i slangen, nu ska jag se 

så jag kan förklara lite lätt för dig, jo, vi förlorar ungefär 0,5 bar per meter slang, så normalt sett så 

har vi 80 meter slang på bilarna vi använder, eller enheterna vi kör ut, och det innebär att 0,5 gånger 

80 då är vi alltså 40 bar tappar vi, och har vi 300 bar vid pumpen så har vi fortfarande 260 bar vid 

munstycket, så kan man säga. Vi kan alltså lägga på slang upp till så att vi har 150 bars tryck vid 

munstycket då och fortfarande ha en bra skärning och en bra vattendimma, och då kan vi säga att 

upp till 250 meter slang kan du ha totalt från pumpen till munstycket då, eller till lansen då, ungefär, 

sen börjar, men det är klart är det skogsbrandsläckning vi pratar om så kanske inte skärningen är så 

intressant egentligen så man kanske kan lägga på ytterligare lite slang, vi har inte som sagt, 

skogsbrandsläckning har inte varit det primära användningsområdet för det här, men det är ju 

jätteintressant att man vidgar metodanvändningen då, så att, skulle jag säga ett svar på det så skulle 

jag säga att man kan ha upp till 250 meter slang, då ska man också ta hänsyn till, då har vi inte räknat 

bort några lägesförluster, utan då räknar jag helt horisontellt plan, alltså inget, ska vi upp på ett berg 

som är 100 meter högt och vi har 250 meter slang, då har vi tryckförluster även där då. 

J - Ja, har skärsläckarsystemet någon komponent som kan påverkas av aska, om man tänker lans? 

C - Jaha, du tänker utvändigt? 

J - Ja. 
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C - Inte av aska i sig, det tror jag inte, systemet är, nä, jag ser inte att det skulle va någonting som kan 

påverkas av aska, alltså det beror ju på vilken skala vi pratar om, men inte att det blir liksom förstört 

på utsidan av aska, det är ju bara att tvätta av, det är ju gummislangar och mycket plast och rostfritt i 

lansen då, så att nä det tror jag inte. 

J - Jag tänker väl främst då fall om man lägger den ner i skitiga miljöer eller... 

C - Ja men det är den ganska, det händer hela tiden, den är så pass robust, det är ju IP-klassning på 

elektroniken och så att det ska fungera. Den används ju på brandplats, den är ju gjord för det, den 

används vid byggnadsbränder, brand i byggnad, så det ska inte vara något större problem. 

J - Finns det någon komponent på systemet som är extra känslig för höga temperaturer? 

C - Ja det är ju relativt vad det innebär ju, men egentligen inte heller, hanterar man den som, 

systemet som man gör med en vanlig brandslang så är det inga problem egentligen utan att det är 

klart får du väldigt höga temperaturer på dom vanliga plastdelarna i lansen till exempel så kommer 

dom ju bli påverkade på något sätt, och tappa formen först då förmodligen och sedan smälta, men 

nä, hanterar man den som normal brandutrustning så ska det inte vara några problem. 

J - Då kan man ju säga att det finns en viss möjlighet att göra systemet mobilt, och att det inte är 

någon vidare större känslighet mot smutsiga miljöer eller mot att användas ute i fält då. 

C - Nä precis, det ska funka alldeles utmärkt, och det är så som det är liksom framtaget, för att passa i 

räddningstjänstmiljö som man säger i övrigt, och hanterar man på det sättet så ska det inte vara 

några problem. Men du kan inte lägga ifrån dig den i brand och så, då kommer det ju att hända saker 

med den, ja. 

J - Lite öppnare frågor, tror du att det finns något användningsområde för ett skärsläckarsystem vid 

bekämpning av skogsbränder, rent spontant? 

C - Ja, jag vet att det finns, att det har använts i vissa tillfällen, och det beror på lite vad syftet är med 

användningen. Är det för att liksom släcka och en pågående brand i vegetationen om man säger så är 

ju vattendropparna väldigt små, och har en förmåga att vara väldigt känsliga för vindavvikelser och 

sånt, i och med att de är, när vi normalt sett släcker rumsbränder så vill ju vi göra så väldigt små 

vattendroppar som möjligt så vi ska få en bättre adsorption av värmen i rummet då, att vattnet ska ta 

upp de heta gaserna för att kyla de heta gaserna mest effektivt och lämna så lite vattenrester, så 

vattendropparna är av naturen väldigt små, och det innebär också att de är känsliga för flöden i vind 

och så, har du mycket motvind så får du väldigt dålig kastlängd, har du däremot en väldigt bra 

medvind så får du enormt bra kastlängd och de faller inte riktigt så som en normal droppe gör. 

Det kan du jämföra lite med en aerosol kanske eller liknande då, och men å andra sidan så inre 

energin i liter per minut så är ju det inte jättemycket vatten vi får ut, men, jag vet att det har 

förekommit där de lyckats släcka markbränder typ i ljung och liknande i Norge med detta och tyckte 

att det, och lagt ut en vattendimma över ett större område och lyckats dämpa det och släcka det då, 

det har varit väldigt framgångsrikt. Sen när det kommer till bränder som kryper ner i marken att du 

får alltså en eftersläckningsarbetet alltså när du har släckt vegetationsbranden då så har du 

problemet då att du har mycket grytor som man kallar det, med brand kvar i materialet ner en bit i 

marken, där kan man absolut tänka sig att man har en bra, och det vet jag också att det används 
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mycket till att komma ner i marken liksom i de olika växtlagren. Så att, jag tror det, det är bara att vi 

inte som företag har tittat på detta och marknadsfört och hittat metoderna och användningsområdet 

liksom, absolut att det kan ha sitt berättigande i det här då. Jag vet att de pratade om detta i 

samband med den stora branden som var uppe i Västmanland nu, att dom hade via MSB tanke att 

använda skärsläckare, jag vet dock inte hur om dom gjorde det eller inte då. Jag vet inte om du har 

någon kontakt med dom där och vet något om det? 

J - Jag har kontakt med MSB under examensarbetet och just ämnet togs fram i samarbete med MSB, 

så det är mycket möjligt att... 

C - Du kanske kan fiska lite för att få lite erfarenheter från den där branden då, jag tror inte att de 

flesta räddningstjänster som har skärsläckare i sitt, på sina bilar i dom systemen som vet att dom 

först och främst tänker på det när dom får en skogsbrand, utan det är nog, jag tror inte vi är där 

framme riktigt än. Vi är jätteintresserade av att man kanske kan hitta erfarenheter och sprida dom 

erfarenheterna till andra räddningstjänster då. 

J - Då kommer vi in lite på en annan fråga om vi hoppar lite där, bekämpa torvbränder eller bränder i 

mark med skärsläckaren istället för jordspett som används idag. 

C - Ja det tror jag, det var lite det jag var inne där innan på, men det tror jag på absolut är en 

möjlighet, jättebra till det. Absolut, har man tillgänglighet så man kommer liksom ut i som du säger, 

att det är mobilt, att man kan få med skärsläckaren ut och göra de här insatserna så tror jag absolut 

att du kan spara väldigt mycket energi och kraft och göra väldigt effektiva insatser istället för att idag 

göra med jordspett eller att man till och med hackar och gräver sig ner och liksom försöker blöta ner 

dom här grytorna, så absolut kan det vara ett bra sätt, och även att man liksom använder kanske IR-

kameran för att kanske hitta dom här hot-spotsen då eller hitta dom här problemen man har nere i 

marken då, så det tror jag.  

Fast jag kan inte säga att det finns jättemycket, men jag vet att det finns spontant har folk gjort så 

när de haft systemen på plats och det har varit så här direkt ut där man har problemet och sen liksom 

skjutit ner i marken då. Det används ju även idag till en del silobränder och liknande, där kan man ju 

dra parallell till att man har brand i en silo med torv eller pellets och liknande, och man har en 

glödbrand som pågår där inne, då använder man ju på vissa ställen idag skärsläckaren. Borås har en 

del sådana erfarenheter att man går in och liksom skjuter igenom en vattenstråle direkt i den varma 

delen då och får liksom påverkan på branden då. Så det tror jag absolut på, men jag har inga riktigt 

bra case studies på det där, men som sagt, det där är ett litet nytt område som vi pratade om. 

J - Det har tillkommit en fråga i detta sammanhang, om det har genomförts några tester om spridning 

i porösa material, om man skjuter in i ett poröst material och ser hur spridningen sker? 

C - Vi har inte genomfört några tester som är något att referera till, vi har samlat på oss erfarenheter 

från silobränder och liknande då och via hörsägen något enstaka fall och fått lite bilddokumentation 

på det och lite mera kött på benen och lite uppgifter om vad som hände, och lite till då, men oftast så 

nä, vi har inget bra sållat material än det. 

