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I nära samarbete med Räddningstjänsten – En Trygg Hamn!
www.uddevalla-hamn.se

– Räddningstjänsten Mitt Bohuslän finns till för dig dyg-
net runt, året om. Vi arbetar både förebyggande och 
operativt för att höja säkerheten i hela samhället. Vårt 
arbete bidrar till en säker vardag för alla som bor och 
verkar i kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla.

– Under Räddningstjänstförbundets vision Trygghet - Säker-
het - Omtanke strävar vi efter att erbjuda bästa möjliga 
service till alla som lever och verkar i kommunerna. 
Detta leder till ambitionsyttringen att bli Sveriges bästa 
räddningstjänst, och som någon så klokt sa: Vad är al-
ternativet?

Den första januari 2015 utökades organisationen med 
Uddevalla kommun, vilket ledde till den nuvarande sam-
mansättningen. Att vara en så stor organisation som vi 
är nu ger oss tillgång till ökade resurser, högre kvalitet, 
bättre kompetensutveckling och en verksamhet som bär 
mot framtiden. Organisationen är flexibel och välutveck-
lad. I denna broschyr presenterar vi vår verksamhet och 
hoppas kunna ge dig som läsare några nyttiga råd för 
din egen säkerhet.

– Bernt Eriksson, Förbunds-/räddningschef

Vi vill vara  
Sveriges bästa räddningstjänst!
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BROFJORDENS KEMKONSULT AB
CERTIFIERAT SKATTEUPPLAG
KEMKONSULTER OLJE- & PETROKEMISK INDUSTRI
OIL TREATMENTS ONSHORE/OFFSHORE
ÅTERFÖRSÄLJARE AV PETRO CANADA  SMÖRJMEDEL 

E-mail: office@kemkonsult.se         
Tel: 0523-66 07 80
Besök oss gärna på vår depå i Lyse: 
Fjälla 132b, 45391 Lysekil

För din säkerhet
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund bestående av Lysekils, 
Munkedals och Uddevallas kommuner. Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi 
här i beredskap för olyckor. Vår målsättning är att inga olyckor ska inträffa, men 
när olyckor ändå inträffar ser vi till att de får så små konsekvenser som möjligt. 
Alla känner till att vi är på plats så snart en olycka skett, men alla vet inte att vi 
lägger ännu mer arbete på det förebyggande arbetet. Genom utbildning, bra 
säkerhetsrutiner och rätt utrustning hjälper vi människor och företag i regionen 
att minska olycksrisken.

I din närhet
Åtta räddningsstyrkor är jämnt fördelade i de tre medlemskommunerna, 
därför kan vi snabbt vara på plats om det inträffar en olycka. Sju 
brandstationer finns i centralorterna i respektive kommun. Vi är unge-
fär 180 medarbetare, varav de flesta är hel- eller deltidsbrandmän. I 
Uddevalla finns heltidsbrandmän som rycker ut från stationen inom 90 
sekunder vid larm. I Lysekil, Munkedal, Brastad, Ljungskile, Uddevalla, 
Skaftö och Hedekas finns styrkeledare och deltidsbrandmän, med fem 
minuters anspänningstid.

I väntan på ambulans
Våra brandstationer larmas vid akuta livshotande sjukvårdslarm. Det 
gäller till exempel hjärtstopp, akuta andningssvårigheter och andra 
tillstånd som kräver omgående akutinsatser. Detta ersätter inte behovet 
av ambulans men brandpersonalen har rätt kompetens för att påbörja 
livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.
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För effektiva kemikalie- och oljesaneringsprodukter

Kontakta oss
Tel: 0725-201 520

Mail: soab@ramje.com

Mer info om våra produkter
www.sjuntorpoab.com

Systematiskt  
brandskyddsarbete 
I samband med tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor ligger fokus på det systematiska brandskydds-
arbetet och det är oftast inom detta område som vi ger 
anmärkningar till företag och offentliga verksamheter. 
Vi kräver att verksamheter av alla slag ska utse en 
brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brand-
skydd och dokumentation. Ett systematiskt brandskydd 
ger ordning och reda i brandskyddet och finns det ett 
kvalitetsledningssystem så kan brandskyddet med för-
del integreras i det. 

