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Inledning

Detta dokument utgör Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO). Som underlag har en
riskanalys upprättats. Riskanalysen fokuserar på de
risker som kan leda till räddningsinsats och är baserad
på nationell och lokal insatsstatistik samt erfarenheter
från inträffade olyckor. Räddningstjänstförbundet har
tagit fram ett gemensamt handlingsprogram för skydd
mot olyckor, både för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst.
Syftet med handlingsprogrammet är att redogöra för
räddningstjänstförbundets målsättningar kring arbetet
med att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsats. Syftet är också att skapa struktur och samordning
i arbetet med skydd mot olyckor och därigenom öka
säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas
i de tre medlemskommunerna. Handlingsprogrammet
vill vidare beskriva för kommuninvånarna vilket skydd
hon/han kan förvänta sig av samhället samt se vad
samhället förväntar sig av den enskilde.
Flertalet olyckor inträffar i människors vardagsliv inom
trafik, boende, fritidsverksamhet, offentliga miljöer
osv. I Sverige uppgår den totala kostnaden för olyckor
årligen till nästan 80 miljarder kronor, 3000 personer
omkommer till följd av olycka och 100 000 skadas så
allvarligt att de behöver sjukhusvård. Samhällets kostnader för olyckor i våra tre medlemskommuner, uppgår
årligen till drygt 430 miljoner kronor (Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet, MSB, 2015).
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Inom förbundet ska vi dagligen, aktivt arbeta med att
förebygga olyckor. Det viktigaste för alla, den enskilde
och samhället, är att det inte inträffar några olyckor alls.
För detta krävs ett aktivt informationsarbete, utbildning
och att ge råd och anvisningar i olika sammanhang. I
de fall den enskildes förmåga inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba insatser.
Människor som vi möter i vårt arbete ska dessutom
bemötas med öppenhet, omtanke och respekt.
Handlingsprogrammet fastställs av förbundsdirektionen och gäller från och med 2018-04-10.

Avgränsning
Detta handlingsprogram har avgränsats till att gälla
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som kan föranleda
räddningstjänst. Handlingsprogrammet redovisar
Räddningstjänstförbundets verksamhet inom LSO:s
lagstiftningsområde. De skyldigheter som vilar på
förbundet om tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag
(SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
beskrivs även.
Handlingsprogrammet bygger på gjord riskanalys enligt LSO och syftar till att redogöra för förbundets målsättningar kring olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt LSO, dvs de händelser då kommunerna ska
ansvara för räddningsinsatsen.
Åtgärder vid extraordinära händelser redovisas tills
vidare i en för varje medlemskommun separat handlingsplan enligt Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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”

Ett tryggt och säkert
samhälle för alla
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Lagstiftning
Sedan 1 januari 2004 styrs Sveriges räddningstjänster av
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). LSO ersatte
då räddningstjänstlagen (1986:1102). Förändringen
i och med att LSO trädde i kraft innebar bland annat
en minskad detaljstyrning med större möjligheter till
anpassning på lokal nivå. LSO anger bland annat kommuners uppgifter och vilket organ som har ansvaret för
räddningsinsatser i olika sammanhang.

Kommunernas ansvar
Lagstiftningen föreskriver att kommunen skall arbeta
med tre delar inom ramarna för arbetet med skydd mot
olyckor, tre delar som motsvarar tre faser av olyckan:
Före olyckan
Fasen före innebär allt det vi gör för att minska antalet
inträffade olyckor och förberedelser för att kunna minimera de olyckor som trots allt sker. Både den enskilde
och kommunen har ett ansvar att förebygga olyckor
enligt LSO. Kommunen ska underlätta den enskildes
arbete med skydd mot olyckor. Kommunen ska utföra
tillsyn över att LSO uppfylls och ansvarar för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll. Kommunen har
ett ansvar att erbjuda den enskilde kunskap och stöd i
arbetet med att förebygga olyckor. Detta ansvar innebär
bland annat att erbjuda information, rådgivning och
utbildning.
Under olyckan
Fasen under omfattar det vi gör under den tid vi hanterar en olycka och är på skadeplatsen. Detta kallas för
operativ räddningstjänst. För att hantera de risker som
finns inom kommunen skall kommunen tillse att den
har en räddningstjänst som är rätt dimensionerad, har
rätt utrustning samt kompetens. Omfattande risker kan
hanteras med hjälp av exempelvis räddningstjänster i
intilliggande kommuner.
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Efter olyckan
Fasen efter innefattar att räddningstjänsten ska följa upp
och utvärdera de insatser som genomförts. Utredning
ska göras av hur och varför olyckan skedde samt utvärdering av insatsens genomförande.
Att utföra räddningsinsats avses i detta handlingsprogram de insatser där kommunen är ansvarig myndighet
att utföra räddningsinsats. Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor är kommunen skyldig att utföra
räddningsinsats för att hindra och begränsa skador på
människor, egendom och miljö. Kommunens ansvar att
utföra räddningstjänst begränsas i 4 kap 1-6§ i LSO. För
att en räddningsinsats ska vara motiverad enligt LSO ska
följande fyra kriterier vara uppfyllda:
1. Behovet av ett snabbt ingripande
Räddningstjänsten är skyldig att ingripa i de fall
skaderiskerna ej tillräckligt snabbt kan avvärjas av den
hotade egendomens ägare och skadan förvärras om ett
snabbt ingripande ej sker.
2. Det hotade intressets vikt
Detta kan vara ekonomiskt, kulturellt eller av annat
värde.
3. Kostnaderna för insatsen
Räddningstjänsten är skyldig att ingripa enbart om det
framstår som sannolikt att det som räddas är mer värt
än kostnaderna för räddningsinsatsen.
4. Omständigheterna i övrigt
Räddningstjänsten är skyldig att ingripa enbart om
den hotade egendomens ägare ej själv har möjlighet att
avvärja eller begränsa skadorna.

Den enskildes ansvar
Utöver riktlinjer för vad räddningstjänsten och kommunen skall göra före, under och efter en olycka tillskriver
även lagen ett ansvar för den enskilde. Enligt regeringen
är arbetet med att stärka den enskilda människans förmåga att agera rationellt i samband med mindre olyckor
viktigt. Den enskildes förmåga har stor betydelse vid
olyckstillbud och kan minska konsekvenserna av inträffade olyckor (Regeringen, 2009). Den enskildes ansvar
regleras i 2 kap LSO. Detta kan bland annat innebära
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att se till att det finns ett bra brandskydd i hemmet och
att skaffa sig nödvändig utbildning och kunskap för att
kunna förebygga och hantera olyckor. Den enskilde har
också skyldighet att tillkalla hjälp vid inträffad risk för
olycka eller en överhängande risk för olycka.