J - Men då kan det ju definitivt finnas en möjlighet att kunna använda skärsläckarsystemen i sådana 

situationer, och det kan till och med finnas fördelar med det... 
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C - Ja absolut, vi har ju en förmåga att använda skärsläckaren till dolda bränder, det är ju ett av våra 

användningsområden när det gäller brand i byggnad, att komma åt glödbränder i konstruktioner och 

som sagt som jag sa vid silobränder har vi en del case, men jag menar, likheterna om du har i torv 

nere i marken i humuslager och sånt i skogsbrandsituationer, det är ju samma problem i en annan 

miljö. Jag tror absolut på det användningsområdet. 

J - Var någonstans i världen används skärsläckare nu? 

C - Vi kan säga att det som vi producerar är något som vi kallar Cobra, det är ju, skärsläckare är ju ett 

samlingsnamn egentligen, men Cobra är ju vårat produktnamn då. Vi har ungefär 800 system ute 

över hela världen, och då lät ju det väldigt stort, men vi har faktiskt den i väldigt många länder. 

Sverige är ju våran hemmamarknad, och det är här företaget kommer ifrån, och det är en svensk 

uppfinning och det är ett svenskt patent, men det finns ända från Australien och på vissa platser i 

Asien och vi har i stora delar av Europa och ett av dom länderna som går absolut bäst just nu 

internationellt är England då, eller ja, England kan man säga och även ut i Wales och liknande då, 

men England är då en stor marknad för oss då. Men vi har ju Ryssland, vi har inte någonting i 

Sydamerika och vi har egentligen ingenting i USA, i Nord- och Sydamerika har vi ingenting.  

Det är lite speciellt med just Nordamerika för där har vi ett licensavtal med en firma som tillverkar 

våra system och säljer själva i USA och Kanada då, så att det är ganska välrepresenterat det där, även 

om antalet enheter är inte så jättemånga så finns det på många platser och intresset är väldigt stort i 

många länders räddningstjänster att kunna påverka om man nu pratar brand i byggnad igen då, 

påverka branden innan man går in med sina rökdykare då, det är väl det som är den stora grejen, allt 

det andra som vi pratat om handlar om sidospår, man köper kanske inte skärsläckaren för att 

bekämpa skogsbrand, men har man skärsläckaren i sin fordonspark så absolut att man kan använda 

den till det då, så är det ju. 

J - Tror du det kan finnas någon annan räddningstjänst som har gjort den kopplingen som har erat 

system uppe? 

C - Ja, kanske, det är möjligt att det är det, jag kan säga att mognadsgraden på de användare vi har 

över världen är väldigt olika, alltså, vi har räddningstjänster som har haft skärsläckaren i många år 

och egentligen inte använder den till det den är tänkt till ens, och jag är högst tveksam till att dom 

har hittat detta användningsområde också utan jag skulle tro att det är mogna användare som har 

det här som, det gör att det kanske då sådana som räddningstjänster som det finns i Sverige bland 

annat men det finns även utomlands, sådana som bara har skärsläckaren på kanske en liten bil typ 

Mercedes Sprinter eller liknande i någon slags FIP-version eller Första Insats-version, och där har 

dom egentligen, dom blir ju tvingade att göra någonting även på en skogsbrand med skärsläckaren så 

att det här kan ju liksom vara en drivande kraft att man har inget annat släcksystem på sin bil och då 

använder man det man har. Då får man bra eller mindre bra effekt på det tills man får den 

förstärkande enheten kommer som har egentligen klassisk utrustning för detta då. 

J - Då är det ju ändå ett utbrett system, skärsläckaren. 

C - Ja det är det ju, jag kan ju inte säga en exakt siffra nu, men mellan 7-800 system finns det ute på 

våran marknad då, varav vissa marknader dominerar då naturligtvis, Sverige, norden kan man ju 

säga, och även England då som sagt, och Europa är väl dominant naturligtvis, men vi har i Kina, Japan 
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och Malaysia och vi har lite i Turkiet och öststater som sagt, vi har i Ryssland och... så det är en 

ganska spännande produkt på det sättet... 

J - Jag tror det är precis som du säger att det tar ett tag för erfarenheter att mogna, och tänka 

utanför ramen på nya grejer, speciellt inom räddningstjänsten. 

C - Ja, så är det, och det vi försöker göra med det här Cold Cut Academy som vi pratade om, eller hela 

den här delen varför vi har de här utbildningarna också, det är ju som jag pratade om, dels så är det 

ju säkerheten med användandet av systemet, men sen är det ju också att vi ska kunna sprida de här 

erfarenheterna vi drar i vissa länder eller vissa marknader om det kommer upp ett nytt 

användningsområde. Det tar ju ganska lång tid för våra övriga användare att komma fram till detta, 

därför kommer vi liksom, vi kallar det för "cross-fertilization" då att vi försöker överbrygga kunskap 

mellan varandra väldigt mycket enklare än att man ska ställas inför problemet utan att man ska ha en 

idé om det här innan då, och då märker vi att vi får mycket bättre, ja dom får användning för sitt 

system då. För dom som är mogna användare i detta dom har ju jättemånga användningsområden 

som dom kör detta med, och väldigt framgångsrikt på många sätt.  

Ett liknande sidospår är egentligen att man om du tänker dig en industribyggnad då eller äldre kanske 

med väldigt tjock tjärpappstak det vill säga om man lägger ut ett platt tak och så genom åren har 

man renoverat det taket och så har man kanske fyra-fem-sex lager med sånt här asfaltspapp uppe på 

taket, och ibland när man vill göra håltagning är det ju ett klassiskt problem för många 

räddningstjänster att det är väldigt svårt att få bort den här pappen om man vill göra en håltagning i 

konstruktionen sen för att släppa på brandgaser eller liknande då, där har man ju, är skärsläckaren 

helt fantastiskt bra till att tillsammans med vatten och abrasiv skära bort den här pappen då, och då 

kan man avlägsna pappen väldigt enkelt och sen så kan man ju skära med en sån där motorkap och 

motorsåga ner i konstruktionen då, men det är ju också ett sidospår som egentligen, det var inte 

tänkt från början så utan det, det var någonting man, våra mogna kunder kommit på så försöker vi 

sprida den kunskapen så att, ja, alla räddningstjänster kan ta del utav detta då. 

J - Ja då är det ju ingen omöjlighet att det kanske finns ett sidospår in på skogsbrand heller då om ett 

tag. 

C- Nä, jag är väldigt öppen för det, och det är jättespännande att se vad du kommer fram till här, om 

du tycker att det kan vara något. Kommer du genomföra några försök eller något också eller? 

J - Nej, men däremot så kommer förmodligen examensarbetet att leda till uppmuntran av vidare 

försök. Så det blir ju som sagt att skrapa på ytan, det är ju inget material som finns ute nu för min 

studie, så det blir som en förstudie till vidare kommande försök. 

C- Jag vet ju också att de här olika tillverkarna av tillsatsmedel, tittar du någonting på det här, jag 

tänker inte på skum då, utan de här saltbaserade tillsatsmedlen som finns nu och har kommit den 

sista tiden och att man liksom preventivt i en skogsbrandsituation skulle kunna tänka sig att göra 

brandgator med att man sprider den här vattendimman med det här tillsatsmedlet över ett större 

område för att hindra när branden väl kommer fram dit, då är det impregnerat mot brand, har du 

tittat på det någonting? 

J - Det har jag inte gjort, men du får gärna utveckla? 
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C - Ja, det är ju ganska, det här med tillsatsmedel, vi har ju ett, som jag sa så har vi ju väldigt små 

vattendroppar i släckvattnet, och det är en väldig fördel när vi kyler brandgaser, men det har ju en 

viss begränsning när vi ska ytkyla, alltså stänga pyrolysen i, som liksom producerar själva och kyla 

själva ytmaterialet som producerar brännbara gaser, och då har vi liksom försökt genom åren att 

hjälpa våran produkt att bli bättre på det, och då har vi tagit fram en tillsatsmedelpump, så i 

släckvattnet kan vi tillsätta någon ytterligare vätska då, med typ 1-1,5 % då kan vi pumpa in i vårat 

system, och då har det traditionellt varit skum då som för att göra vattendroppen lättare, lite mera, 

lättare att komma in i kolstrukturerna då och kyla bättre där det brinner då för att få en bättre, för 

att stänga produktionen av brandgaser, och då har vi använt Klass A-skum som en idé, men nu sen 

två år tillbaka ungefär så har det kommit en del nya produkter, och det är saltbaserade miljövänliga 

tillsatsmedel och dom är, nu pratar jag om dom för det finns ungefär fyra-fem produkter i Sverige 

idag som jobbar med detta då.  

