Faktablad
Operativa avdelningen
Publ.nr MSB1583 - Maj 2020

Förfrågan om resursen
Förstärkningsresursen efterfrågas
via MSB:s TiB, Tjänsteman i
Beredskap, tfn. 054-150 150

Här finns depåerna
Boden, Skellefteå, Dorotea,
Sundsvall, Östersund, Söderhamn,
Ludvika, Strängnäs, Enköping,
Bengtsfors, Visby, Vetlanda,
Högsby och Ljungby. Utöver detta
finns MBS:s förråd i Kristinehamn
med påfyllnadsmaterial.

Förstärkningsresurs Skogsbrandsdepåer
När räddningstjänstens egna resurser är uttömda,
har MSB skogsbrandsdepåer som kan användas.

Totalt finns 24 depåer. 20 av dessa lagerhålls hos
räddningstjänster spridda över landet. Utöver dessa finns 4
reservdepåer i MBS:s nationella förråd i Kristinehamn.
Innehåll i depåerna

Varje depå består av tre containrar. Två av dessa är identiskt
lika och innehåller släckutrustning . Den tredje innehåller bl a
en sexhjuling och en klass III-motorspruta.
Sammanfattningsvis innehåller en depå:











23 km brandslang
motorsprutor av olika storlek
en sex-hjulig ATV med släp
slangupprullare
vattenspridare
motorsågar
vattenbehållare
grenrör och strålrör
elverk för belysning
bränsledunkar

Pärmar med innehållsförteckningar finns i containrarna.
Kontakta oss:
Tel: 0771-240 240
registrator@msb.se
www.msb.se

Utlarmning av depå

Då en räddningstjänst önskar låna en depå, görs en förfrågan till MSB:s TiB. Förfrågan
görs av räddningsledaren alternativt länsstyrelsen i de fall flera bränder pågår samtidigt
och resursbehoven behöver samordnas i länet. MSB bestämmer vilken depå som ska
aktiveras och kontaktar depån som ska larmas ut.
Det är kostnadsfritt att låna utrustningen. Räddningstjänsten som efterfrågat depån
ansvarar dock för att ordna och betala för transport då depån hämtas till insats.
Efter insats hämtar MSB . Förbrukad materiel av MSB, förutsatt att inte oaktsamhet
eller dylikt förekommit.
Till räddningstjänsten som lånar depå











Säkerställ att ni får koden till låset på containrarna.
Utse någon som ansvarar för att hålla koll på materielen som fördelas ut och
används så att även insamling av materiel efter insats underlättas.
Säkerställ att rätt bränsletyp används till de olika maskinerna. Ruberg-motorsprutan (klass 3) är dieseldriven och får absolut inte tankas med bensin. Övriga
motorsprutor (klass I och II) ska tankas med vanlig bensin. Alkylatbensin får
inte användas, det förstör packningarna.
Viktigt! Innan användning av Ruberg-motorsprutan, titta först på
instruktionsfilmen på länk www.msb.se/skogsbrandsdepa Det finns några
saker att tänka på då den används.
Förvara depån så att stölder osv kan förebyggas.
Då det är möjligt, ha alltid laddningskabeln för avfuktning till containrarna
inkopplad.
Vid all transport av containrarna, se till att samtlig materiel är väl lastsäkrad och
fastsurrad så den inte kan skadas.

Arbetarskyddsansvaret då utrustningen används





Användning av depå-utrustningen sker under kommunens eget
arbetarskyddsansvar.
Alla som kör motorsåg måste ha utbildning för detta.
Tänk också på att det behövs förarintyg för att köra sexhjuling. Dispens från
kravet finns om man har B-körkort utfärdat före år 2000. Rekommendationen
från MSB är dock att alla som använder sexhjulingen har utbildning för detta.

Följande ska göras av kommunen som använt depån







Kontakta MSB:s Tjänsteman i Beredskap snarast och meddela att insatsen är
slutförd. Ange beräknad tidpunkt för när depån kan hämtas.
Använd slang enkelrullas och packas in i depån. MSB ordnar med slangtvätt,
provtryckning osv.
Utrustningen packas tillbaka i containrarna och inventeras, dvs stäm av
utrustningen gentemot innehållsförteckningen avseende antal etc.
Surra fast materielen i containrarna ordentligt så den inte kan skadas vid
transport. Mycket viktigt!
MSB dömer av om containrarna ska hämtas och återställas av MSB eller om
återställning kan göras på annat sätt.
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