3 kap. 1 § För att skydda människors liv och hälsa samt
egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder
vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för
att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Nationella mål

3 kap. 2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anges
övergripande nationella mål för verksamheten skydd
mot olyckor. Dessa nationella mål är riktningsgivande.
Utöver dessa mål ska kommunen själv formulera verksamhetsmål, anpassade utifrån den lokala riskbilden. De
lokala målen ska även kopplas mot de nationella målen
och verksamhetsmålen i LSO.
Syftet med LSO tydliggjordes i regeringens proposition
2002/03:119:

Det måste bli färre som dör, färre
som skadas och mindre som förstörs.
I LSO redovisas fyra nationella mål:

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i
hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Nationella visioner/strategier
På uppdrag av Regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kompletterat de
nationella målen med strategier. Denna komplettering
redogör för hur brandskyddet bör stärkas genom stöd
till den enskilde. Strategin innehåller åtgärder inom fyra
områden:
Kunskap och kommunikation - Med fokus på att alla
som bor i Sverige ska kunna skydda sig mot brand och
veta hur man agerar om det börjar brinna
Tekniska lösningar - exempelvis spisvakt, självslocknande cigaretter och sprinkler
Lokal samverkan - för att nå ut till grupper som är särskilt utsatta för brand eller svåra att nå med information
Utvärdering och forskning - där nio indikatorer för
utvärdering tagits fram och forskning satsas på olika
aspekter av brand i bostadsmiljö.
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Risker i räddningstjänstförbundet
De risker som finns i räddningstjänstförbundet presenteras i den riskanalys enligt lagen om skydd mot
olyckor som är framtagen för Tjörn, Stenungsund och
Lilla Edet [3]. Nedan presenteras en sammanfattning av
de risker som finns i kommunerna.

Tjörns kommun
Tjörn är en utpräglad turistkommun som sommartid i
stort sett fördubblar sin befolkning. Kommunen arbetar
medvetet och aktivt för att öka inflyttning och turisttillströmning.
Tjörn är i stor utsträckning en småföretagarkommun,
men inte utan inslag av verksamheter som innebär särskilda risker. Bland annat finns en djuphamn med frekventa anlöp av mycket stora fartyg. I kommunen finns
också många magasin och lager som innehåller mycket
höga brandbelastningar. Dessutom finns en verksamhet
klassad som ”farlig verksamhet” enligt Lagen om skydd
mot olyckor, 2 kap. 4§.
Bebyggelsen på Tjörn utgörs framförallt av villabebyggelse. Äldre bebyggelse och samhällen är ofta
lokaliserade utifrån närheten till havet. Samhällen har
därför växt upp på öar och på spridda platser på Tjörn.
I dessa samhällen finns ofta inslag av mycket tät och
brandfarlig bebyggelse. Det är i första hand kring dessa
samhällen bostadsbebyggelsen utvecklas, och i allt
större utsträckning med flerbostadshus. Den spridda
bebyggelsen medför att samhällen utvecklas, på relativt
stort avstånd från var räddningsstationer är lokaliserade idag, vilket innebär långa responstider för räddningstjänsten. I Tjörns kommun nås idag endast drygt
hälften av befolkningen av en räddningsinsats inom 10
minuter. Utvecklingen med att det byggs allt fler höga
(> 3 vån.) byggnader, utgör ytterligare en utmaning för
räddningstjänsten.
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Den äldre delen av befolkningen, utgör i Tjörns
kommun, en större andel än för riket i övrigt. Befolkningsutvecklingen i kommunen, visar också på att
denna grupp väsentligt kommer att öka. Detta faktum,
i kombination med att kvarboendeprincipen fortsatt
kommer att gälla, utgör vid brand en allvarlig risk för
äldre/funktionshindrade i eget boende.
Tjörn är en ö-kommun och som sådan inbjuds det till
många olika vattennära aktiviteter och verksamheter;
båttrafik, gästhamnsverksamhet, lek, bad och fiske
som exempel. Verksamheter som innebär att risken för
drunkningsolyckor ökar.
Mängden oljetransporter samt den totala trafikintensiteten genom Västerhavet kommer att öka. Risken för
olyckor med oljeutsläpp som följd, är därför en realitet.
Med de strömförhållanden som råder, utanför och vid
vår kust, vet vi av erfarenhet att vi är en mycket utsatt
kommun om ett oljeutsläpp inträffar.

Stenungsunds kommun
Stenungsund har en relativt varierad riskbild. Det
finns ett antal objekt och miljöer som vid en oönskad
händelse (exempelvis brand eller kemikalieutsläpp)
kan leda till stora skador på människors liv och hälsa.
Kommunen genomkorsas av E6, där stora mängder
farligt gods transporteras. Järnvägsförbindelse finns i
form av Bohusbanan med omfattande mängder farligt
gods som fraktas genom Stenungsunds tätort. I fyra
hamnar för godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som sedan fraktas på havet eller i det
omfattande rörledningssystem som fördelar ut kemikalier till de petrokemiska industrierna i Stenungsund.
Utanför Stenungsund går farleden för fartygstrafik upp
till Uddevalla. Andra infrastrukturella anläggningar
är det eldistributionsnät som delvis går via Vattenfalls
kraftverksområde samt den naturgasledning som löper
genom 2/3 av kommunen med uttag vid två av de större
petrokemiska industrierna.
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I kommunen finns också stora skogsarealer i svårframkomlig terräng samt ett antal stora petrokemiska industrier med komplicerade riskbilder, bland annat med
klorhantering, ammoniakhantering och hantering av
brandfarliga varor. Inom kommunens område finns det
åtta anläggningar som lyder under 2 kap 4 § LSO. Dessa
anläggningar är Akzo Nobel (petrokemi), Perstorp Oxo
(petrokemi), Borealis Kracker (petrokemi), Borealis Polyeten (petrokemi), Inovyn (petrokemi), Vattenfall Kraftverk, AGA Gas samt Primagaz (gasolhantering). De sju
förstnämnda är även Sevesoklassade i den högre nivån.
Det finns ett antal skolor, samlingslokaler och vårdinrättningar som är samhällsviktiga objekt med hög persontäthet i Stenungsunds kommun. Andra objekt värda att
nämna är de av kulturhistoriskt värde, exempelvis kyrkor.
I Stenungsunds kommun tillkommer ett antal objekt
i riskbilden inom en relativt snar framtid. Den petrokemiska industrin håller på att byggas ut vilket leder
till att volymerna av farliga ämnen ökar väsentligt i
kommunen. Delar av industriutbyggnaden har ersatt en
äldre anläggning vilket förväntas leda till en något lägre
risk för att en olycka inträffar för denna del på grund av
modernare säkerhetssystem. Invånarantalet förväntas
fortsätta att öka och kommer enligt prognos uppgå till
ca 27 240 i kommunen år 2020 [7] vilket innebär att fler
människor kan drabbas av en omfattande olycka. Antalet vardagsolyckor förväntas öka i och med att antalet
invånare som kan orsaka olyckor ökar.