Men dom är, för det första är dom väldigt miljövänliga och nedbrytbara, och sen så är det egentligen 

härstammar dom produkterna från brandimpregneringsbranschen att alltså, du kan ju 

brandimpregnera tyger och plaster och sånt i känsliga miljöer för att dom inte ska få en lågande 

brand, jag vet inte om du känner till det men det är en ganska stor industri, och det finns olika klasser 

på detta, och det är nog en marknad och industri som har funnits i många år och det är ganska känt, 

och det är dessa saltbaserade då, och det har man tittat på att blanda in det i släckvattnet då för att 

få en bättre, ja stänga av produktionen av brännbara gaser helt enkelt då, och det har vi sett försök 

med, och det har varit ganska framgångsrika försök faktiskt.  

Då är det vissa av dom här tillverkarna som har börjat prata i dom termerna om att man kan använda 

dom på skogsbrand, alltså att man kunde göra en brandgata, impregnera den här vegetationen då 

som ska kunna brinna när man ska begränsa branden, och då har man tittat på skärsläckaren som att 

den kanske är ett bra verktyg att lägga ut ridåer med den här impregneringen då över stora områden, 

för att den har en väldigt, dropparna har en väldigt lång bärkraft i luften då. Det hänger ju också ihop 

lite med vindriktningar och så där då, men så det är någonting som det just nu tittas på en del håll, 

och det är ju lite intressant även i det här perspektivet kanske att man i det taktiska arbetet vid en 

skogsbrand inte bara tittar på att släcka själva branden utan att istället för att fälla de här 

brandgatorna och det är mycket kraft och mantimmar som går åt utan man skulle kunna kanske 

impregnera en brandgata istället då. 

J - Ja, det funkar väl främst i så fall ser jag om det är en relativt låg brand. 

C - Ja, det tror jag, alltså när man tittar på rent taktiskt skogsbrand får man nog titta på 

begränsningslinjer utifrån topografin och utifrån hur det ser ut i naturen då, och har man en risk att 

man får en toppbrand förbi de här begränsningslinjerna då kanske man får flytta eller byta 

begränsningslinje, eller fälla de här träden och göra en klassisk brandgata då, men framförallt, det är 

inte vi, återigen det är inte vi med skärsläckaren som kommit upp med de här idéerna utan det är 

tillverkarna av dom här vätskorna då som ser användningsområden och hur ska man då kunna lägga 

ut den här vätskan över ett större område för att få den här effekten och då har skärsläckaren varit 

uppe som verktyg då, det kan hända att det inte är det mest optimala att man kanske ska bomba det 

från med alltså vad heter det, vatten, från luften då och lägga på det, man kanske ska använda andra 

system till detta typ pytsspruta på ryggen. Jag vet att skärsläckaren varit uppe i de här 
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diskussionerna, men som sagt det är ett användningsområde som inte är utforskat då men som 

absolut skulle kunna vara bra då. 

J - Ja, en fråga som dök upp, hur ser du till för en skärsläckare i konventionella brandsituationer har ju 

den fördelen att den förbrukar lite släckvatten jämfört med konventionella strålrör. Hur ser du på 

den aspekten vid skogsbränder? 

C - Ja alltså det är ju en begränsning, skogsbrand är ju klassiskt att dom behöver mycket vatten det 

har ju varit så men, ja, jag tror att det finns en annan, ett annat användningsområde för 

skärsläckaren som vi egentligen inte reflekterat över innan som har kommit upp av en händelse som 

var i Borås för något år sen här, där man hade strålningsvärme, man hade en väldig belastning, man 

hade en ladugård som brann. Jag har inte sett någon dokumentation på detta i bilder eller så, men 

däremot har jag fått det berättat för mig, att dom hade en ladugård som brann, och ganska nära 

ladugården låg det ett boningshus som var utsatt för väldigt hård strålningsvärme, och risken att det 

skulle antända var ganska stor. Så att räddningsledaren på plats bedömde att vi ska kyla huset, och 

traditionellt så brukar man ta ett strålrör och sen spolar man vatten på fasaden, och sen kyler det 

hela tiden fasaden så att det inte tänder då.  

Problemet med det är att det går ganska mycket vatten som du var inne på till detta då att använda 

vanliga strålröret till det här, och det var väldigt begränsat med vattenresurser här på den här 

branden så att man valde att skjuta, nu var ju det här 15-20 meter mellan boningshuset och 

ladugården som brann. Så man valde att lägga en vattendimma med hjälp av skärsläckaren mellan 

byggnaderna, inte på det utsatta huset som det var risk att tända och inte på själva ladugården som 

brann, utan mitt emellan skapade man en vattenridå med väldigt fina vattendroppar, och det 

fullständigt tvättade ur strålningsvärmen om man nu får använda det ordet, så att man fick ingen 

strålningsvärme på boningshuset, och där låg man ganska länge i och med att man använde 

förhållandevis lite vatten som du sa själv, så kunde man hålla den begränsningslinjen väldigt effektivt 

väldigt länge, för att man liksom inte fick den strålningsvärmen, och vattnet räckte mycket mycket 

längre, det är stor skillnad på att ta ut 450 liter per minut än att få ut 60 liter per minut då. Så att det 

är också ett användningsområde, och det kanske också är någonting som skulle kunna funka vid en 

skogsbrand också, men nu är min erfarenhet av skogsbrand att dom är väldigt vinddrivna och väldig 

svåra att kontrollera det är ofta byigt och det är svårt att ha den där kylningen kanske över tid, jag är 

lite osäker på hur det skulle gå till, men ja... det kan hända. Att den låga vattennivån är en fördel då? 

För vatten är ofta en kritisk faktor, eller det är ju alltid en kritisk faktor vid skogsbränder. 

J - Jag har läst vissa dokument om erfarenheter kring skärsläckaren. Det fanns en räddningstjänst 

som har använt den vid en gräsbrand men upplevt en förvärrning av situationen på grund av det blir 

sådant lufttryck. 

C - Jag tror man måste, jag tror absolut att det är en risk om du gör fel, att du, det som händer när du 

använder skärsläckaren utomhus, eller det som händer är att du får, du skapar ju en väldigt hög 

turbulens runt vattendropparna, det är ju det som är lite av vinsten med det i ett brandrum, att du 

får en turbulens, att du verkligen får omrörning av vattendroppar i hela rummet, du fyller verkligen 

rummet med det här, och det är ju en omrörningseffekt som är ganska stor, och det är ju i ett 

brandrum där du har begränsad syrenivå, så är det ju en fördel kanske att få en omrörningseffekt, 

men ute där du har tillgång till mycket syre där får du en tillförsel av syre. Det är ju som att blåsa på 

en öppen eld liksom, du får ju en ökad brand kanske om du går rätt på branden. Det som man sett 
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när man har släckt ljungbränder som jag var inne på innan i Norge, det är ju att du från ganska långt 

avstånd lägger en vattendimma över ett större område och låter vattendimman liksom falla ner över 

den här ljungbranden. Men går du rätt på branden så kommer du tillföra mycket syre och flytta och 

blåsa ut branden, och då kan jag absolut tro att dom har fått en förvärrad situation. Men någonstans 

skulle jag nästan vilja tillskriva det till lite okunskap på operatören i så fall, mer än att det är liksom, 

för det måste man vara medveten om att man skapar mycket turbulens. Vi har en vattendroppe som 

kommer ur munstycket med 200 meter per sekund, 220 till och med, så att det är hög hastighet, och 

det är, det är ju det som är lite vinsten med det, men det är ju också en risk om du gör fel, att du får, 

det är ju som att sätta en fläkt på branden. Så att där får man va, där får man nog tillskriva 

operatören lite grann. Orutin skulle jag gissa då. 

J - Men i fråga om det här med orutiner, om man kollar realistiskt sett på räddningstjänster i Sverige 

och insatser mot brand, så är det inte många insatser per år man rycker ut på, och ännu färre insatser 

där de använder skärsläckaren. 

C - Ja speciellt på de här typerna av bränder som du pratar om. Absolut. Vissa räddningstjänster 

använder skärsläckaren väldigt frekvent vid brand i byggnad, men dom har det som sin standardrutin 

att vi ska alltid försöka påverka brandförloppet invändigt innan vi går in med rökdykare, och det är 

nästan deras grundinriktning i när de kommit fram på brand, men dom har ju däremot inte tänkt så 

långt att det blir skärsläckaren vid skogsbrand, det kan jag säga det finns nog inte någon 

räddningstjänst som har det som förstaalternativ, men än så länge så är det ju rätt så outforskat, så 

det du gör är ju väldigt spännande. Helt plötsligt börjar man fundera på att, ja men det kanske har ett 

användningsområde eller så hade det varit ganska bra att komma fram till nä, det här är nog inte 

rätt, vi har nog bättre metoder än det här, och då kan man ju lägga det lite åt sidan tills vidare i alla 

fall, och inte behöva fundera så mycket på det, så att det, studien är ju spännande på det sättet, åt 

båda håll. 