Ditt hem ska skyddas
Hemma i villan eller lägenheten räcker det oftast med 
brandvarnare och någon form av släckutrustning.  
Kontrollera utrustningen regelbundet, till exempel inför 
julhelgerna och inför grillsäsongen.

Brandfarliga och explosiva varor
Verksamheter som ska hantera brandfarliga eller ex-
plosiva varor behöver tillstånd från oss enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Sotning och brandskyddskontroll
Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort 
i eldstäder och skorstenar så att risken för en soteld 
minimeras. Varje kommun bestämmer hur ofta sotning 
ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på 
klimatförhållande och eldningens omfattning. För att i 
ett tidigt skede upptäcka fel som kan leda till brand ska 
eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras 
från brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även 
tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall 
på mellan två och sex år. Sotning och brandskyddskon-
troll sköts av godkända entreprenörer i alla tre kom-
muner.
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Utbildning 
– bästa sättet att förhindra olyckor

Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor,  
företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Vi lägger 
stor vikt vid att anordna olika utbildningar i våra medlemskommuner och 
att informera brett på företag, skolor, organisationer och offentliga arbets-
platser. För att hålla ett så brett kursutbud som möjligt samarbetar vi med 
Brandskyddsföreningen. Gå in på www.brandskyddsforeningen.se/vast 
för att boka din kurs.

Några av våra vanligare utbildningar:
• Grundläggande brandkunskap
• Hjärt- & lungräddning/Första hjälpen
• Heta arbeten
• Säker buss
• Anläggningsskötare
• Företagsanpassad utbildning
• Egensotning

Olycksplatsundersökningar
–  så att det inte händer igen

Enligt 3 kapitel 10 § Lagen om skydd mot olyckor ska varje olycka som 
lett till en räddningsinsats undersökas med avseende på orsak, förlopp och 
räddningsinsats. Undersökningen ska ske i skälig omfattning. I de allra flesta 
fall räcker räddningsledarens insatsrapport för att uppfylla lagkravet. Men 
vid vissa typer av olyckor och bränder görs en fördjupad olycksundersök-
ning. När det är angeläget att få kunskap om varför en brand har startat 
kan vi utföra en brandorsaksutredning. Syftet och målet med all olycks- 
undersökning är att erfarenheter ska spridas för att man i framtiden ska 
kunna möta motsvarande händelser på ett effektivt och säkert sätt.

Vi skyddar restvärden
Vi har avtal med Brandskyddsföreningen som täcker åtgärder efter en  
brand eller olycka. Avtalet innebär att räddningstjänsten kan utföra akut 
restvärdesskydd. Det handlar om att skapa en torr och rökfri miljö efter 
bränder eller vattenskador. Exempelvis kan det handla om att laga trasiga 
fönster, dörrar och tak, det kan också innebära att vi täcker fastigheten 
med skydd för nederbörd. Lösöre räddas genom flyttning eller intäckning. 
Sanering vid olyckor på väg och järnväg innebär oftast att städa upp så att 
trafiken kommer igång så fort som möjligt.



SÄKERHETEN 
KOMMER FÖRST!
Preems ra�  naderi i Lysekil är Skandinaviens 
största med kapacitet att ra�  nera 11,4 
miljoner ton råolja om året. Dygnet runt 
har vi nödlägesberedskap med bland annat 
intern räddningstjänst. Det fi nns ett 
kommunalt åtgärdsprogram för att 
hantera eventuell olycka och ett 
nära samarbete med kustbe-
vakning och lots. Säkerhets-
övningar hålls regelbundet 
och berörd personal utbildas 
kontinuerligt.

Din kunskap är hemmets bästa brandskydd
Med rätt kunskap kan du förebygga och hantera olika typer av brandtillbud som kan inträffa i ditt hem  
eller på din arbetsplats. Rätt kunskap hjälper dig undanröja risker och bedöma och avvärja situationer.