Lilla Edets kommun
Det finns flera tätorter i kommunen. Lilla Edet och
Lödöse har en befolkningskoncentration och en
generell riskbild som kan jämföras med andra tätorter
i den storleksordningen, dvs koncentrerad centrumbebyggelse med affärsverksamhet, bostadsbebyggelse
och tät trähusbebyggelse, vårdanläggningar, skolor och
samlingslokaler. De mindre tätorterna har i huvudsak
enbostadshus och en lägre befolkningskoncentration.
Befolkningen i kommunen beräknas att stiga i en stadig

takt och med detta stiger de risker vilka kan härledas
till ökad befolkning. Nya bostadsområden planeras i
Lödöse där man förväntar att samhället skall växa ihop
med pendeltågstationen Lödöse södra.
I fråga om kommunikationer finns omfattande vägoch järnvägstrafik. Den nya motorvägen med skilda
körfält och vajer innebär att de allvarliga olyckorna
har minskat, dock återstår två ställen i kommunen
där motorvägen inte är utbyggd, där märks en förhöjning av antalet olyckor. Järnvägstrafiken i kommunen
sker på två sträckningar där den mest trafikerade är
Norge-Vänerbanan som är nybyggd med dubbelspår,
tågtunnel och planskilda korsningar. På Lödöse södra
sker persontrafik där ökad trafik från genomgående
tåg och ökade personrörelser innebär att risken för
påkörning ökar. Omfattande transporter av farligt gods
förekommer både på järnväg och landsväg. Yrkessjöfart
förekommer på Göta Älv via sluss i Lilla Edet samt till
och från hamnanläggningar.
Geologiska, geotekniska och topografiska förhållanden
innefattar risker för ras och skred. Göta Älvdalen har
den högsta frekvensen av skred i Sverige. I SGI:s skreddatabas finns ett 60-tal skred och jordrörelser registrerade längs Göta älv, där de flesta av skreden inträffat på
sträckan mellan Lilla Edet och Trollhättan. Risken för
ras och skred i Götaälvdalen är hög, sjöfartsverket och
kommunen har utfört och kommer att utföra förebyggande åtgärder på de identifierade riskområdena. I
kommunen finns ett intensivt turist- och friluftsliv
exempelvis i naturvårdsområden och vid Göta älv. Det
finns också större sammanhängande svårtillgängliga
skogsarealer med risk för stora skogsbränder.
De tre farliga verksamheterna enligt LSO 2 kap 4 § ligger i
Lilla Edets tätort med Essity som den verksamheten vilken
bidrar med de mesta av de möjliga oönskade händelserna.
Essity är den största industriverksamheten i kommunen
och Sevesoobjekt enligt den lägre graden. Essity förväntar
sig en ökning av produktionen samt lagerverksamheten
dels av papper men även av brandfarlig vara. Den kemikaliska industrin i Göta kommer att utvecklas i takt med att
efterfrågan av deras produkter ökar.
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Olyckornas lokalisering

Nedan kan placeringen av de skadehändelser (år 20072014) som räddningstjänsten larmats till utläsas. För
Tjörn visar kartan en viss förtätning av olyckor till
kommunens olika tätorter. I övrigt är det stor spridning
över hela kommunen. Bränderna på Tjörn är främst
lokaliserade till kommunens tätorter, men spridningen
är stor. Majoriteten av olyckorna i Stenungsund sker i
tätorten med en viss spridning kring de största vägarna.
En majoritet av bränderna sker i Stenungsunds tätort.
För Lilla Edet kan utläsas att majoriteten av olyckorna
sker i de två tätorterna (Lilla Edet och Lödöse) samt
med en viss spridning kring de största vägarna. Även
huvuddelen av bränderna sker i de två tätorterna i Lilla
Edet.

Bildtext:
Insatser för räddningstjänsten i Tjörns, Stenungsunds samt Lilla Edets kommun 2007-2014. Symboler enligt följande:
:brand i byggnad, : brand ej i byggnad, : trafikolycka, : utsläpp farligt ämne, : naturolycka, : drunkning.
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När inträffar olyckorna

Nedan presenteras vilken tid på året, vilken veckodag
och när på dygnet som räddningstjänsolyckor inträffar
inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Samtliga räddningsinsatser för åren 2007-2014 fördelat per månad

Samtliga räddningsinsatser för åren 2007-2014 fördelat per veckodag

Räddningsinsatserna i Lilla Edet är relativt jämt fördelade över året med en liten förhöjning av frekvensen
under mars, juli och augusti. I Stenungsund utförs
flest räddningsinsatser under sommarmånaderna och
december. För Tjörn utmärker sig april och juli månad
med hög frekvens. April är våreldningens månad
och juli befolkningsökningens månad.Lilla Edet och
Stenungsund följer riksstatistiken när det gäller fördelningen av olyckorna per veckodag, d.v.s. att fredagsöndag är de mest olycksfrekventa dagarna. På Tjörn är
toppen på lördagar.
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Samtliga räddningsinsatser för 2007-2014 fördelat per dygnstimme

Lilla Edet och Tjörn har liknande kurvor där insatserna är fördelade under den tid då människor är som mest aktiva. Stenungsund följer också detta mönster men med avvikelser för de tider
där människor rör sig till och från arbete/skola då statistiken visar förhöjda värden.
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Förbundets organisation
Alla kommuner har enligt lag skyldighet att
bedriva räddningstjänst, som agerar vid olycka eller
överhängande fara för människor, egendom eller
miljö. SBRF är ett kommunalförbund som har åtagit
sig att bedriva denna verksamhet för tre kommuner.
Kommunerna som samverkar i förbundet är
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. I dessa kommuner
bor det tillsammans drygt 56 000 invånare.
Den politiska styrningen sker på samma sätt som i
en kommun och förbundets uppdrag regleras i en
förbundsordning.

Förbundet har egen Direktion med representation
från medlemskommunerna. Förbundet är således en
egen juridisk myndighet. Organisationen SBRF leds
av en förbundsdirektör som är tillika räddningschef.
Inom ledningen finns en förbundsstabschef,
utvecklingsstrateg, operativ chef samt förebyggande chef.
Verksamheten stödjs av administration, där funktioner
såsom lönehantering, diariehantering samt information
ingår. Verksamheten styrs i nästa nivå av områdeschef
inom respektive område.