J - Absolut, och det är ju som sagt, en slutsats är ju en slutsats, även om man är positiv till det eller 

negativ till det... 

C - Vad jag tror, vad jag märker bland dom användarna som använder den mycket det är att dom 

själva, vi som företag har svårt att komma på nya användningsområden, för vi släcker inga bränder, vi 

sitter och funderar på våran utrustning att den ska fungera så bra som möjligt på brand, och sen så, 

men jag vet ju att dom som använder den mycket skärsläckare dom kommer upp med alla möjliga 

nya användningsområden när dom här av sig till oss här, "men nu har vi använt den på denna 

branden här och det gick alldeles utmärkt" typ "jaha det har vi aldrig tänkt på". Jag kan ju säga att 

processen med att hitta nya användningsområden för skärsläckaren den har vi ju egentligen bara 

påbörjat, och vårat jobb i detta är ju att försöka dokumentera det, få ner det i någon slags 

erfarenhetsbank eller förmedla den här kunskapen vidare då, ju mer dom jobbar med det här 

verktyget ju fler saker hittar dom att göra med det då. Ett exempel som jag kan ge dig från Göteborg 

på Frölunda brandstation så hade dom en brand i en moped, och det var inne i en tunnel under en 

motorväg eller en led som går genom Göteborg, så tunneln i sig var ganska lång, den var typ 50 

meter lång, och mitt i tunneln så brann en moped, och det var ganska stilla väder så de hade liksom 

ingen riktig, det var rökspridning åt båda håll, kraftig rökspridning i tunneln, en lång gångtunnel då. 

Så dom skulle klä på sig med rökskydd och gå in och släcka den här mopeden då. Det är i och för sig 

ingen märkvärdig brand alls, men det ändå kräver att du går in i den här miljön, du utsätter dig för 
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rök, inte genom andningsvägen men du utsätter dig för smutsig miljö och allt det här, du kan ju 

säkert den debatten om renare arbetsmiljö. Det dom gjorde då var att dom tog skärsläckaren, och så 

istället för att, det var så att det skapar turbulensen, så började dom typ 15-20 meter från 

tunnelmynningen, så började dom med vattendimman och den höga hastigheten och tryckte röken, 

alltså dom fick vänt hela den här rökplymen så den gick åt andra hållet ut genom tunneln och tryckte 

röken framför sig samtidigt som dom hade vattendimma framför sig, och så gick dom fram, ända 

fram till mopeden, utan rökskydd, för att dom hade, det var som en stor fläkt dom satte på som 

tryckte röken bort ifrån dom, och så gick dom fram och släckte mopeden med skärsläckaren då. 

Dämpa ner den, och sen drog dom ut den och eftersläckte den med vanligt vatten på utsidan då. Så 

det var ju ett användningsområde där man utnyttjade det här turbulensen som var en brist vid den 

här gräsbranden då. Här utnyttjade man den här hastigheten på vattnet som kan flytta både vatten 

och luft väldigt snabbt framför sig då, så att det är upp till användaren lite grann att komma på de här 

sakerna. Det är ju ett användningsområde som vi aldrig hade kommit på själva här, men det var 

väldigt framgångsrikt. Så det är ju lite spännande såna saker som kommer upp då. Då passade det 

väldigt bra att ha den här turbulensen och ibland är det mindre bra, så man måste se, man måste 

förstå vad verktyget kan göra då, och så va erfaren på det, och sen kan du hitta nya 

användningsområden på många sätt när du ställs inför problemet. 

J - Det som du nämnde där om en strålningsskärm, nu är ju strålen och munstycket på skärsläckaren 

att strålen blir väldigt riktad, den blir väldigt konkret rakt fram. 

C - Ja första metrarna blir den ju det. 

J - Ja precis, men finns det någon möjlighet att byta munstycke för att få en mer spridd, så att den blir 

mer som en om man tänker sig en strålningssköld? 

C - Ja, jag förstår. Både ja och nej, för i själva, när du använder lansen då som är liksom 

huvudprodukten, så finns det egentligen idag ingen, idag måste jag säga, för att det här med 

munstyckena har vi inte tittat på så mycket men, så finns det ingen möjlighet att byta till någon 

annan strålbild, men däremot så har vi tagit fram idag ett någonting som vi kallar för MPN, det är 

Multi-Purpose Nozzle, som ett, det är ett vanligt, inget vanligt ska jag inte säga, men det är ett vanligt 

strålrör som jobbar med lägre tryck, och ingen skärning och ingen abrasiv, utan det blir som ett 

förhöjt lågtryck, och där har du ju en ställbar strålbild från sluten stråle egentligen till en väldigt 

spridd stråle, så där har man absolut en möjlighet att få en annan strålbild väldigt enkelt. Det är som 

ett pistolgrepp som du kan liksom, operatören, genom att trycka pistolgreppet mer och mindre kan 

få olika strålbilder då, så att där finns det absolut det finns en möjlighet. Den tror jag du kan se på vår 

hemsida den filmen om du skulle vilja se en film om hur den fungerar den där MPN då. Jag vet inte 

om du varit inne på den länken eller om du varit inne och tittat på hemsidan då. 

J - Jag har genomsökt er hemsida några gånger, så jag har nog sett den, tror jag. 

C - Så du har sett filmen, den släpptes för några veckor sen nu, den sista filmen, jag kan se om jag 

kan, om jag tar upp hemsidan. Den borde ligga med, ny film MPN, den ligger som förstanyhet där på 

våran hemsida, på nyhetssidan där och där är det också litegrann om metoden CEC, Cold Cut, eller 

vad heter det Extinguishing Concept, Cobra Extinguishing Concept, men även MPN:en får en del där, 

då kan du se hur det fungerar där, den är väl några minuter lång den där filmen. 
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J - Okej, då får jag kolla på den. 

C - När ska du vara klar med arbetet? 

J - Om arbetet flyter på som beräknat så presenterar jag arbetet den 12 december, så kring årsskiftet 

bör den slutgiltiga rapporten komma ut. 

C - Precis, det är ju som sagt inga praktiska försök alls, utan det är... 

J - Nej, detta omfattar inte mer än halvtidsjobb i 20 veckor. 

C - Men som sagt, generellt bara för att summera det litegrann så är det väl litegrann så vad är det du 

vill åstadkomma med skärsläckaren i skogsbrandscenario, är det släcka lågande brand, eller är det att 

förebygga det vi pratade om med vätskor, eller är det att släcka vid markbrand, eller bränder som har 

krupit ner i olika material, så skulle man väl kunna sammanfatta väldigt snabbt det här? 

J - Ja. 

C - Och då kanske den används väldigt bra till vissa delar men kanske inte så bra till andra då. 

J - Precis, som sagt eftersom det är en sån speciell frågeställning så håller jag den väldigt öppen. Jag 

vill inte begränsa mig någonting i det på grund av att... 

C - Men jag har själv faktiskt släckt gräsbrand med skärsläckaren. Eller brand i om du tänker dig 

väldigt torr vass och blandat med gräs. Där har jag framgångsrikt släckt själv med en skärsläckare 

väldigt bra. Det var faktiskt i Ankara av alla ställen i världen, i Turkiet. Vi hade en leverans till Ankara, 

Ankara räddningstjänst använder skärsläckare en del, och dom har tre enheter tror jag idag, och dom 

hade utbildning där nere med dom, och då var dom tre på utbildningen då och dom sa det att dom, 

får vi nu något larm, då började dom bli lite mogna i kursen, får vi något larm, vi var på 

huvudbrandstationen i Ankara, och då fick vi faktiskt ett larm på dagen där, mitt på dagen där dom 

fick iväg oss och jag åkte med på utryckningen då med skärsläckaren då. Men då visade det sig när vi 

kom fram då att det var ingen brand i byggnad utan det var i terrängen då, i och då brann det rätt så 

bra i terrängen, och då gjorde jag så att jag letade upp rätt vindriktning då som är väldigt viktigt då, 

och så tog jag en bra distans och så lade jag en vattendimma över hela området, väldigt effektivt 

ungefär tre-fyra minuter och dämpade hela den här lågande branden, den gick liksom ner i nästan 

då, och sen så tog jag av lansen från slangen och sen satte jag på ett sånt där munstycke jag pratade 

om då, MPN-variant, och så, det var en tidig version av MPN så det var inte riktigt så effektivt, och 

sen fick jag liksom eftersläckte och liksom säkrade upp alltihopa då, så det var en mans jobb och 

liksom väldigt snabbt, det hade man säkert släckt med många andra släcksystem eller vatten också 

på många sätt men det fungerade alldeles utmärkt då, och dom var väldigt imponerade just av att 

det gick att göra det också då. Så att, med rätt kunskap och så finns det nog vissa ställen där det nog, 

där du kan ha nytta av det. 

