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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Prislista 2018 –  

Räddningstjänsten Västra Blekinge 

PRISLISTA 2018   
  För samtliga priser tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.  
       
FÖRSÄLJNING    
  Idag finns ett brett utbud av brandskyddsprodukter på marknaden till rimliga priser  
  varför vi inte längre erbjuder någon försäljning. Vi rekommenderar istället privatpersoner 
  vända sig till sitt  försäkringsbolag eller till någon av de affärer som har ett bra sortiment  
  av brandskyddsprodukter. Vi bistår dock gärna med rådgivning. 
  För ev. vidareförmedling av specialutrustning i vissa fall tillkommer 1 st timersättning i  
  hanterings- och administrationskostnad.    
       
       
Personalkostnad    
  Timersättning  715 kr/tim 
       
UTBILDNING    
  Kostnad för fika tillkommer med 35 kr/deltagare.   
       
  Brandskyddsutbildning     
  På övningsfältet teori och praktik, 3 tim 5 500 kr/kurs 
  inkl. övningsmateriel    
  På övningsfältet teori, 2 tim 2 750 kr/kurs 
  På arbetsplatsen teori och utrymning, 2 tim 2 750 kr/kurs 
       
  Information 1 timme dagtid gratis 
       
  Hjärt- och LungRäddning minst 10 deltagare 770 kr/deltagare (inkl. docka) 
       
  Heta arbeten    
  Utbildning inklusive certifikat 3 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika) 
  - minst 10 delt. från samma org 2 600 kr/delt (inkl mat & fika) 
  Deltagare upp till 20 år 2 000 kr/deltagare (inkl. mat & fika) 
  - minst 10 delt. från samma org (<20 år) 1 600 kr/delt (inkl mat & fika) 
       
  Utrymningsövning  Timersättning, faktiska kostnader. 
        
  Observera att kursanmälan är bindande och avanmälan skall ske minst tre arbetsdagar 
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  före utbildningstillfället. Vid färre än fem deltagare kan kurs komma att ställas in. 
  Offert kan även lämnas på övrig utbildning såsom brandskyddsdelen vid ADR,  
  anläggningsskötare, föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning mm. 
  Om två instruktörer begärs tillkommer timtid x timpriset. 
       
UTHYRNING OCH ÖVRIGA TJÄNSTER    
       
  Fordon    
  Brandbil och övriga specialfordon 885 kr/tim+transport- & personalkostn 
  Transportkostnad 22 kr/km 
       
       
  Lokaler och övningsområdet    
  Lektionssal  100 kr/tim lägst 400 kr  
  Gymnastiksal  175 kr/tim 
  IFÖ  2 040 kr/tillfälle 
  Containersystem 2 850 kr/tillfälle 
  Offert kan lämnas på längre uthyrning.    
       
  Materiel    
  Motorspruta exkl. bensin 315 kr/tim 
    4 690 kr/dygn 
  El-länspump < 800 l/min  200 kr/tim 
    1 500 kr/dygn 
  Oljeläns 25 m, första dygnet 1 515 kr/längd 
  Oljeläns 25 m, följande dygn 455 kr/dygn och längd 
  Engångslänsor  till dagspris 
  Strålrör, grenrör och brandposthuvud  105 kr/st och dygn 
  Generator, över 10 kVA exkl. bensin 500 kr/dygn 
       
  Generator, under 10 kVA exkl. bensin 500 kr/dygn 
        
  Vattensugare  930 kr/dygn 
  Fläkt, eldriven 465 kr/dygn 
  Avfuktare 465 kr/dygn 
  Rökätare  505 kr/dygn 
      
       
  Andningsskydd    
  Fyllning  110 kr/paket 
  Tvättning 590 kr/paket 
  Torkning av flaskor  130 kr/st 
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  Provning och justering av:    
  Andningsventil  210 kr/st 
  Regulator  210 kr/st 
  Årskontroll av regulator  780 kr/st 
  Uthyrning (exkl eventuell fyllning och tvättning)  240 kr/dygn 
  Revisionskontroll av luftpaket lämnas till godkänt företag debitering enligt företagets  
  prislista + faktureringsavgift.    
       
  Slang    
  Tvättning, provtryckning, torkning 215 kr/längd 
  Lagning  70 kr/st 
  Omkoppling  120 kr/st 
  Byte av packning  70 kr/st 
  Packning av slang  70 kr/st 
  Uthyrning  135 kr/längd och dygn 
  Offert kan lämnas på större mängder.    
       
  Övrigt    
  Automatlarm, ej räddningstjänst 6 500 kr/utryckning 
  Prov av automatiskt brandlarm 610 kr/anläggning 
       
  Hisslarm, ej räddningstjänst  6 500 kr/utryckning 
  Dörröppning  Timersättning, faktiska kostnader. 
  Personlyft  Timersättning, faktiska kostnader. 
        
  Sanering av vägbana  3 x timpris 
  Absorptionsmedel  210 kr/säck 
       
  Komplett fystest 380 kr/person 
  Komplett fystest, sökande till SMO  kostnadsfritt 
  Vid oannonserad utebliven närvaro debiteras fullt pris. 
        
        
        

 