Direktion/
Politisk ledning

Förbundsdirektör/
räddningschef
Förbundsstab

Utvecklingsstrateg

Administration/ Kansli

Operativ chef

Industrisamordnare

Områdeschef
Stenungsund

Förebyggandechef

Områdeschef
Lilla Edet

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds ledningsorganisation
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Områdeschef
Tjörn

Brandingenjör
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Förebyggande skydd mot olyckor
Förebyggande organisation
Förebyggandeavdelningen bedrivs med fokus på
rådgivning, myndighetsutövning och samverkan. Den
förebyggande avdelningen är kopplad till övriga verksamheter med avseende på att hela organisationen ska
förmedla förbundets förebyggande budskap och arbeta
med förebyggande åtgärder. Förebyggandeavdelningen
skall fokuseras i enlighet med de nationella strategierna
(exempelvis för att minimera antalet dödsbränder i bostad). Förbundet har valt att formulera egna säkerhetsmål och prestationsmål för att tydliggöra hur förbundet
kommer att uppnå dessa (se sida 28-31).
Förebyggandeavdelningen består av två brandingenjörer (varav en är chef) och tre brandinspektörer. Brandinspektörerna är placerade i Lilla Edet, Stenungsund
och på Tjörn.
Tillsyn
Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt Lagen om skydd
mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Årligen anges inriktningen på
tillsynsverksamheten i en tillsynsplan.
Tillsyn enligt LSO görs på byggnader, anläggningar och
verksamheter för att säkerställa ett skäligt brandskydd.
Förbundet utövar tillsyn på de objekt som omfattas av
kravet att redovisa sitt brandskydd skriftligt. Vilka verksamheter som är skyldiga att redovisa sitt brandskydd
skriftligt framgår av föreskrift utgiven av statens räddningsverk (SRV). För att uppfylla säkerhetsmål 4 (se s.
30) med avseende på att antalet omkomna på grund av
drunkningsolyckor skall minska skall tillsyn enligt LSO
även utföras kontinuerligt på kommunernas hamnar,
badplatser och liknande vattennära anläggningar. Detta
utgår ifrån resultatet från den kommunala riskanalys
enligt LSO som tagits fram med avseende på SBRF:s
kommuner [3] Förbundet utövar tillsyn enligt LSO på
de objekt vilka länsstyrelsen beslutat att verksamheten
innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga
skador på människor eller miljö. För att i enlighet med
säkerhetsmål 6 (se s. 31) minska risken för att brand i
byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand
skall tillsyn utföras på ett antal större byggnadsobjekt
inom SBRF:s område.
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Tillsyn enligt LBE görs på de verksamheter som har
tillstånd utfärdade av förbundet eller tidigare tillstånd
utfärdade av medlemskommunerna.
Tillstånd
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
ger ut föreskrifter om brandfarliga och explosiva varor.
Där anges vad som är tillståndspliktigt och i vilken
omfattning hanteringen skall vara för att den skall vara
tillståndspliktig. Förbundet ansvarar för tillståndsgivning enligt LBE. Brandfarliga varor omfattar brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva
ämnen. För explosiva varor utfärdar förbundet tillstånd
att använda, sälja, förvara och att transportera explosiva
varor. Grundregeln är att all hantering av explosiva
varor är tillståndspliktig. Tillstånden att hantera brandfarlig eller explosiv vara är tidsbegränsade. Verksamhetsutövaren skall i god tid ansöka om en omprövning
av sitt tillstånd.
Plan- och byggprocessen
En betydande del av det förebyggande arbetet mot
olyckor sker i samhällsplaneringen. Att få in olycksförebyggande anpassningar i översiktsplaner och detaljplaner ingår i detta arbete. Räddningstjänsten skall vara
en aktiv part i byggprocessen genom att exempelvis
granska bygglovsärenden och medverka på ett antal
tekniska samrådsmöten och slutsamråd. Dialog med
avseende på byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering i aktuella projekt skall vid behov föras med de
brandkonsulter, byggherrar och arkitekter som verkar i
kommunerna.
Remisshantering
Vidare består det förebyggande arbetet i att besvara
remisser från andra myndigheter eller aktörer som vill
ha yttrande i ärenden gällande säkerhet, riskhantering,
brandsäkerhet eller annat inom räddningstjänstens
kompetensområde.
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Extern utbildning och information
Arbetet sker med inriktningen att stötta den enskilde
att kunna skydda sig mot brand och andra olyckor.
Information och rådgivning till enskilda, företag och
myndigheter med avseende på brandskydd och övrigt
olycksförebyggande är en omfattande del av arbetet.

Samverkan för risk- och krishantering
Riskhanteringssamverkansgrupper finns i räddningstjänstförbundets samtliga tre kommuner. Räddningstjänsten finns representerad i dessa tre samverkansgrupper som även omfattar socialtjänsten, kultur, skola
och samhällsbyggnad.

Olycksförebyggande utbildningar utförs exempelvis
med avseende på systematiskt brandskyddsarbete,
brandkunskap för alla och hjärt-/lungräddning.

Krishanteringsråd finns för Tjörns kommun och
Stenungsunds kommun. I dessa råd finns förutom
representanter för räddningstjänsten och kommunen
även reprentanter för Polisen, Sjöräddningssällskapet,
Svenska Kyrkan, Röda Korset, större företag etcetera.

Olycksundersökning och analys
Olycksundersökningar är en central del i verksamheten
och knyter an till såväl den operativa som den förebyggande verksamheten. Den förebyggande verksamheten
ska genom olycksundersökningar få information och
kunskaper som kan bidra till att liknande händelser
förhindras eller att konsekvenser av olyckor kan lindras.
Den operativa verksamheten utvecklar effektivare
insatser, genom att viktiga synpunkter på hur insatser
genomförts kan användas till att förbättra insatspersonalens kompetens.
Efter varje räddningsinsats skrivs händelserapport. Om
det finns behov av djupare undersökning, genomförs en
fördjupad olycksundersökning.
Vid mindre olyckor sker utvärderingen i den obligatoriska händelserapporten. Exempel på mindre olyckor
är bilbrand, containerbrand och trafikolycka med
lindriga personskador. Vid mer omfattande olyckor
och där risken för att det skulle ha kunnat bli en mer
omfattande olycka utförs en utredning med särskild
rapport av tjänstgörande personal. Vid olyckor med
stora konsekvenser för människor, egendom eller miljö
utförs en fördjupad utredning av extern insatsutredare
som ej haft operativ befattning under insatsen. Exempelvis ingår mycket omfattande trafikolyckor, bränder
som raserar stora värden och omfattande kemolyckor.
Omfattande olyckor redovisas för förbundsdirektionen.