J - Men det krävs ju en del hos operatören med att våga... 

C - Ja det gör det, jag känner mig väldigt trygg med vad jag gjorde, och visste vad jag ville försöka 

göra då. Samtidigt så var det ju lite så att det var första larmet som den var på den här bilen och alla 

var så intresserade av hur det skulle gå då så jag hade ju lite press på mig från det hållet då att jag var 

tvungen att på något sätt försöka lyckas med det här då, men det gick jättebra, inga problem alls, så 
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att ja, men man kanske ska se det som att man dämpar mer och så eftersläcker man sen med något 

annat. 

J - Ja precis. Men då tror jag att jag har fått det jag vill ha. 

C - Toppen, men du får återkomma om det är något mer. 

J - Det gör jag gärna. Tack för din tid, så återkommer jag ifall det skulle dyka upp något. 
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Intervju E - Krister Palmkvist, Södra Älvsborgs Räddningsförbund 
22 oktober, 2014 

J - John Svensson, Intervjuare 

K - Krister Palmkvist, Södra Älvsborgs Räddningsförbund 

J - Jag tänkte dra lite kort om själva intervjun då, om syftet med den. Den ingår i mitt examensarbete 

som handlar om att utvärdera skärsläckaren om den kan användas vid skogs- och markbränder. Då 

bygger jag examensarbetet på intervjuer från bland annat yrkesverksamma och utvecklarna, samt 

olika räddningstjänster runtom i landet. Så intervjuerna dikteras med en diktafon och sedan 

transkriberas dom. De kommer sedan ligga i en bilaga i själva rapporten. Så den här intervjun 

kommer främst handla om olika erfarenheter och även lite öppna frågor som man kan spinna vidare 

på, till exempel huruvida skärsläckaren kan vara lämpad till någon form av användning inom skogs- 

och markbränder. Det är syftet egentligen. Intervjun kommer att behandlas med en analys och dras 

slutsatser ifrån i rapporten, så den kommer ligga som en stödjande del där. Är det på något sätt att 

du vill avbryta intervjun så är det bara att avbryta, du behöver inte ha något syfte eller någon 

förklaring till det, om det nu skulle vara så. Detta var lite kort om intervjun och bakgrunden bakom 

den då. Har du några frågor innan vi börjar? 

K - Nä, jag har läst intervjuplanen så jag känner att det framgår ganska tydligt där. 

J - Okej vad bra. Först tänkte jag att vi kunde gå in lite på inledande frågor kring din befattning. Vilken 

tjänst innehar du för närvarande? 

K - Jag heter ju Krister Palmkvist och den tjänsten som jag har för närvarande är en 

utvecklingsledartjänst på räddningstjänsten i Södra Älvsborg då. Detta innebär då att jag jobbar i 

olika projekt, och jag jobbar också med riktad utbildning för vår egen personal då, 

utryckningspersonal, och även då externa beställare av utbildning. 

J - Så dina arbetsuppgifter är främst då utbildning? 

K - Ja, utbildning på vårt övningsfält där jag just nu är placerad på, för närvarade kör vi projekt åt MSB 

och i samarbete med SP, där även skärsläckare ingår i några delar av våra projekt då. Jag är främst 

inriktad mot brand, det har väl varit den specialinriktning jag har haft under väldigt många år. Jag går 

ifrån en insatsledartjänst som jag haft sedan tidigare då och skulle egentligen gått i pension men blev 

tillfrågad om jag var intresserad av att fortsätta då så jag har förlängt min tjänstgöring här nu i, det 

blir tredje omgången då. Min bakgrund då är 44 år inom operativ räddningstjänst. En del uppdrag 

som dyker upp här är direkt kopplat mot MSB då som att göra tester och göra körningar i andra 

projekt och då vill dom ha lite assistans, jag lär väl vara den i Sverige som har jobbat mest med 

skärsläckaren. 

J - Hur länge har du då varit i kontakt med skärsläckaren som verktyg? 

K - Ja det är ju då sen 1999, så det är ju femton år, styvt. Då fanns det tre skärsläckare i Sverige vid 

den tidpunkten då. Det var Luleå, det var i Borås och det var i Helsingborg. Vi gick in och köpte i den 

vevan då den övergick från att ha varit korgmonterad skärsläckare, fast skärsläckarlans till att det 

blev en handhållen lans, och precis i den vevan gick vi in då. 
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J - Dina erfarenheter av skärsläckaren, om man tänker för- respektive nackdelar, vi kan ta fördelarna 

först? 

K - Oftast jämför, jag jämför oftast med vad vi haft för verktyg tidigare, eller arbetsteknik tidigare då 

för att man ska förstå vad skärsläckaren kan innebära då, och det var ju främst när man går tillbaka 

då till -99 och 2000 då så jobbas det främst som ett verktyg för punktering och skärning då, men i och 

med att handlansen kom till som ett nytt verktyg i utrustningen då så blev verktyget mer 

manövereringsbart, man kunde sätta till den ganska snabbt även på markplanet då, sätta in i en 

fönsterkarm bland annat så att det blev ifrån ett skärande verktyg där man skar hål för ventilering 

och annat så ganska snart så blev fokus mer på punktering att snabbt ta sig in och att snabbt få 

kontakt med brandgaser som fanns inne i byggnaden då. Så att på mindre än bara ett halvår så 

ändrades användningsområdet då. Sen är det inte sagt att man kan skära hål och annat, men då 

konkurrerar vi med andra verktyg som finns inom räddningstjänst som i vissa fall kan gå snabbare än 

vad skärsläckare medför då. 

J - Men jag tänker det här med skärning, jag tänker väl främst då om gnistor och sådant inte får 

förekomma eller om det finns tjärpapp och liknande. 

K - Ja, det har ju varit i dom lägena man misstänkt att det finns miljöer som kan orsaka att du får 

gnistbildning och sådant, det gjordes också i början kring 99-2000 en hel del försök, man ville titta på 

om det kunde vara så att skärsläckaren eventuellt genom att punktera genom tankar och annat, och 

att det kunde orsaka att det skedde en tändning då men enligt dom proven som genomfördes så 

skulle inte det vara tillräckligt mycket energi i den tändgnistan då så att det skulle kunna orsaka en 

tändning i sådana miljöer som kunde innebära risker då. Idag pratar vi inte speciellt mycket om just 

den möjligheten eller den tekniken då. Det finns dom anläggningar i världen då som man har speciell 

utrustning för punktering av gasflaskor och annat då, men det har jag inte så mycket erfarenhet av. 

J - Har du stött på några nackdelar kring skärsläckaren som du... 

K - Det som oftast lyfts fram som tynger, det är ju med skärsläckaren, det är ju säkerhetsaspekten då. 

Att man har ett verktyg som kan ge skador om man blir träffad av strålen alltför nära då, att det kan 

ge skador då, och då krävs det att man har säkerhetsrutiner och att man då följer dessa rutiner då, 

och det gäller både för dom som är runtomkring och operatören, vi kallar det operatör när du håller i 

lansen då. Dom som är i närheten av den att dom får tillse att placera sig så man har en säkerhetszon 

hela tiden. Sen är det så när man släpper när man avaktiverar trycket och pumpen går för fullt, då 

man avaktiverar skärsläckaren så tar det två-två och en halv sekund innan trycket har fallit ner, för 

man bygger upp trycket i hela slangen, och på och av, det sker via en radiosignal från lansen tillbaks 

till pumpen, och därigenom har man ett bibehållet högt tryck fram till att trycket avlastas i 

munstycket då, så det sker en fördröjning, och det är viktigt att man beaktar detta så att det inte sker 

någon olycka där under tiden som tryckfallet sker.  

Det där yttre då sen är det ju att man punkterar in genom dörrar, in genom tak och annat där finns 

det ju också en säkerhetsaspekt då att inte man hamnar i ett läge att man förvärrar för eventuella 

personer som finns kvar inne i byggnaden då, där finns det även där arbetssätt och arbetsrutiner då 

som vi måste följa då, att vi alltid riktar strålen snett upp, när man skär genom en dörrkarm eller en 

dörr snett upp mot taket då, och sedan dessförinnan då iaktta om det pressar ut brandgaser ur 

dörrspringor och annat då att man kan räkna med att med väldigt stor sannolikhet inte finns 
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människor som står och går omkring i lokalen. Det kan också vara en aspekt att beakta då när man 

riktar in verktyget då. Sikta på den övre delen uppe där de brandgaser som har högst temperatur 

finns och det är där som kylningen är som mest effektiv. I den riskbilden som vi anger så är vi också 

väldigt noga i utbildningen med att påpeka och lära ut hur vi ska göra för att minimera risken vid 

användandet av skärsläckaren då. 

