
Gasakuten, hur fungerar beredskapen idag? 



SBRF 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

Nystartat förbund sedan 1 januari 2017 

 

Räddningstjänstförbund mellan Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet 

 

Invånarantal:  ca 56 000 invånare 

Stenungsund (26 000), Tjörn (16 000), Lilla Edet 
(14 000) 

 

Areal:  ca 800 km2 

 

Antal anställda: ca 40 heltidsanställda 

  ca 100 RIB-anställda 

 



SBRF 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

 

Stationer: 1 i Stenungsund 

  2 på Tjörn 

  1 i Lilla Edet 

  4 Räddningsvärn 

 

Risker:  8 st kemindustrier 

  2 st motorvägar (E6, E45) 

  Bohusbanan, Vänerbanan 

  Ras och skred 

   

Specialförmågor: Industrianpassade fordon 

  MSB:s Kemenhet 

  Gasakuten 

  Drönare 

 

 



Bakgrund 

Våren 2016 

Gasakutens verksamhet lades ner. Utrustningen 
lämnades över till Räddningstjänsten 
Stenungsund. 

Primära uppdraget var då att Räddningstjänsten 
stod för uttransport av utrustning samt personal. 
Specialkunskap kring fackling, lyft mm stod delar 
av personal från Gasakuten för.  

 

2016   

Räddningstjänsten ökar sina kunskaper kring det 
uppdrag som Gasakuten haft, detta har främst 
varit fackling, läktring och lyft av gasbilar.  

 

Årsskiftet 2016/2017  

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund tar helt 
över fd Gasakutens uppdrag. Kan vid behov begära 
hjälp av fd Gasakutens personal. 

  



Uppdraget består i huvudsak att bistå den 
lokala Räddningstjänsten med expertkunskaper 
kring olyckor som involverar gasbilar. 
Uppdraget består av tre huvudspår. 

1. Fackling 

2. Läktring 

3. Lyft 

 

 

Bilden visar en olycka från 2016 som skedde utanför Örby, 
där man fick lyfta upp hela gasbilsekipaget. 

Uppdraget 



Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har 
möjlighet att fackla av den gas som är lastad. 

Gruppen har att tillgå 3 st små facklor som kan 
fackla av ca 750 kg/h gas. Även 1 st större 
rostfri-fackla som kan fackla av ca 1,5 ton/h. 

 

 

 

 

Bilderna visar en övning som Gasakuten genomförde 
tillsammans med Räddningstjänsten Perstorp 2012. 

Uppdraget 



Slutligen kan gruppen läktra över från 
olycksdrabbade ekipage till ett nytt 
ekipage.  

Gruppen har med sig en mängd olika 
kopplingar och slangar för att kunna 
lösa sitt uppdrag. 

  

 

 

Bilden visar en hot tapping som man fick 
genomföra vid olyckan I Trondheim 2000. 

 

 

Uppdraget 



Kemgruppen 

Gruppen består av 3 st befäl och 8 st brandmän. 

 

Består i huvudsak av personer som jobbar inom de 
Petrokemiska industrierna i Stenungsund.  

 

Består av personal som på industrierna jobbar 
med: 

- I-/urlastning 

- Mekaniker 

- Tekniker 

- Driftpersonal 

 

 

 

 

 



Utalarmering 

Den lokala Räddningstjänsten begär ut Gasakuten 
via SOS Alarm som i sin tur kontaktar SBRF:s 
Räddningschef i Beredskap. 

 

Direkt till SBRF:s RCB 

 

Kontaktlista i samtliga fordon. 

 

 

 

 

 

 

 



Framtiden? 

Framtiden är just nu oklar. 

 

Råder en dialog mellan MSB och EnergiGas Sverige 
hur beredskapen skall utformas. 

 

SBRF håller beredskap tills något annat sägs. 

 

Tankar: 

1. 1 – 2 st stationer i landet som har förmåga att 
utföra detta uppdrag. 
1. Stenungsund 
2. Perstorp 

 

2. Utrustning i Norrland. 

 

3. Utöka förmåga till att även hantera olyckor 
med CNG/LNG-olyckor. 

 

 



SLUT 