Sotning och brandskyddskontroll
Syftet med sotning (rengöring) och brandskyddskontroll är att bränder i anslutning till förbränningsanordningar och imkanaler förebyggs och förhindras på ett
effektivt sätt.
Rengöring och brandskyddskontroll i förbundets
medlemskommuner, bedrivs inom kommunerna på
entreprenad. Förbundet följer upp och ansvarar för att
sotningsverksamheten bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning och förskrifter.
Förebyggandeavdelningen ansvarar för kontakt med
sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av
deras uppdrag och verksamhet. Förbundet utfärdar
även tillstånd till fastighetsägare som ansökt att själva få
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter
annan behörig sotare utföra rengöring på sin fastighet.
För att utföra rengöring (sotning) skall skorstensfejarutbildning eller motsvarande äldre utbildning ha
genomförts. Behörighetskrav för utförande av brandskyddskontroll är avlagd examen som
skorstensfejartekniker (i enlighet med förordningen
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor).

Räddningstjänstförbundets verksamhet ska utvecklas
och kvalitetssäkras, genom att lärdomar från olyckor
och insatser tas tillvara.
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Operativ räddningstjänst
Personal i beredskap
Räddningschef i beredskap beslutar om vilket beredskapsläge som för var tid ska finnas i förbundet. Beredskapen beror på aktuell riskbild och är i normalläge
differentierad över dygnet. Riktlinjer för återställande av
beredskap vid pågående räddningsinsatser finns nedtecknade i ”Rutin för ledning och stabstjänst” [12].
Normal beredskap för förbundet och operativa
personella resurser i förbundet
Funktion

Antal
personer

Antal i
beredskap

Förbundschef

1

Räddningschef i
beredskap

5

1

Insatsledare

5

1

22

5

101

22

Första insatsbefäl/
Styrkeledare
Brandmän

Räddningschef i beredskap (RCB) ansvarar normalt
för normativ och strategisk ledning som att följa upp
att larmplaner och beredskap följs. RCB skall stödja
räddningsledare med analys/bedömningar och vara
räddningsledare på insatser med stort lednings och samverkansbehov. RCB skall kunna ange inriktning, utforma
omfall och analysera effekten av genomförda åtgärder
i samverkan med andra organisationer. RCB kan verka
som stabschef eller stabsbefäl i stab.
Insatsledare är vanligtvis räddningsledare under hela
insatsen även om flera styrkor är insatta och behov av
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samordning mellan dessa är stort. Insatsledaren anger
avsikt, inriktning, genomför kontroll och uppföljning av
pågående insats. Insatsledare kan verka som stabschef
eller stabsbefäl i stab.
Styrkeledare är vanligtvis räddningsledare under hela
insatsen när egen styrka hanterar hela händelsen samt
kan vara räddningsledare under inledningen av mer
omfattande insatser. Styrkeledare kan leda en sektor med
upp till 15 man.

Kompetenskrav på befäl
Räddningschef i beredskap ska ha genomfört Brandingenjörsutbildning med MSB påbyggnadsutbildning (RUB)
alternativt genomfört räddningsledare C, alternativt
räddningsledare B samt samverkanskurs. Särskild intern
stabsutbildning samt utbildning inom ägarkommunernas krisledningsplaner skall även ha genomförts.
Insatsledare ska lägst ha genomfört MSB-utbildning
räddningsledare B eller brandmästarutbildning, ha stor
erfarenhet från räddningsledning samt genomfört särskild intern stabsutbildning.
Styrkeledare ska ha genomfört MSB-utbildning räddningsledare A alternativt förman hel-/deltid.
Samtliga räddningschefer i beredskap, insatsledare och
styrkeledare inom SBRF har räddningsledarmandat vid
en räddningsinsats.
Kompetenskrav på brandmän
Kompetenskravet för brandmän är SMO alternativt
räddningsinsats, alternativt Brandman deltid, alternativt
15 veckors brandmannautbildning vid SRV:s skola.
Kompetenskrav på räddningsvärn
Lokal kompetensintroduktion.
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Operativ chef

Industrisamordnare

Områdeschef
Stenungsund

Områdeschef
Lilla Edet

Områdeschef
Tjörn

Räddningsvärnsstyrkor
Räddningpersonal
i bereskap

Snabbinsatsstyrka / Dagtid
Räddningpersonal
i bereskap

Snabbinsatsstyrka / Dagtid
Räddningpersonal
i bereskap

Snabbinsatsstyrka / Dagtid
Räddningpersonal
i bereskap

Räddningsvärnsstyrkor

Räddningsvärnsstyrkor

Räddningsvärnsstyrkor

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds operativa organisation
Förbundets beredskapstyrkor normalnivå
Stationsområde
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Beredskapsstyrka

Anspänningstid

Rörlig i förbundet

CSR -Chef, stabs och resursperson

Kunna starta ledning från ledningsfordon inom
90 sekunder. Kunna vara på Stenungsunds
industrier eller Stenungsunds brandstation inom
30 minuter.

Rörlig i förbundet

IL- Insatsledare

Kunna starta ledning från eget fordon eller
ledningscentral inom 90 sekunder. Skyndsamt
kunna bege sig till skadeplats.

Stenungsund Industri

IFIP (Industrins första insatsperson)
1 SL + 4 Bm

Kunna starta ledning från eget fordon inom 90
sekunder. Kunna vara på Riskindustri inom 8
minuter.
Styrkan har en anspänningstid på 5 minuter.