J - Det låter som de flesta aspekterna där rör säkerheten i sig kring användandet, men finns det 

någon praktisk för- respektive nackdel om man tänker sig användningen, mer handfast när man 

använder skärsläckaren, förutom säkerheten då? 

K - Hur då menar du? Utveckla det. 

J - Jag tänker om till exempel rekylen är något problem, eller om det har varit problem med 

radiokontakten mellan pump och lans och liknande. 

K - Jag vill påpeka något viktigt i början, det är ju så att skärsläckaren ska sättas in och användas i ett 

oerhört tidigt förlopp, ett negativt utvecklat förlopp som är inne i byggnaden då, det kan ju vara en 

brand som är under utveckling då men det kan ju också vara samlade brandgaser som riskerar hamna 

i sådana temperaturintervall som gör att de självantänder, och därför så är ju rutinerna initialt sett 

att vi kan tillåta oss att en person med skärsläckare snabbt på order tar sig fram till byggnaden och 

punkterar och påbörjar kylning. Sedan när vi har gjort detta och vi kan avläsa en effekt eller ett behov 

av att förflytta oss, sen går vi in i nästa fas, och det är att vi utser en säkerhetsman ihop med, så att 

det blir från enmansbesättning och sköta skärsläckaren så övergår vi till två man då, och den person 

nummer två, säkerhetsmannen då han har en övervakande roll i användandet då, den som står vid 

verktyget han är väldigt avskärmad, han punkterar in i väggen.  

Han ser ingenting vad som händer för övrigt då, om du får en ångbildning eller att du får 

vattendimma eller att det sker en tryckförändring eller det skapar turbulens och den typen av tecken, 

det ser man oftast om man backar tillbaka och iakttar byggnaden eller fasaden ifrån mer 

bakåtperspektiv då, så därför har vi jobbat in dom rutinerna då, att jobba med två man. Ju längre 

påföring som krävs, då går säkerhetsmannen fram och backar upp operatören bakom axeln, och kan 

avlasta trycket då, trycket är då hela tiden ungefär femton kilo tryck som du ska motverka då med din 

egen kroppsstyrka då, det kan bli ganska jobbigt då om man håller på och kör i flera minuter då. Så 

att för att maxa nyttan, och för att minimera risker då, så är det just ett förhållningssätt hur man ska 

kunna motverka dom negativa effekterna då. 

J - Har du eller har du hört någon som upplevt att skärsläckarutrustningen är känslig för aska eller 

stötar eller liknande? Något som gör att den kan vara olämplig att dra ut i terräng till exempel? 

K - Nä, det är ju det vi idag haft önskemål om ganska länge, det är att man ska byta ut den här 

radiosignalen som styr, byta ut den på sikt mot kablage som ligger i slangen då, så man styr via en 

vanlig kontakt som blir mer direkt då, mindre känslig för att man stör ut radiostyrningen på den. 

Kommer man in i parkeringshus eller bakom höga betongväggar och sånt så inträffar risken att man 

får misskontakt. Det har inte hänt ofta, men det har förekommit att man har tappat kontakten då. 

Men att den är känslig, det är klart vi hade i början här lite problem att man spolar helt enkelt att 

man spolar rent hela slangen och skärsläckarlansen och då dränkte man med vatten och fick vid 

några tillfällen fick in vatten i så att det gick in i radiosystemet då, men det var oftast, det var i 
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samband med att man avslutat insatsen. Men om vi pratar om känslighet för damm och aska och 

stötar, det har jag inte upplevt, det skulle jag inte uttrycka mig så. 

J - Ja men då har vi rört lite generella frågor kring skärsläckaren med för och nackdelar och lite hur 

den används i vanliga fall, men har du upplevt att skärsläckaren i SÄRF används till annat än att 

penetrera material och kyla brandgaser på andra sidan? 

K - Ja, den används ju, man kan ju säga att användningen har ju ökat successivt beroende på att 

erfarenheter har infunnit sig, i början var det ju mer tänkt som ett skärande verktyg på tak- och 

vindsbränder då, och det är idag ett av de allra största användningsområdena vi har, att snabbt få in 

vattendimma och kyla de konstruktioner som medför att det är svårt att med konventionella 

metoder, strålrör och rökdykare och annan insatspersonal, att man snabbt kan ta sig fram, det är den 

absolut största. Men vi har ju även användning vid bilbränder, bränder överhuvudtaget i 

maskinutrustning, i fläktutrustning, i spånsugar. Ja då är det främst de egenskaper som finns i 

skärsläckaren då. För vår del så har den även använts då på i silobränder, i stora förråd, allmänt 

pelletsförråd eller spån, eller annat material som ska göra briketter eller annat av, där har 

skärsläckaren använts. Och även vid markbränder också, speciellt då när bränderna har gått ner djupt 

i marken så har verktyget det kan jag tro idag att vi har förfinat tekniken mer mot vad vi gjorde i 

början då. 

J - Ja du nämnde där om silobränder, att den använts där. Kan du berätta mer om dom fallen? 

K - Ofta när man pratar om och får frågor kring skärsläckaren, då handlar frågan ofta specifikt om 

verktyget då, och den erfarenheten som vi skaffat oss under de här åren vi använt det är att 

skärsläckarutrustningen den ofta kombineras med andra tekniker också, den är inte alltid att den 

spelar hela spelet själv, eller utgör hela orkestern då, utan att vi kombinerar detta med 

övertrycksventilation, trycksättning med fläktar, vi kombinerar detta med att använda IR-teknik, vi 

skannar byggnaden, vi skannar för att få en bättre uppfattning om hur branddynamiken är inne i 

byggnaden då. Vi lär oss ibland att på ett effektivt sätt var vi ska sätta in skärsläckaren som verktyg 

då. Och kombinera även detta att kontrollera brandgaser i en riskfylld situation för att sedan övergå 

till en invändig insats med rökdykare. Man blåser ut brandgaser först, vi kontrollerar, vi bromsar upp 

förloppet, vi igångsätter ventilation och sedan i ryggen på dom där fördelarna så kan vi möjliggöra 

och tillåta att bekämpa resten med gubbar inne i byggnaden då. 

J - Ja. 

K - Silobränder var du inne på? 

J - Ja precis. 

K - Då är det just den här kombinationen som vi har haft att först då säkerhetsställa hur pass mycket 

är utfyllnadsgraden i silon och hur mycket är tomt utrymme där för att då kunna matcha med en 

form av riskbedömning, vilka verktyg vi kan sätta in och vad behovet är. Då när det gäller silobränder 

då har vi sett kombinationen av skanning med värmekamera då, och dom värmekamerorna då som vi 

i de flesta fallen använder det är dom som kan mäta mer mot tiondels grader då för att vi ganska så 

snabbt ska få en uppfattning om hur temperaturen rör sig upp och ner, om vi då påför släckmedel via 

skärsläckaren då. Har vi ett stort utrymme som är tomt i den övre delen av silon som är tom, då är vi 

också väldigt försiktiga med att påverka den övre delen direkt, vi kan orsaka omrörning och vi kan 
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orsaka då möjligtvis orsaka risker då med att det blir en dammexplosion eller annat då. Det blir mer 

frekvent att jobba mot de heta delarna som är nere i om det är som att det är en tjock mantelyta då, 

vi har haft containrar som har haft en, eller en silo som har varit en tio-tolv millimeter i 

manteltjocklek på stål, då kan man tycka men det är ju svårt att kanske detektera de varma ytorna. 

Men i den moderna kameratekniken så finns anser jag, så finns det stora möjligheter att ganska så 

exakt veta hur bränderna sprider sig i en stålmassa eller det materialet som brinner då, sen då kunna 

punktera och sätta in släckande åtgärder precis på rätt ställe då. Det har vi ett antal sådana insatser 

som vi har genomfört då, och vissa då dom har varit extremt lyckosamma då, ganska så snart efter 

man har hanterat släckning och matat ut materialet i silon att kunna punktera igen, att kunna sätta 

igen dom hålen som man har orsakat med skärsläckarverktyget då, och sedan har man kunnat 

återfylla igen och starta produktionen igen. Det har varit bränder som tidigare har varit, stått på 

anläggningen i flera flera veckor då för att åtgärda skador som har uppstått i branden då, men genom 

att använda en annan teknik och taktik och användandet av skärsläckaren så har vi kunnat minimera 

driftstoppet till en, en och en halv dag bara. 

