
Fakta – Dragbil och påhängsvagn  
1975 beställdes ett särskilt miljöskyddsfordon med 18 Skånekommunerna som delägare. Dragbilen var en Volvo F86 34S2 
4x2-76. Den reg-besiktigades 1976-09-02 och fick reg-nr JNB361. Bilen togs i drift kring årsskiftet 1976-1977. Till bilen var 
kopplad en påhängsvagn av skåptyp, fabrikat Tjörnarpssläp, i vilken olika utrustningar, verktyg och skyddsmateriel var place-
rade längs sidorna. Påhängsvagnen hade även en kommunikationsradio för kommunikation med andra räddningstjänster, 
myndigheter osv. samt belysningsmast. 
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Bil 131 var helt rödmålad med ett brett band i röd dayglow färg längs bilens och vagnens sidor samt framtill och baktill. Bilen var 
i övrigt neutral och bar endast texten Brandkåren framåt och bakåt samt Skåne Miljöskydd på sidorna. Foton: Lars-Owe Göthe 

Dragbilar och påhängsvagnar vid Malmö Brandkår 



När Malmö Brandkår skulle investera i nytt räddningsfordon och 
skumsläckningsfordon valde man då också dragfordon med på-
hängsvagnar.  Då kunde man vid service och liknande skifta runt 
dragbilarna på de olika vagnarna.  
Ovan ser vi JNB361, nu som bil 129, utanför vagnhallen på Brand-
mästargatan. Intill står skumvätskevagnen 109T2 och dold bakom 
denna, miljöskyddssläpet 129M. Bilen har nu också försetts med 
stativ för vinsch i fronten. Den dayglow färgen var inte tålig mot 
solljus och tiden på station Heleneholm satte sina spår. Där lyste 
solen in genom portfönstren och färgen blev allt blekare. 
Bilden ovan till höger visar dragbilen i ny kostym. Malmö Brandkår 
tog över dragbilen och passade på att lackera om bilen och ge den 
sådan reflexdekor som övriga fordon hade fått. Det gamla Hella ro-
torljuset har ersatts av två Pintsch Bamag. Påhängsvagnen har fort-
farande ursprungsfärgen. 

Påhängsvagnen JCY267, nr 349, 
presenteras på nästa blad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga bilder på denna sida har tagits 
av Lars-Owe Göthe 

Ovan har ekipaget fått nya nummer, 119 respektive 119M.  
 
Bilden till vänster visar ekipaget utanför Hyllie brandstation dit det 
flyttades 1995. Nytt fordonsnummer blev 149. Påhängsvagnen fick 
också nytt nummer men nu i egen nummerserie, 349M. Senare 
togs M-et bort. 
 
 
 
 
Bilden nedan visar ekipaget med nylackerad påhängsvagn. Nu hade 
även Blekinge anslutit sig till kemikalieberedskapen i Skåne. 
Benämningen Räddningstjänst Syd har inte med förbundet Rädd-
ningstjänsten Syd, som bildades 2005/2006, att göra. 



Samtliga bilder på denna sida har tagits 
av Lars-Owe Göthe 

1997 ersattes JNB361 av en ny dragbil av fabrikat Scania, med reg-nr 
CWY680. Inredning och innehåll i påhängsvagnen kan ha förändrats 
genom åren, från 1976.      
 

På vagnens högra sida 
finns en dubbeldörr ovan-
för dragbilens bakhjul. Till 
denna finns en trappstege 
som under transport 
hänger i vagnens front.  
 
Bakom och nedanför dör-
ren finns ett fack för 
slang. 
 
 
 
 
 
 
Baktill har vagnen en 
dubbeldörr och en hyd-
raulisk lyft. Bilderna visar 
en del av utrustningen. 

Miljöskyddsfordon 