Tjörn

1 SL + 6 Bm

6 minuter

Stenungsund

1 SL + 5 Bm
2 Bm

5 minuter
8 minuter

Lilla Edet

1 SL + 5 Bm

» sbrf.se

6 minuter
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Räddningstjänstinsatsförmåga inom förbundet och i samverkan
Samverkan

Samverkan

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Bränder med lång
inträngningsväg (mer än 25 m)

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

I Väntan På Ambulans (IVPA)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Akut omhändertagande av
fastklämda och skadade vid
trafikolycka

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Losstagning av fastklämd vid
trafikolycka

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Losstagning av fastklämd med
tunga fordon

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ytlivräddning inom
hamnområde och strandlinje

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (nivå 1, 2, 3*)

Ja (nivå 1*)

Ja (nivå 1*)

Ja

Ja

Brand i stora industrilokaler

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Brand i stora publika lokaler,
skolor, hotel och fartyg

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Hantera olyckor med
spårbunden trafik

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Livräddning från hög höjd

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Miljöskadebegränsning i
mindre omfattning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fartygsbrandsläckning

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Skuminsats mot större
spillbrand

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Vattentransport med tankbil

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Omfattande skadehändelse
inom brand eller kem

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Omfattande
kommunikationsolycka

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Typinsats

Stenungsund

Tjörn

Lilla Edet

Lägenhetsbrand med
rökdykarinsats

Ja

Ja

Lägenhetsbrand med samtidig
rökdykarinsats och utvändig
livräddning med maskinstege

Ja

Lägenhetsbrand med samtidig
rökdykarinsats och utvändig
livräddning med bärbara stegar

Kemdykarinsats

inom förbundet

externt

* Nivå 1 - Branddräkt och andningsskydd, Nivå 2 - Branddräkt förstärkt med stänkskydd och andningsskydd, Nivå
3 - Kemskyddsdräkt och andningsskydd, Kemskyddsdräkt förstärkt med köldskydd och andningsskydd.
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Uppskattad räddningstjänstinsatsförmåga för räddningsvärnen inom förbundet

inom förbundet

Samverkan

Samverkan
externt

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Brand i terräng mindre
omfattning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Brand i terräng större
omfattning

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Båtbrand mindre
omfattning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöskadebegränsning
mindre omfattning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Typinsats

Klädesholmen

Åstol

Dyrön

Härön

Brand i byggnad med
rökdykarinsats

Nej

Nej

Nej

Begränsning av
brandspridning mellan
byggnader

Ja

Ja

Livräddande insats i
form av IVPA

Nej

Nödställd person inom
hamnområde

Denna tabell är en uppskattning av förmågan. Uppskattning görs eftersom ingen jour eller beredskap förekommer
hos räddningsvärnets personal.
För att säkerställa insatskapacitet även vid händelser som förväntas ske mycket sällan (exempelvis omfattande skadehändelse inom
brand eller kem) har avtal avseende samverkan vid räddningstjänst skrivits mellan SBRF och övriga kommuner inom Göteborgsregionen (GR) [11].
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Insatskarta - anspänningstid 5 minuter
Insatskarta med räddningstjänstens insatstid för räddningstjänstinsatser i Stenungsund, Tjörn och
Lilla Edet. Insatstiden framgår av teckenförklaringen och färgmarkeringarna på kartan. Anspänningstiden är 5 minuter för Kållekärr, Skärhamn och Stenungsund samt 6 minuter för Lilla Edet.
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Insatskarta - anspänningstid 90 sekunder
Insatskarta med räddningstjänstens insatstid för räddningstjänstinsatser i Stenungsund, Tjörn och
Lilla Edet. Insatstiden framgår av teckenförklaringen och färgmarkeringarna på kartan. Anspänningstiden är satt till 5 min för Skärhamn och 90 sek för Kållekärr, Stenungsund, Lilla Edet.
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Övningsverksamhet
Samtlig operativ personal ska ha regelbunden utbildning
och övning för att upprätthålla eller öka enskild förmåga.
Övningsverksamhet planeras på årsbasis med övningsschema för varje enskild person. Övningsverksamheten
ska vara anpassad efter den förmåga som förväntas av
respektive enhet och enskild person. Samövningar med
flera styrkor i syfte att hantera en omfattande räddningsinsats ska genomföras årligen.
Inriktningen på utbildning och övningsverksamheten
ska styras av den riskbild som identifierats, mål inom
detta handlingsprogram, lärande från händelserapporter samt den specialistkompetens som ska finnas inom
respektive stationsområde.
Övningarna ska dokumenteras med innehåll och deltagande personal. Övningsverksamheten ska kontinuerligt följas upp för att säkerställa att enskild individ samt
enskild räddningsstyrka har tillräcklig kompetens för
sina operativa uppgifter.
Förmåga under höjd beredskap
Förbundets organisation vid höjd beredskap bygger helt
på förstärkning av nuvarande organisation. Förbundet
kan under höjd beredskap ha fler personal i beredskap
och/eller bemanna stationer så man får lägre anspänningstid. Förbundet kan därför genomföra fler samtidiga händelser eller själv i större utsträckning hantera
en större händelse än normalt. Fordon och utrustning
begränsar kapaciteten.
Utbildning erfordras för att kunna hantera händelser
i komplexa miljöer och störningar. Förbundet saknar
utbildning för att agera i minerad eller kontaminerad miljö. För att kunna öka förbundets förmåga att
genomföra räddningsinsatser med kraftiga störningar
i infrastruktur behövs planering, materialanskaffning
och utbildning. Ledning kan till del utföras från skyddat utrymme.
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Alarmering och varning till allmänheten
Allmänheten skall kunna varnas och informeras vid
allvarliga olyckshändelser. Vid beslut om att allmänheten
skall varnas aktiveras ”Viktigt meddelande” (VMA). Ett
VMA kan ibland föregås av en särskild varningssignal
från varningstyfoner, men det kan även sändas utan
att det föregås av varningssignal. Tyfoner för att sända
varningssignal finns placerade i Lilla Edets tätort och
Stenungsunds tätort, samt i området för den petrokemiska industrin.
När signalen hörs skall allmänheten bege sig inomhus,
stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna på rikseller lokalradion. Signalen består av 7 sekunder långa
signaler som upprepas under ca 2 minuter från kommunens tyfoner. Denna signal provas av räddningstjänsten via SOS Alarm kl. 15.00 första helgfria måndagen i
månaderna mars, juni, september och december.
För meddelanden eller information som inte innebär
omedelbar eller snart förestående fara kan lokalradion
eller riksradion nyttjas genom att begära programbrytning. Information kan också ges i samband med nyheter och andra meddelanden vid varje hel timme.
Vid avbrott eller störningar i 112-trafiken finns för
allmänheten ett direktlarm, placerat i larmskåp vid
huvudingången till brandstationen i Stenungsund på
Gesällgatan 6, brandstationen i Skärhamn på
Enebacken 1, brandstationen i Kållekärr på Wackenfeldtsvägen 2. Vid behov kan även räddningsfordon
placeras ut på strategiska platser i kommunen.
När systemen fungerar som de skall larmar allmänheten räddningstjänsten via 112-samtal till SOS Alarm
AB.
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Brandvattenförsörjning
I förbundets medlemskommuner sker brandvattenförsörjningen via utbyggda brandpostnät. Brandposterna
är en kommunal angelägenhet och en förutsättning för
bebyggelsen i tätorterna.
En grundförutsättning för att räddningsinsatser ska
kunna genomföras effektivt är att det finns tillgång
till brandvatten. Med tillgång menas både avstånd till
brandpost och flöde i brandpost. För att en räddningsinsats ska kunna genomföras på det sätt som lagstiftaren avser i 1 kap. 3 § LSO, förutsätts att brandvattenförsörjningen både på kort och lång sikt, är tryggad.
Utanför tätorter arbetar förbundet med alternativsystem som grund för behovet av brandvatten. Systemet
bygger på att tankbilar används för vattentransport
mellan prioriterade återfyllningsbrandposter och
brandplatsen.
Medlemskommunerna ansvarar för och bekostar ledningar och brandposter i försörjningsnätet för brandvatten och samråder med räddningstjänstförbundet
om brandposters placering och antal. Kommunernas
VA-enheter ansvarar och bekostar för att brandposter
underhålls, är brukbara och tydligt utmärkta samt att
räddningstjänstförbundet underrättas vid förändringar
och vattenavstängningar. Ett nära samarbete ska bedrivas mellan räddningstjänstförbundet och ansvarig aktör
för brandvattenförsörjningen.

