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Inledning
I den här broschyren presenteras de förstärkningsresurser som MSB kan ställa 
till förfogande vid en olycka eller större händelse.

Målet är att kommunerna själva ska ha beredskap för att hantera de olyckor 
som sker. För händelser kommunerna inte kan klara själva förväntas de i första 
hand att samverka inom regionen. MSB:s förstärkningsresurser är tänkta att 
användas först när kommunala och regionala resurser är uttömda. 



Kommunerna ska ha beredskap för  
sina risker
Kommunerna ansvarar generellt för att vidta insatsförberedande åtgärder och 
att utföra räddningsinsatser på lokal nivå. De ska analysera sina risker och 
planera för att effektivt kunna hantera dem om olyckor inträffar. Detta inne-
bär att de också behöver utrustning och kompetens för detta. Kommunerna 
ska, så långt det är möjligt, ha beredskap för sina egna risker.

För stora, komplexa eller sällan förekommande händelser, där kommunerna 
inte rimligen kan hålla tillräcklig beredskap på egen hand, förväntas de 
samverka med exempelvis andra kommuner. 

Det är viktigt att samverkan sker redan när planering för insatser genomförs. 
Resurser som kommunen inte själv har och inte har möjlighet att införskaffa, 
behöver inventeras och alternativ tillgång till sådana planeras. Det kan exem-
pelvis ske genom samverkansavtal med andra kommuner och privata aktörer 
eller genom samarbete med frivilliga förstärkningsresurser.



När resurserna inte räcker till
Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen. 
De har geografiskt områdesansvar på regional nivå och är en länk mellan 
lokala och regionala aktörer samt nationell nivå. De har därmed en viktig roll 
som sammanhållande länk inom och mellan län vid allvarliga händelser. De 
förväntas stödja och verka för samordning av kommuner och andra aktörer 
inom sitt område, exempelvis med inventering och koordinering av resurser.

När en händelse är så stor, komplex eller långdragen att resurserna ändå inte 
räcker till, har MSB förstärkningsresurser inom olika områden som kan användas.

MSB har resurser i form av utrustning och inom vissa områden också personal 
som stöttar vid insatsen. Resurserna är främst avsedda för nationellt bruk, men 
kan vid behov också användas internationellt. 

MSB har förstärkningsresurser för:

• skogsbrand

• översvämning

• oljeutsläpp

• kemikalieolyckor





Skogsbrand
MSB:s skogsbrandsresurser består främst av slang, motorsprutor och armatur. 
Resurserna utgörs endast av material, det följer inte med någon stödpersonal 
då en kommun lånar utrustningen. 

Skogsbrandsdepåerna består av containrar med material
En depå består av två containrar och de innehåller bland annat:

• Slang av olika dimension 

• Strålrör 

• Grenrör

• Motorsprutor, bogserbara och bärbara

• Motorsågar

• Vattenspridare

Depåerna finns över hela landet
Skogsbrandsdepåerna förvaras hos olika räddningstjänster och i MSB:s  
nationella förråd i Ljung. På MSB:s hemsida finns aktuell förteckning över  
vilka kommuner som har depåer.

Så här begär du resurserna för skogsbrand:

Kontakta MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150, samtalet kopplas via SOS Alarm AB.





Översvämning
För översvämningssituationer har MSB resurser i form av:

• översvämningsbarriärer

• högkapacitetspumpar

• sandsäckar

Barriärer
MSB har ca 5000 m barriärer med en dämningshöjd på 80 cm. 600 m av barriä-
rerna kan dessutom höjas upp för att klara en dämningshöjd på 120 cm. 

När barriärerna används följer 2 personer med som stöd i inledningsskedet av 
uppsättningen. Mottagande kommun tillhandahåller själv sand och lastmaskin.

Pumpar
MSB har tre högkapacitetspumpar, var och en med en kapacitet på 20 m3/min 
samt ett mindre antal små pumpar.

Då högkapacitetspumparna används följer personal med och sköter driften  
av dem.

Översvämningsmaterielen förvaras i Ljung
Både översvämningsbarriärer, pumpar och sandsäckar förvaras i Ljung. 

Så här begär du resurserna för översvämning:

Kontakta MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon 054-150 150, samtalet kopplas via SOS Alarm AB.





Oljeutsläpp
Vid oljeutsläpp kan MSB:s stödja med materiel och personal för strand sanering. 
Vid en räddningstjänstinsats ska resurserna kunna vara på plats inom 4-5 timmar, 
vid en saneringsinsats inom 24 timmar.

Materielen består bland annat av:

• länsor för styrning och inneslutning av olja

• strandskyddsdukar

• pumpar och skimmrar för upptagning av olja

• båtar och terrängfordon

• personlig skyddsutrustning

• utrustning för sanering av stränder

• avfallscontainers och storsäckar för mellanlagring av olja
 
Personal från förråden följer med som stöd i inledningsskedet.

Oljeskyddsförråden finns på 5 platser 
Oljeskyddsförråden finns i Umeå, Botkyrka, Vänersborg, Visby och Karlskrona.

Så här begär du resurserna för oljeutsläpp:

Följ larmrutinerna som finns på www.msb.se/forstarkningsresurser.





Kemikalieolyckor
Vid komplicerade händelser med kemikalier kan den lokala räddningstjänsten 
behöva stöd med kunskap och avancerad utrustning. MSB:s kan stödja med 
materiel och särskilt utbildad personal vid en sådan insats. 

Resurserna kan också stärka beredskapen vid planerade stora arrangemang, 
exempelvis stora idrottsarrangemang, stora internationella möten eller stats-
besök. För sådana situationer ska stödet begäras minst 6 månader i förväg.

MSB:s resurser består av:

• Kemenheter

• Saneringsenheter

• Indikeringsenheter

• Expertstöd genom Företagens kemberedskap

Kemenheter
Kemenheterna kan exempelvis bistå med pumpning av kemi kalier, tätning av 
läckage, arbete i EX-miljö, impaktering, indi kering och bildöverföring. 

Enheterna finns i Luleå, Kramfors, Köping, Skövde, Stenungsund och Perstorp.

Indikeringsenheter
Indikeringsenheterna syftar till att ge snabbt stöd med att analysera okända 
kemikalier, både gaser, vätskor och fasta ämnen. Exempel på utrustning som 
de för med sig är masspektrometer/gaskromatograf, infraröd spektrometer 
samt utrustning för mätning av joniserande strålning, brandfarliga gaser med 
mera. I första hand utförs direktanalys på skadeplats, men proven kan också 
skickas till experter för vidare analys.

Indikeringsenheterna finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö.



Saneringsenheter
Saneringsenheterna kan bistå med sanering av insatspersonal. Vid stora 
arrangemang, exempelvis statsbesök, kan enheterna ställas i beredskap för att 
bistå även med livräddande personsanering. 

Enheterna finns i Piteå, Järfälla, Kungsbacka och Hässleholm. 

Företagens kemberedskap
MSB har ett avtal med ett antal industrier inom kemikaliesektorn, där företagen 
åtar sig att stödja räddningstjänsten vid en olycka med ammoniak, klor, svavel-
dioxid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, 
oleum och natriumhypoklorit. 

Stödet kan ges genom telefonrådgivning, eller vid behov också på plats med 
personal och material. Kommunen som har begärt stöd bekostar företagens 
medverkan.

Så här begär du resurserna för kemikalieolyckor:

Följ larmrutinerna som finns på www.msb.se/forstarkningsresurser.
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