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Vi finns till för er
Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp
och Essunga. Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi till för dig och upprätthåller beredskap för olyckor.
Vår vision är alltid färre olyckor och om

för oss är det förebyggande arbetet

Hos oss på Räddningstjänsten Västra

olyckan är framme ska den få så små

minst lika viktigt. Därför satsar vi

Skaraborg händer det mycket. Vi vill

konsekvenser som möjligt. Självklart är

mycket på barnen, som kommer

vara en modern organisation som

målet också att bemöta er kommunin-

att forma morgondagens samhälle.

hänger med i utvecklingen och i

vånare på bästa sätt.

Vi träffar till exempel alla sexåringar

denna broschyr kommer vi att pre-

och femteklassare i våra kommuner,

sentera vår verksamhet. Vi hoppas

Att vi på Räddningstjänsten Västra

så att barnen får med sig goda

också kunna ge dig som kommunin-

Skaraborg finns på plats under och

vanor rörande brandsäkerhet upp i

vånare några nyttiga råd.

efter en olycka känner alla till. Men

vuxenlivet.
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Våra UppDRaG
Att ha ständig beredskap och rycka ut när olyckan är framme är förmodligen de vanligaste arbetsuppgifterna
som förknippas med oss. Och visst är det så att vi snabbt finns på plats vid en olycka eller brand. Det är också
vi som ser till att en kartläggning av olyckan görs, så att den inte behöver hända igen.
Flera av våra uppdrag handlar

merar vi cirka 4 000 personer om

farliga och explosiva varor har förut-

om att förebygga bränder och

skydd mot olyckor. På så sätt

sättningar att bedriva hanteringen på

andra olyckor. Detta görs till-

kan ni bidra till er egen säkerhet.

ett säkert sätt.

sammans med andra aktörer, till

Räddningstjänsten utövar även tillsyn

exempel kommunerna. Vi vänder

utifrån lag om skydd mot olyckor samt

Slutligen ansvarar vi för att följa upp

oss också direkt till er kommun-

lag om brandfarliga och explosiva

att sotning och brandskyddskontroll

invånare, för det är ju er säkerhet

varor. Vi prövar också om de som

blir utfört av de firmor som har avtal

som vi arbetar för. Årligen infor-

söker tillstånd för hantering av brand-

med kommunerna.
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Våra reSUrSer RÄDDaR lIV
För oss på Räddningstjänsten Västra Skaraborg är det viktigt att ligga långt framme i utvecklingen, både
tekniskt och när det gäller att bygga relationer med våra kommuninvånare. Till exempel kan vi erbjuda följande
resurser, som en del i en god service:

Skärsläckarbil med
värmekamera

Fixarbrandis

Vattenskoter

Den som räddar ﬂest liv på Räddnings-

Med vår vattenskoter går livräddning-

Två man åker ut med skärsläckarbilen

tjänsten Västra Skaraborg är inte någon

en i vatten, till exempel i Vänern eller

och med hjälp av värmekameran hittas

av våra brandmän, utan det är vår

i de mindre vattendragen, snabbare.

branden snabbt. På så sätt går det

Fixarbrandis. Fixarbrandisen besöker

Vattenskotern ligger på ett släp och är

att släcka branden med mindre vatten

våra äldre kommuninvånare där han

lätt att transportera.

och skadorna minimeras. Den här ut-

till exempel sätter upp brandvarnare,

rustningen skapar också en säkrare

hänger upp gardiner och gör en allmän

arbetsmiljö för brandmännen.

säkerhetsgenomgång

av

hemmet.

Tjänsten är helt gratis och gör att de
äldre kan bo kvar hemma längre. Vår
Fixarbrandis har visat sig vara mycket
uppskattad!
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Camp Blåljus

Övning under disko

Camp Blåljus är ett samarbetsprojekt i Skaraborg som ska bidra till att stärka

För oss är det viktigt att ungdomar

ungdomars förmåga att hantera olika olycksrisker. Camp Blåljus arrangeras

får träffa oss i ett positivt samman-

av Trygghetsrådet i Skaraborg. Trygghetsrådet består av Länsförsäkringar

hang. Därför deltar vi ibland vid

Skaraborg, Brandskyddsföreningen, Polisen, Ambulanssjukvården och Rädd-

ungdomsdiskon, där vi genomför

ningstjänsterna i Skaraborg. Camp Blåljus genomförs som en årligen återkom-

en utrymningsövning. Då får ung-

mande tävling som riktar sig till alla åttondeklasser i gamla Skaraborg. Anmälda

domarna prata med oss och se hur

klasser ska under kvalificeringstävlingen göra en film eller ett bildspel på temat

vi jobbar, innan de återvänder till

säkerhet. Finalen avgörs sedan i Sparbanken Lidköping Arena.