Kommunerna tillhandahåller vatten för effektiv brandsläckning med räddningstjänstens utrustning samt, där
förutsättningar finns, vatten för sprinkleranläggningar.
Grundnivån för brandvattensystem ska utgöras av vad
som anges i Svenska vatten- och avloppsföreningens
anvisningar.
Fastighetsägare ska underhålla privata brandposter för
vattenförsörjning och ansvara för säkerhet, underhåll
och skötsel av vattentag, uppställningsplatser för mobila
pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning som tillhör fastighetsägaren.
Förbundet ska alltid underrättas i god tid när vattenledning till brandpost ska stängas av och när den
öppnas igen, när en gammal brandpost tas bort eller ny
anordnas. Respektive medlemskommun ansvarar för
att förbundet får tillgång till aktuellt kartmaterial och
annan nödvändig geodata avseende brandposternas
och vattentagens placering. Kommunerna ansvarar
även för att brandvattennät och vattentag levererar de
vattenmängder som krävs. Räddningstjänstförbundet
skall meddela den aktuella kommunens huvudman för
vattentjänster vid större vattenuttag.
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Södra Bohusläns
räddningstjänstförbunds mål
Vision och verksamhetsidé
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds vision är

”Ett tryggt och säkert samhälle för alla”

En vision som vi med hjälp av våra säkerhetsmål vill införliva och därmed skapa en bättre vardag för invånarna i våra medlemskommuner. Vi stödjer den enskilde
genom att aktivt dela med oss av våra erfarenheter och
kunskap om hur man hanterar och förhindrar olyckor.
Vår verksamhetsidé är
Att arbeta inom SBRF innebär att identifiera sig med
att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Det kan
innebära att släcka bränder, men också att finnas nära
invånarna och vara en bra representant för det samhälle
vi har idag. Klarar vi det så skapar vi trygghet och möts
av förtroende.
Framgång är inte bara en lyckad räddningsinsats, utan
framför allt att se till att det händer färre olyckor genom
ett framgångsrikt förebyggande arbete. Liksom att alltid
ge en snabb, professionell och medkännande hjälp när
nöd uppstår.
Med utgångspunkt från resultaten från kommunal
riskanalys enligt LSO [3] för räddningstjänstförbundets
tre kommuner har följande säkerhetsmål med tillhörande prestationsmål tagits fram.

Säkerhetsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och
hantera olyckor ska öka
Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och
ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar
med avseende på skydd mot olyckor.
1-C Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall
ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig
mot bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-D Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns
personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för
vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande åtgärder.
Prestationsmål operativt
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att
kunna ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar
som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.
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Säkerhetsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska omkomma eller skadas
allvarligt till följd av brand i bostad
Prestationsmål förebyggande
2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få
det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att
minimera skador på människor, egendom och miljö i
händelse av brand
2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation
erbjuds. Årligen skall minst 10 områdesbesök utföras.

Säkerhetsmål 3: Antalet omkomna
och svårt skadade i trafiken ska
minska
Prestationsmål förebyggande
3-A Insatsstatistik ska analyseras för att kunna identifiera olycksdrabbade korsningar/vägavsnitt. Berörda
myndigheter skall informeras.
3-B Räddningstjänsten skall minst 2 gånger per år
bevaka några trafikfarliga korsningar eller platser under
trafikintensiv period och föra statistik på tillbud som
kan observeras.

2-C Samverka med hemtjänstpersonal för att kunna nå
ut till personer som är utsatta för en högre risk för att
omkomma och skadas på grund av brand i bostad.

3-C Verka för att det byggs planfria korsningar mot
järnvägen i Stenungsunds tätort. Samtliga fördröjningar
för den utryckande verksamheten p.g.a. nedfällda bommar skall dokumenteras.

2-D Verka för att enskilda med begränsad förmåga att
själva agera i samband med brand, ska erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.

3-D Samverka i olika forum med berörda myndigheter
i syfte att uppnå en förbättring av trafiksäkerheten.

2-E Alla bostadsbränder ska följas upp genom en
olycksundersökning.
Prestationsmål operativt
2-F Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-G Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad
och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk
miljö.

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna
rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg
ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal och samverkande organisationers personal.
3-F Samtliga kommunala räddningsstyrkor skall årligen
(minst en gång) öva trafikolycka.
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Säkerhetsmål 4: Antalet omkomna
på grund av drunkningsolyckor skall
minska
Prestationsmål förebyggande
4-A Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt på kommunernas hamnar, badplatser och liknande vattennära anläggningar.
4-B Räddningstjänsten skall verka för att koncept för
att förebygga drunkningsolyckor ska implementeras i
berörda verksamheter
4-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildning
för hamnvärdar.
4-D Räddningstjänsten ska vara aktiv för att höja kunskapsnivån med avseende på vattensäkerhet.
4-E Samtliga drunkningsolyckor ska följas upp genom
olycksundersökning.
Prestationsmål operativt
4-F Samtliga kommunala räddningsstyrkor ska årligen
genomföra övning i ytvattenlivräddning.
4-G Stenungsund och Skärhamns styrkor ska genomföra samverkansövningar med SSRS.

Säkerhetsmål 5: Risknivån för invånare
och besökare skall ej öka och om möjligt
minska med avseende på olyckor med
farliga ämnen och ras/skred
Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid
kemisk industrimed avseende på den petrokemiska
industrin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet
på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara
prioriterat i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som
vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtomkring industrier med farlig verksamhet och farligt
godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall
agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det
kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.
Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på
skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet
(minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.
5-H Samverkansövningar med kommunledningarna
och andra aktörer ska genomföras årligen med särskild
inriktning på olyckor med farliga ämnen och ras/skred.
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Säkerhetsmål 6: Minska risken för att
brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. Konsekvenserna för samhället vid omfattande bränder är
stora
Prestationsmål förebyggande
6-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål
skall specificeras i den årliga tillsynsplanen.
6-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan
som skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand.

