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MSB:s förstärkningsresurs för 

oljeskadeskydd 

MSB:s förstärkningsresurs för strandnära oljeskadeskydd 

syftar till att stödja samt stärka ansvarig aktörs förmåga att 

hantera ett oljeutsläpp som hotar den svenska kusten. 

 

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid 

ett oljeutsläpp, har MSB materiel som kan användas. MSB:s 

depåer finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i 

Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, 

Malmö (oktober 2019) samt Härnösand.  

Resurserna utgörs bland annat av: 

• Länsor för styrning och inneslutning 

• Strandskyddsdukar för skydd av stränder.  

• Pumpar och skimrar för upptagning av olja. 

• Båtar och ATV för materiel- och persontransporter  

• Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg 

för sanerare  

• Utrustning för upprättande av saneringsplats för    

saneringspersonal och enklare handverktyg. 

• Aluminiumcontainers och storsäckar för 

mellanlagring av olja.  

 

Då materiel skickas ut bistår MSB initialt med instruktörer för 

utbildning på materielen. Personalen kan också vara behjälplig 

med råd och stöd vid uppbyggnad av saneringsplats. 

Räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst 

har rätt att rekvirera materiel från MSB. 

 

 

 

 

  

Förfrågan om resurser 

Vid behov av förstärkningsresurser 

för oljeskydd kontaktar 

länsstyrelsen MSB:s tjänsteman i 

beredskap, TiB 

Telefon: 054-150 150  

Epost: tib@msb.se 

Samtalet kopplas via SOS Alarm 

 

MSB:s 

förstärkningsresurser 

www.msb.se/forstarkningsresurser 

 

 

 

https://msb.se/
http://www.msb.se/forstarkningsresurser
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Tips till kommunen vid uppstart av en 

insats med MSB:s förstärkningsresurs 

inom oljeskadeskydd 

Nedan följer ett antal förslag på aktiviteter som en kommun 

bör beakta och starta upp, om de efterfrågar 

förstärkningsresurser från MSB vid ett oljepåslag på strand. 

Detta för att kunna påbörja insats tidigt samt att insatsen ska 

bli så effektiv som möjligt. 

 Uppställningsplats med plats för 5 containrar + 2 

trailerburna båtar. Uppställningsplatsen ska med 

fördel kunna växa efter hand.  

 Toaletter både på en ”kontaminerad samt ren sida”.  

 Containrar för sopor (både oljehaltiga sopor och 

övriga sopor) 

 Markduk för skydd av kajer och annan yta (5 meters 

dukar) 

 Truck/hjullastare eller kranbil 

 Bensin och diesel samt trattar 

 Avfettningsmedel 

 IBC-containrar för pumpbara oljeavfall och 

användande som saneringstation 

 Förbered för inköp av skyddsutrustning 

(gummihanskar, stövlar, regnkläder etc) 

 Om uppställningsplats med materiel är obevakad bör 

någon form av övervakning planeras 

 Sjökortsmaterial/kartor till hjälp vid inventering av 

stränder 

 Förbered mat och vätska till saneringspersonal 

 

Tänk på att dokumentera alla händelser, inköp samt insatsen i 

stort. Detta för ett enklare förfarande vid ersättningsanspråk 

från staten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kommunens 

oljeskadeskydd 

”Oljeskyddspärmen” 

https://www.msb.se/sv/amneso

mraden/skydd-mot-olyckor-och-

farliga-

amnen/cbrne/oljeskadeskydd/ko

mmunens-oljeskadeskydd/ 

 

Ersättning av utflöde av 
olja och andra skadliga 
ämnen 

https://www.msb.se/sv/amneso
mraden/msbs-arbete-vid-
olyckor-kriser-och-
krig/ersattningar/ 

Saneringsmanual 

https://www.msb.se/sv/publikati

oner/saneringsmanual-for-olja-

pa-svenska-strander/ 
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