Larmnr:

020-38 39 00
(Dygnet runt)

Environment & Rescue

Ansluten till SOS-Alarm • Har avtal med försäkringsbolagen

När det gäller: Trafikolyckor (tunga fordon) - Sanering av bensin och oljeprodukter -
Deponi av förorenade jordmassor - Rening av oljeförorenat grundvatten

Brandvarnare räddar liv
Vid tre av fyra dödsbränder saknas en fungerande brand-
varnare. Har du inte en brandvarnare så skaffa en direkt, 
det är en billig livförsäkring. Brandvarnaren reagerar på 
farlig rök och varnar dig i tid när den är rätt placerad. 
Sätt upp en i taket utanför sovrummet, en bit från väggen. 
Brandvarnare som är anslutna till elnätet är att rekommen-
dera. Har du flera så är det allra bäst om du kan samman-
koppla dem.

Brandsläckare
För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommende-
rar vi pulversläckare på minst 6 kg. Läs gärna mer på  
www.brandskyddsforeningen.se.

Brandfilt
En brandfilt på minst 120 x 180 cm är ett bra komplement 
till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas 
för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i 
kokkärl.

El avger värme och värme  
kan orsaka bränder
Elapparater anges som brandorsak i mellan 1 100 och  
1300 bostadsbränder per år. Elbränder börjar oftast med 
en överbelastning på elnätet eller en glappkontakt. Ström 
är värme och blir det för mycket ström eller för dålig kon-
takt uppstår lätt en brand.

Automatisk övervakning av spis
Många bränder startar på spisen, flera olika system har 
därför utvecklats för att förhindra spisbränder. Till exempel 
finns en temperatursensor som stänger av elförsörjningen 
när temperaturen i stek- och kokområdet uppnår en förin-
ställd temperatur. Ett annat system är baserat på att  
rörelsesensorer stänger av strömmen till spisen om perso-
nen lämnar köket. Rökdetektorer med samma teknik finns.

Brand i lägenhet
Börjar det brinna i din lägenhet så ska du ta dig ut så fort 
du kan, se till att stänga dörren till lägenheten så att inte 
trapphuset blir rökfyllt. Dina grannar ska ju också kunna ta 
sig ut. Om det av någon anledning är rök i trapphuset, se 
till att hålla lägenhetsdörren stängd. Stanna kvar i  
lägenheten och ring 112. Ställ dig vid ett fönster eller  
på balkongen så att brandpersonalen ser dig.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
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i nära samarbete med  
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

www.uddevalla-omnibus.se

I det smarta samhället som nu formas blir resiliens, eller
motståndskraft mot störningar, allt viktigare.

Prospero arbetar med både offentlig och privat sektor
för att stärka organisationers resiliens. Tillsammans

med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har vi bland annat 
hjälpt till med Räddningstjänstförbundets utformning.

VILL DU BLI 
EN AV OSS?
Har du god fysik, är flexibel, gillar att 
hjälpa andra och bor i närheten av en 
av våra brandstationer?

Har du dessutom en huvudarbetsgivare 
som tillåter att du arbetar deltid hos 
oss? Då är vi mycket intresserade av 
din ansökan.

Arbetsuppgifterna är i första hand  
övning och utryckning men även 
brand- och olycksförebyggande  
arbetsuppgifter ingår i jobbet.  
Utbildningen får du av oss och ingen 
erfarenhet krävs, men vi lägger stor 
vikt vid personlig lämplighet. Flexibi-
litet, stresstålighet och en god sam-
arbetsförmåga är några av de  
egenskaper vi letar efter.

Välkommen med din ansökan/ 
intresse-anmälan genom hemsidan:  
www.mittbohuslan.se

Kontakta oss:
raddningstjansten@mittbohuslan.se

www.mittbohuslan.se

010-161 55 00

Besök oss:
Bastiongatan 14 
451 81 Uddevalla

Eller skanna QR-koden:
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