Säkerhetsmål 7: Räddningsinsatser ska
påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt
Prestationsmål operativt
7-A Samtlig operativ personal ska genomgå övningar
där förmåga efter vad som krävs i tjänsten mäts.
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.
7-D Det skall finnas planer för samverkan med andra
räddningstjänster och övriga tillämpbara aktörer.

6-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar
med avseende på skydd mot brand.
Prestationsmål operativt
6-D All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för att kunna
ge råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra räddningsinsatser.
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad
och öva detta regelbundet.
6-F Förmåga att samverka med kommunledningarna,
andra räddningstjänster och andra aktörer ska övas
med avseende på omfattande brand i byggnad minst en
gång vart fjärde år.
6-G Räddningsvärnspersonalen skall särskilt utbildas i
skydd mot brandspridning i brandfarlig bebyggelse.
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Utvärdering

32

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering av måluppfyllnad

Uppföljning och utvärdering av handlingsprogrammet sker i flera sammanhang där grunden är att handlingsprogrammet skall revideras minst en gång per
mandatperiod. Förutom denna regelbundna revision
kan givetvis handlingsprogrammet ändras så ofta det
behövs på grund av ändrade förhållanden och/eller
politisk styrning av verksamheten. Uppföljning och
utvärdering sker varje år i samband med framtagande av
verksamhetsplan för nästkommande år och avstämning
sker med avseende på att planerade mål och aktiviteter
överensstämmer med handlingsprogrammets mål och
riktlinjer. Resultatet redovisas för förbundsdirektionen.
Den årliga verksamhetsplanen godkänns och följs upp av
direktionen. Uppdatering av den förbundsövergripande
kommunala riskanalysen (enligt LSO) sker en gång per
mandatperiod. Vanligtvis fastställs riskanalysen på våren
efter att en ny mandatperiod startat.

För att kunna mäta hur pass väl respektive mål har blivit
uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje prestationsmål
från 0 till 100 %. Där 100 % betyder att prestationsmålet
är helt uppfyllt. För att få en indikation på hur bra ett
säkerhetsmål uppfylls räknas ett medelvärde ut för de
prestationsmål som lyder under säkerhetsmålet. Om ett
mål ej uppfyllts till 100 % skall en förklaring redovisas.
Utvärderingen skall vara utförd inför framtagandet av
den årliga verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och chef för
operativ verksamhet (mål för operativ räddningstjänst).
Resultatet redovisas för förbundsdirektören för att därefter behandlas i förbundsdirektionen.
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Måluppfyllnad säkerhetsmål
En måluppfyllnadtabell tas fram för varje säkerhetsmål.
Nedan presenteras en exempeltabell för säkerhetsmål 1.
Exempeltabell.

Säkerhetsmål 1:

Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och
och hantera olyckor ska öka.

Presentationsmål

Uppfyllnadsgrad Uppfyllnadsgrad Uppfyllnadsgrad Uppfyllnadsgrad
Kommentar
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
Medelvärde:
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Bilaga 1 - Hamnområden
Översikt hamnområden Tjörns kommun

36

» sbrf.se

Handlingsprogram LSO
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Hamnområde: Dyrön No

Hamnområde: Dyrön Sö
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Hamnområde: Höviksnäs

Hamnområde: Åstol

38

» sbrf.se

Handlingsprogram LSO
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Hamnområde: Kyrkesund

Hamnområde: Almösund
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Hamnområde: Mossholmen

Hamnområde: Klädesholmen
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Hamnområde: Rönnäng

Hamnområde: Stansvik

» sbrf.se

41

Handlingsprogram LSO
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Hamnområde: Wallhamn

Hamnområde: Skärhamn
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Hamnområde: Stenungsunds tätort
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Hamnområde: Industrihamnar

Hamnområde: Getskär
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Bilaga 2 - Avtal
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst förbund
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst i ett område i Ale
kommun som tillhör Lilla Edets kommun.

Automatlarmsanläggningar

Petrokemindustrierna i Stenungsund
Samverkansavtal finns med de anläggningar inom Stenungsunds kommun där verksamheten innebär fara för att en
olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller
miljön (enligt LSO 2 kap. 4 §).

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm.

Avtal angående hjälp i norra delen av E6 i Stenungsunds
kommun.

Bohus räddningstjänstförbund

SOS Alarm AB

• Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan LödöseGrönnäs
• Avtal angående hjälp i södra delen av Stenungsunds kommun.

Avtal finns angående alarmeringstjänster från allmänheten
via 112 och utalarmering av räddningsstyrkor och befäl.
Vidare finns avtal om utlarmning vid automatiska brandlarm
som genom avtal anslutits till förbundet.

Entropi SAB
Avtal gällande miljösanering.

EssityAB i Lilla Edet
Samverkansavtal finns med SCA, vilka bedriver en verksamhet vilken innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön (enligt LSO 2 kap. 4 §).

Försäkringsbranschens Restvärdesräddning
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med
räddningsinsatser inom kommunen.

Kungälvssjukhus
Avtal gällande transport av skadad i terräng, bärhjälp till
ambulans samt utföra IVPA/hjärtstopp eller vid begäran av
ambulans.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Avtal gällande regional kemdepå vid olyckor med farligt
ämne.
• Avtal gällande att förbundets tillhandahållande av en kemkoordinator.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Sjuntorp-Lilla
Edet norra.

NU-sjukvården Västra Götaland
Avtal gällande bärhjälp i terräng samt utförande av IVPA (I
Väntan På Ambulans)

Tjörns kommun
Avtal om TIB-funktion i Tjörns kommun.
Tjänsteman i Beredskap (TIB) är i tjänst på de tider som det
normalt inte går att få hjälp via Tjörns kundcenter som under
kontorstid ska fungera som ”En väg in i kommunen”. TIB
upprätthålls dygnet runt alla veckans dagar av Södra
Bohusläns Räddningstjänstföbund.

Trafikverket
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av
statens spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning
av arbetsledare för insatser. Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats.

Västra Götalands län
Interkommunalt avtal med samtliga kommuner om hjälp i
räddningstjänst.

Västtrafik
Avtal gällande räddningssamverkan med färja/Västtrafik vid
insats på Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Härönmiljösanering.

Samverkan vid räddningstjänst
Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund,
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och Räddningstjänsten Öckerö kommun.
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