J - En annan sak du nämnde där var markbränder. Hur har den fungerat i de fallen? 

K - Det har ofta varit bränder som har tenderat att gå ner, när vi har haft något blixtnedslag i ett träd 

och sen har den branden ätit sig djupt djupt ner i backen då så när räddningstjänsten blir larmad till 

och kommer till platsen så förstod man det att den här branden har kanske pågått i flera dagar. Och 

då har man möjliggjort via skärsläckaren att man punkterar och kör vattenstrålen så att den får jobba 

sig djupt ner i marken då. Det är ett sätt att använda kraften i strålen då, och jag skulle uppskatta att 

man får ganska så bra press mellan en och två meter ner i backen om man roterar något med strålen 

då, och jobbar sig ner. Det tar ju lite tid och där kör vi fyllda spirorör(ventilationsrör) ute på 

övningsfältet där vi kör utbildning, så det vet vi att beroende på hur poröst materialet är i marken då. 

Beroende på det så tar det olika lång eller kort tid då, innan man får maximal penetrering då.  

Det är det ena sättet, det andra när vi pratar om markbränder, och det får vi bekräftat när vi pratar 

om anläggningsägaren som har tillverkat torvpellets eller olika briketter då man har torkat torven, 

man har malt ner den till extremt fint pulver, och i dom lägena gå in med strålrör som 

räddningstjänsten kanske normalt sett använder, med väldigt stora droppar, och går in och försöker 

släcka eller väta ner, då har skärsläckaren en mycket mycket större effekt genom att man kan med 

vattendimman lägga den som en dimma ovanför, och tillåta sig att sakta sakta låta de här fina 

dropparna tränga ner i materialet undan för undan, och få mer en djupgående effekt. Och detta är 

lite grann också som att, det blev väldigt tydliggjort under salabranden i somras, skogsbranden i 

Västmanland då, att när det kommer åskskurar där uppe så hade de en väldigt kortvarig effekt på 

brandutvecklingen då, utan det alla pratade om i brandbekämpningens väg där uppe var att man ville 

ha ett finfördelat regn som varade under flera dagar, som hade mycket mycket större släckande 

effekt på dom krypbränder som var mer djupgående i marken då, och det bekräftar lite av de 

erfarenheter vi själva har när det gäller att jobba med olika torrbränslen, även spånbränslen och sånt 

då. Finfördelat vatten och jobba, du kommer till och se effekten, det tar mycket längre tid än att du 

snabbt lägger på med strålrör, men i gengäld så kommer du åt all värme som ligger djupt dolt som 

annars skulle torka upp den väta som du lägger snabbt på ytan då. 

J - Du nämnde Salabranden där. Har du hört något om skärsläckaren har använts på något sätt i 

samband med den branden? 
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K - Jag var ju uppe, jag var uppkallad vid två tillfällen på Salabranden då, och vi levererar det här 

släckmedlet X-fog, och det fanns ett önskemål från vår egen sida där att använda oss av 

skärsläckaren då. Nu fanns det ingen skärsläckare att tillgå där uppe då utan man vi fick använda det 

här släckmedlet då i konventionella system. Men vi hade signalerat att kombinationen av att 

skärsläckaren och att man har inblandning av miljösläckmedel då, att det skulle ha en bra effekt. För 

att dom erfarenheterna vi hade med oss från tidigare användning då och mot bakgrund av att det 

skedde en djup, att branden gick ner på djupet i Sala, så hade vi i det läget verkligen velat prova, men 

det blev aldrig, vi fick aldrig den förfrågan sedan i slutet då. Mycket var väl att kunskapen kring detta 

då var något begränsad på platsen då. 

J - Jag har hört tidigare erfarenheter kring att släcka bränder inne i träd med skärsläckaren, att man 

kyler ner stora ihåliga träd, istället då för att fälla hela trädet så kan man punktera och kyla ner om 

det brinner i håligheterna. Hur ser du till andra, om man nu går bort från bränder i mark, kan det 

finnas några andra användningsområden för skärsläckaren vid skogsbränder? 

K - Ja det finns en tilläggsutrustning som vi idag kallar för ramenhet, och det är en liten, en enhet som 

kanske i mått är någon meter, kanske lite mer än en meter hög och den är en meter bred ungefär, en 

och en halv meter lång, och den är byggd som en ram då, och då finns det en högtryckspump, det 

finns slangsystem och det finns pumpsystem då, och den enheten går att ställa på bandtraktorer, på 

skogsmaskiner och annat, och det är en enhet som då är helt självförsörjande. Den har en 

förbränningsmotor då som driver högtryckspumpen då och jag själv skulle mycket väl kunna tänka 

mig att den här typen av utrustning då med två fasta munstycken, ett åt höger och ett åt vänster, att 

man kan köra in i ett skogsområde och lägga extremt finfördelad vattendimma med skärsläckaren, 

både åt höger och vänster. Strålen, vi kan se strålen bryter ju upp, börjar bryta upp efter någon 

meter då, och sen är den fullt uppbruten efter sex-sju meter då. Sedan landar dom här, beroende på 

vindförhållanden och annan värmetermik och annat så vandrar de här vattendropparna sedan 

ganska långt, och skulle man applicera detta på ute kring brandgator och annat då, och kanske till 

och med då att man har höjt effekten på mängden vatten med tillsatser, miljösläckmedel då, så tror 

jag att man skulle kunna få ett bra tillskott till metodik när det gäller att säkra områden och minska 

spridningshastigheten på skogsbranden. 

J - Så att man på något sätt väter ner terrängen kring brandgator för att minska intensiteten då? 

K - Ja, vi hade den effekten när vi lade på marken vanligt konventionellt strålrör. Då kunde vi ganska 

så tydligt se när vi skannade med värmekameror att vi fick en effekt som trängde ner i marken då. 

Den erfarenheten har vi, fast det var med konventionella strålrör. Då tror vi idag att med finfördelad 

vattendimma så borde vi kunna få ytterligare effekt på detta när vi kommer upp i de här trycken som 

gäller 300 bar. 

J - Hur tror du att skärsläckaren står sig, om man nu bekämpar markbränder, istället för att använda 

jordspett som används idag? 

K - Fördelen med skärsläckaren, det krävs ju oerhört mycket mindre mängd vatten för att få samma 

effekt. Den är mer effektiv till att kyla, det går snabbare att kyla av. Problemet är att du har i vissa fall 

en begränsad räckvidd då, med konventionellt strålrör och väldigt högt tryck så kan du räkna med att 

du kanske kan maxa 20-25 meter långt, och det kanske är något mer kastlängd än vad skärsläckaren, 

men i gengäld då så kan du utnyttja den mängd vatten du har till ditt förfogande på ett mer effektivt 
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sätt. Det som också är begränsande med skärsläckaren det är ju också slanglängden då, för att 

normalt sett så är ju skärsläckaren utrustad med slang på omkring 90 meter, och en del 

räddningstjänster har lösa slang, så vi kan koppla ihop och förlänga då. Man säger normalt sett att 

man kan gå upp till 300 meters avstånd och fortfarande ha ganska så bra, då har du fortfarande 140-

160 bar munstyckstryck, vilket innebär att då har du också kraft i strålen att arbeta ner i marken. Om 

man förlänger slangen ytterligare då, då sjunker munstyckstrycket då, och då blir ju kraften i strålen 

lägre. 

J - Så jordspett gentemot skärsläckaren, där är egentligen fördelen då att du förbrukar mindre vatten, 

om man tänker på skärsläckaren? 

K - Ja, och sen vill jag påstå att jordspettet när du kör ner det i backen så har du kraft fram till så långt 

spettet, röret når. Sen ganska så snart så bromsar materialet i marken bromsar upp, så att du inte har 

den penetreringsförmågan med ett jordspett och ett vattentryck som är mycket mycket lägre än det 

du har med skärsläckaren då. Så att ifrån det att vattnet lämnar munstycket så har du en bra 

penetrering två till tre meter med skärsläckaren. Och jag skulle kunna tänka mig att med jordspettet 

bara en 20-30 centimeter sen har du ingen kraft kvar, för då har den bromsats upp tack vare att 

vattenstrålen är mycket större och har lägre utgångshastighet. För du har en utgångshastighet på 

skärsläckaren när vattnet lämnar munstycket på 210 meter per sekund. Så den kraften som detta 

medför det gör ju att vi får ju en kraft som är utanför avståndet utanför munstycket då som är stor 

skillnad mot ett konventionellt strålrör. Sen är det också en fördel, det har vi också märkt inte minst 

när det gäller brand i byggnad då att ibland är det att använder man för mycket vatten, då får du 

lokalt en sådan temperatursänkning så du får inte igång förångningseffekten och kylningseffekten 

som tränger igenom materialet, utan du sänker ganska snabbt genom att ta mycket vatten så sänker 

du temperaturen precis i närheten av verktyget då, och sen avstannar det och så blir det mest vatten 

som inte gör den nyttan som vi vill, så ibland så finns det vissa fördelar med att minska 

vattengivningen för att få en bättre ångning och kylningseffekt, och då kan du få en släckeffekt som 

sträcker sig betydligt längre då. 