dansgolvet.
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Vi ÄR REDO Om OlYCKan Inträffar
Det kanske finns en föreställning om att personalen på räddningstjänsten sitter sysslolös tills det är dags att rycka
ut på larm. Men så enkelt är det inte och faktum är att mycket av vårt arbete handlar om att undvika olyckor. Vi
har en rad andra arbetsuppgifter som rör information, tillsyn av lagar, tillståndsgivning och förebyggande arbete.
Det bästa för oss vore ju faktiskt att det inte hände några olyckor alls!
Men när olyckan väl är framme kan

ning. Vår personal måste fortlöpande

olika olyckstyper eller mot särskilt

du

räkna

öva på teknik och metoder för att

komplicerade anläggningar. Vi vill att

med att vi är väl förberedda. För att

kunna hantera fordon och olika ut-

du som kommuninvånare alltid ska

kunna släcka olika typer av bränder,

rustningar. Den snabba teknikutveck-

känna ett stort förtroende för oss om

ta loss fastklämda personer, rädda

lingen gör att våra insatser blir allt mer

olyckan inträffar.

människor från att drunkna och så

komplicerade och för att klara detta

vidare lägger vi stort fokus på utbild-

arbetar vi med insatsplanering mot

som

kommuninvånare

BRAND & LARMSERVICE
www.cupola.se Tel.0510-141 50 info@cupola.se

www.safer.nu Tel. 0500-487 000 info@safer.nu

ER KOMPLETTA SBA-LEVERANTÖR
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MiniMERa rISKerna för en OlYCKa
Med vår erfarenhet i bagaget kan vi

är risken för olyckor i hemmet. Det

och annat gällande risker i hemmet,

konstatera att många olyckor hade

kan vi faktiskt garantera. Informa-

trafiken,

kunnat undvikas. Och här är det faktiskt

tion om olika risker i vardagen och

och vid resor. Nedan följer några

du som enskild medborgare som har

vad man kan göra för att förebygga

exempel, med en kortare förklaring,

det största ansvaret. Ju mer medveten

olyckor finns på www.dinsakerhet.se.

för en ökad brandsäkerhet.

du är om brandsäkerhet, desto lägre

Här kan man hitta artiklar, checklistor

arbetet,

skolan,

•

Brandvarnare. Se till att skaffa en brandvarnare och att den funkar.

•

Spisen. Lämnar aldrig bostaden medan du använder spis eller ugn.

•

Levande ljus. Lämna aldrig ljusen obevakade och använd bara ljushållare av obrännbart material.

•

Elapparater. Kontrollera att sladdar och kontakter inte är skadade. Dra ur kontakten till elapparater

fritiden

som du inte använder.
•

Lokaleldstäder. Se till att din lokaleldstad är sotad och brandskyddskontrollerad. Följ tillverkarens
råd om hur du ska elda.

•

Handbrandsläckare. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand
sexkilos pulversläckare.
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Snabbt på plats när larmet går
SOS Alarm har till uppgift att larma ut närmaste räddningsstyrka när det kommer in uppgifter om en olycka
på larmnumret 112. Inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg är räddningsstyrkorna placerade i Lidköping,
Järpås, Vara, Kvänum, Grästorp och Nossebro.
I Lidköping finns en heltidsstyrka som

har fem minuter på sig att åka från

räddningsledaren en snabb oriente-

ska kunna rycka ut 90 sekunder efter

bostad eller ordinarie arbetsplats till

ring på olycksplatsen och därefter

det att larmet har kommit in, samt en

brandstationen för vidare utryckning

tas beslut om vilka åtgärder som ska

styrka med deltidspersonal som ska

till olycksplatsen.

vidtas för att på bästa sätt rädda liv,

kunna rycka ut inom tio minuter. På

egendom och miljö. Under insatsen

övriga orter består räddningsstyrkor-

Varje räddningsinsats leds av en

ska de många timmarna av förbere-

na av deltidspersonal som vid larm

räddningsledare. Vid framkomst gör

delser ge resultat.

Environment & Rescue
Larmnnr:

020-38 39 00
(Dygnet runt)

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

Ansluten till SOS-Alarm • Har avtal med försäkringsbolagen
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DIn InSatS Kan RÄDDa liV
När larmet går är vi på räddningstjänsten inte många minuter bort. Men under dessa minuter kan ett riktigt
agerande av den enskilde begränsa skadeutvecklingen, underlätta vårt arbete och till och med rädda liv. Här
följer några exempel på saker man bör tänka på vid en olycka eller brand.
•

Rädda personer som beﬁnner sig i omedelbar fara. Det kan till exempel handla om ett ﬂytta en person
som beﬁnner sig i ett livsfarligt läge eller ge hjärt-lungräddning.

•

Varna andra som kan drabbas av olyckan, till exempel genom att ropa eller att sätta ut en varningstriangel
(vid traﬁkolycka).

•

Larma SOS Alarm på larmnumret 112 och var beredd att svara på operatörens frågor.

•

Släck branden om det brinner, men ta inga onödiga risker.

•

Möt räddningspersonalen och var beredd att visa var hjälpen behövs.

