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Ersätter

Gäller från och med

Fartygsbrandsläckning i hamn
Målgrupp
Kursen vänder sig till instruktörer inom kommunal och statlig räddningstjänst
lokaliserade i kommuner med kommersiell hamn.

Förkunskaper
Deltagare ska ha genomgått utbildning till brandman/brandbefäl samt ha
instruktörskompetens/erfarenhet av vuxenutbildning.

Syfte
Kursen syftar till att (enligt konceptet ”train the trainers”) utveckla deltagarnas
kompetens, för att de efter kursen i sin tur ska kunna utbilda personal inom
räddningstjänsten i sina hemkommuner inom ämnet fartygsbrandsläckning i
hamn.

Lärandemål
Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:
•
•
•
•
•
•
•
•

beskriva räddningstjänstarbete och säkerhetsorganisation på fartyg
sammanfatta olika myndigheters och organisationers ansvarsområden
och samverkan
redogöra för några av de vanligaste fartygstypernas uppbyggnad
beskriva vilka särskilda risker som kan finnas vid
fartygsbrandsläckning i hamn
nyttja olika beslutsstöd och regelverk som är aktuella vid fartygsbrand i
hamn
beskriva de vanligaste brandorsakerna ombord, brandförlopp och hur
brandskyddet kan vara utformat
tillämpa olika brandsläckningsmetoder beroende på hur
brandförloppet utvecklas
reflektera över tidigare erfarenheter från inträffade händelser inom
området

Innehåll
MSB-119.1

•
•
•

Räddningstjänst på fartyg och samverkan med Sjöfartsverket,
Kustbevakningen m.fl.
Regelverk
Fartygskännedom och ett fartygs säkerhetsorganisation
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Brandskydd ombord, brandorsaker, särskilda risker
Brand- och säkerhetsplaner
Brandförlopp på fartyg, brandsläckningsmetoder och taktik
Laster, farligt gods
Stöd och hjälpmedel (bl.a. RIB)
Fallbeskrivning/inträffade händelser
Erfarenheter från inträffade händelser inom området

Pedagogik och metodik
Kursen bedrivs processinriktad. Större delen av kursen genomförs på distans
(flexibelt lärande) med individuell återkoppling av kursansvarig.

Upplägg och omfattning
Kursen omfattar fyra veckors distansutbildning, motsvarande totalt tre dagars
arbetsinsats av kursdeltagaren, inklusive möten on-line vid inledning och
avslutning av kurs, samt en dags närträff på ett fartyg.

Läromedel
Referenslitteratur presenteras under distansdelen av kursen.

MSB-119.1

Examination
Kursintyg utfärdas till deltagare efter fullföljd kurs.
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