J - Det här med att använda skärsläckaren vid markbränder. Finns det några uppgifter kring hur 

strålen från skärsläckaren bryts upp i porösa material. Den är ju rätt koncentrerad till en punkt. Har ni 

kollat något närmare på hur den bryts upp i sidled och hur den sprids i materialet? 

K - Ja vi använder oss av ett plåtspirorör som kanske är 50 centimeter i diameter, om vi har ett sånt 

rör som är två-tre meter långt, och fyller detta med flis eller vi fyller detta med spån, träspån, så kan 

man komma till att se när man skjuter genom detta att efter ungefär två meter någonting så har man 

ett hål igenom som är ungefär sex-sju centimeter. Så ju kraftigare material, ju mer motståndskraftigt 

material även om det är poröst material, ju mer hårdarbetat är det, ju mer håller det ihop strålen. 

Men tar man däremot torv och annat material, då märker man skillnaden att strålen bryter upp 

tidigare och gör ett betydligt större utgångshål genom spiroröret på andra sidan. Det vi gör är att vi 

fyller hela röret, sen sätter vi kycklingnät i bägge ändarna, sen punkterar vi och sätter verkligen mot 

nätet på ena sidan och så kör vi igång. Sen räknar vi hur många sekunder det tar innan penetreringen 

på hela röret är gjord. Så ser vi hur stort utgångshålet är, hur stor diameter utgångshålet är. Och då 

är det lite tuffare material, trächips och lite grövre material, då får vi fem-sex-sju centimeter efter två 

meter och när det gäller torv så kan den vara 15-20 centimeter i utgångshålet då. Vi försöker jobba 

då, man försöker komma åt dom där heta ytorna då vilket gör att man, ibland kan man hålla still för 
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att få så lång effekt som möjligt, men även den där tekniken ibland att man försöker täcka så stor yta 

som möjligt när man väl kommer ner i marken då. 

J - Dom här testerna eller försöken ni gör på övningsfältet, för ni något protokoll över det eller på 

något sätt dokumenterar försöket? 

K - Ja, det finns ett exjobb som är gjort i, om det var i Lund eller om det var uppe i Luleå, men i det 

exjobbet så finns det beskrivet hur punktering, skärning av olika material, det finns ett enda exjobb, 

jag tror den ena killen heter Bjerregård eller något sånt där. Det var två killar då. Där finns en hel del 

bra, jag tycker texten i rapporten, den är bra. Men det är främst olika väggmaterial, skivor och så, jag 

är lite osäker på om det finns något om porösa material. 

J - Jag har faktiskt läst igenom bland annat den rapporten, och jag kunde inte hitta någonting som 

egentligen går att applicera på porösa material. 

K - Nä, jag tror det är mer fast material där. 

J - Ja, det är mer konventionell användning av skärsläckaren då. Det är ju en svårighet när man ska 

vidga användningsområden, det finns inte så mycket dokumentation som styrker vissa antaganden 

och det finns egentligen ingen litteratur som nämner den kopplingen som jag planerar att göra. 

K - Delar av våra erfarenheter bygger på att vi har ganska många skärsläckare, jag tror vi har 12 

stycken nu, vi ska köpa två till, det är 14 stycken och det är ganska stort antal för att finnas inom 

samma organisation. Men det medför också att vi blir ganska uthålliga, vi kan sätta in flera 

anläggningar och vi kan jobba med olika tekniker då så vi kan se vad som varit bättre och sämre. 

J - Ja precis. Finns det någon dokumentation kring silobränder eller något sånt som går att styrka hur 

effektivt det är i dom fallen? 

K - Vi har bildspel som vi visar, men som jag säger vi har inte speciellt mycket texter i, utan det bygger 

på att instruktörerna som har tillgång till utbildningsmaterialet dom har själva fått väldigt noga 

beskrivet hur man jobbar då. Det är ett material som ingår i ett utbildningspaket. Sen finns det en 

bok som heter Silobränder, som är gjord av, det är SP som har gjort boken på uppdrag av MSB. Den 

berör litegrann skärsläckaren som verktyg. Men författaren själv hade nog ganska begränsade 

kunskaper om hur skärsläckaren kan användas. 

J - Ja jag har läst någon rapport från SP, och där nämns skärsläckaren att det kan vara ett möjligt 

alternativ, och det är egentligen där det både börjar och slutar. 

K - Jag tror att det ingår i för våran del vi har minst ett femtontal silobränder som vi har satt in 

skärsläckare i, när det varit, vi hade en stor silobrand uppe i Södertälje, det var diametern på silon var 

över 20 meter och den var 23 och 27 meter hög då, och det var en brand som pågick väldigt väldigt 

länge då, och det kunde vi se när jag sköt genom mantelytan in och därefter satt vi in ett rör och 

hade en mätsticka in då att vi hade effekt 6-7 meter in, och då hade branden pågått i sex eller sju 

dagar, så det var ju oerhört mycket brand som pågick inne i den här massan som var inne i silon. Rent 

släckmässigt sett så var det väldigt undermåligt, men vi kunde ändå se att vi hade en påverkan på 

materialet ganska långt in. 
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J - Ja det är ju lite den parallellen jag vill försöka dra då när det inte finns tillräckligt med erfarenheter 

kring markbränder. Det är ju ifall det går att dra någon form av parallell till silobränder eftersom 

själva principen är rätt så lika när man skjuter in i ett poröst material. 

K - Det körde vi när vi hade den sista branden i en sån där stor lada. Ladan var väl 50-60 meter lång 

och 20 meter hög, där låg mängder med stora högar med material, det var både färdiga pellets, det 

var sågspån då, och kutterspån då, som då brann då. Eller det hade branden hade krupit djupt ner i 

dom här högarna då. Där jobbar vi parallellt med att vi jobbade med vanligt strålrör och så jobbade vi 

med skärsläckaren. Det som diffade väldigt tydligt emellan det var att för att få full effekt med 

skärsläckaren så var vi tvungna att jobba då med man väljer en viss ruta då och så punkterar man in i 

den här rutan och så jobbar man sig in igenom den där fyrkanten då och låter strålen tränga så djupt 

man bedömer att det går. Sedan där efter får man då skanna av och se kommer värmen ut och torka 

upp den väta eller kommer den bli bestående den där släckningen som är gjord? Då märker man 

direkt skillnaden att använder man stora vattenflöden då så får du väldigt snabb påverkan då, men 

man ser i kameran att temperaturen snabbt går ner då. Men sedan efter en viss tidsperiod då så ser 

man torkprocessen då eftersom du inte har kommit åt det där djupliggande glöden och branden utan 

du har kommit åt kanske tio, femton-tjugo centimeter ner. Men däremot skärsläckaren den påverkar 

branden två-två och en halv meter gott och väl, ner. Men det tog längre tid innan du fick 

ytsänkningen, när du använder kameran då. Det tog vi, det drogs lite paralleller med att jobba på 

olika sätt, att jobba med olika tekniker, och se sedan vad resultaten blir då. Direkt släckning på det, 

eller som jag pratade om tidigare att lägga en vattendimma som du lägger under, stötvis under 

betydligt längre tid så att du sakta sakta går ner och påverkar djupliggande material då. 

J - Men då finns det i alla fall någon form av antydan till att skärsläckaren kan vara ett användbart 

redskap vid markbränder. 

K - Ja, jag skulle inte vilja säga att det kan vara, jag skulle vilja säga att det är ett, eftersom vi har 

använt detta i tio, elva-tolv år. Dom första två åren kanske vi inte tog fram den vid skogsbränder, 

men vid markbränder idag där vi märker att det har gått ner i backen så istället för att lägga som vi 

tidigare gjort mycket skum, vi är mer försiktiga idag med att använda oss av skuminblandningar där vi 

inte vet exakt vad som innehållet är, då kan jag ju säga att då är det lätt att använda vattnet på ett 

mer effektivt sätt, och det gör man med skärsläckaren då. 

J - Men då, har du några mer synpunkter eller frågor? Det känns som att du har fått med det du vill 

ha sagt? 

K - Ja. 

J - Kanon, jag har fått ett bra underlag för att fortsätta analysen. Tack så mycket för din tid och för att 

du ville ställa upp på en intervju. 

K - Tack själv. 

 

 

 