Vid brand i hyresfastighet, tänk på följande:
•

Om det brinner i din lägenhet, lämna lägenheten och stäng alltid dörren ut till trapphuset.

•

Om det brinner på annan plats i fastigheten, stanna kvar i din lägenhet och håll dörren till trapphuset
stängd. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

EKMA-luft

• Återkommande kontroll av gasflaskor
• Luftanalyser
EKMA-luft AB, Fabriksgatan 2, 565 33 MULLSJÖ
info@ekmaluft.se

Telefon 0392-130 00
www.ekmaluft.se

5267
ISO/IEC 17020 (A)

Fax 0392-131 51
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Vi ansVaRaR för efterarBetet
Räddningsledaren fattar beslut om när en räddningsinsats ska betraktas som avslutad. Även om räddningsinsatsen är avslutad kan det fortfarande finnas behov av åtgärder. Det kan handla om bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning. Räddningstjänsten kan utföra vissa av dessa åtgärder på uppdrag och
bekostnad av ägaren eller dennes försäkringsbolag. Det är till exempel vanligt att vi sätter ﬂäktar för att vädra
ut rök eller utför viss efterbevakning.
Varje insats utvärderas och analy-

materiel,

och

Det är därför viktigt att personalen

seras avseende orsak, förlopp och

förebyggande åtgärder. Även om

pratar igenom upplevelserna från

genomförande. Erfarenheter från

räddningspersonalen är van vid att

räddningsinsatsen och att man får

genomförda insatser tas till vara

hantera svåra situationer kan vissa

det stöd man behöver.

och leder till utveckling av fordon,

händelser vara svårare än andra.

räddningsmetoder

Rätt skydd genom kunskap
Procurator Fire & Rescue erbjuder helhetslösningar för arbetssituationer som kräver
teknisk skyddsutrustning. Välkommen att
kontakta oss för mer information. .

Tel 0200 811 000
www.procurator.net
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få HJÄlp meD att Hantera OlYCKan
Efter en olycka är det mycket att tänka på. Dels ska en del praktiska saker lösas, dels kan det finnas ett behov
av att få prata av sig om sina känslor.
Rent praktiskt är det viktigt att ringa

plats. Var därför beredd på att du

klart kan det vara bra att vända sig

sitt försäkringsbolag så fort som

kan komma att bli intervjuad och

till anhöriga och vänner som står en

möjligt. Deras skadereglerare re-

få redogöra vad som hänt. Det kan

nära, men ibland kan det också vara

gistrerar

som

också finnas behov av att göra en

nyttigt att tala med någon utomstå-

uppstått, både materiella och per-

djupare utredning av olyckan, till

ende. Nedan finner du därför några

sonskador. Och du får vägledning

exempel vid brott. Rent själsligt är

exempel på organisationer som kan

kring vad du mer behöver göra. Vid

det sedan bra att kunna prata med

utgöra ett stöd för den som drabbats

en olycka är ofta också polisen på

någon om sina upplevelser. Själv-

av en olycka.

eventuella

skador

Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80
www.jourhavande-medmanniska.com

Nationella hjälplinjen – 020-20 00 60
www.nationellahjalplinjen.se

Jourhavande präst – 112
www.svenskakyrkan.se

Räddningstjänsten Västra Skaraborg – 0510-77 17 19
www.rvs112.se

Länsförsäkringars

lokala skadereglering
Kompetent, personlig och
effektiv hjälp när oturen är framme.

Tel: 0500-777 000  lansforsakringar.se/skaraborg

Adress:

Fax:

Räddningstjänsten Västra Skaraborg

0510-77 08 39

Utbildning och
studiebesök

E-post:

Telefon:

raddningstjansten@lidkoping.se

0510-77 17 13

Telefon växel:

Hemsida:

E-post:

0510-77 17 00

www.rvs112.se

fredrik.schyberg@lidkoping.se

Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping

Det bästa vore om
det aldrig brann...

STEGAR SOM RÄDDAR LIV

WIBE LADDERS
BRAND- & RÄDDNINGSSTEGAR

Vi jobbar aktivt med brandförebyggande verksamhet
för våra kunders bästa.
Bland annat genom att subventionera jordfelsbrytare,
tillhandahålla brandskyddsutrustning och göra Trygghetsbesök och förebyggande
besiktningar hos såväl privatkunder som företag
och lantbruk. Allt detta gör vi i samförstånd och
genom god samarbetsanda med Räddningstjänsten
Västra Skaraborg. Att bidra till att förhindra bränder är en central uppgift för oss. Det bästa för oss
alla vore ju om det aldrig brann, eller hur?

Hultafors AB

0510-48 42 00

www.dina.se

0512-105 00

Box 145 / Telegatan 6 Tel: 0380-55 68 00
Fax: 0380-141 40
571 22 NÄSSJÖ
www.hultaforsgroup.com
Mail: info.stegar@hultafors.se

