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Faktablad 
Luftburet stöd vid skogsbrand – 

MSB:s förstärkningsresurs    

MSB:s förstärkningsresurs för luftburet stöd 

vid skogsbrand syftar till att stödja de 

kommunala räddningstjänstorganisationernas 

förmåga att hantera en skogsbrand. När den 

kommunala räddningstjänsten ställs inför 

skogsbränder med snabb spridning, omfattande 

brandtillväxt och när deras egna resurser inte 

bedöms räcka till kan MSB erbjuda olika typer 

av förstärkningsresurser, till exempel stöd med 

helikoptrar och mindre skopande flygplan. 

Helikoptrar   

MSB har ett avtal med en helikopterleverantör 

som innebär att det under skogsbrandssäsong 

ska finnas tillgång till minst tio släckande 

helikoptrar. Helikopterresurserna är under 

brandrisksäsongen placerade på olika orter i 

landet. Positioneringen görs utifrån rådande 

brandriskvärden. De är självförsörjande 

avseende bränsle och medför utrustning och 

besättning för samband med räddningsledare. 

MSB kan vid behov besluta om ökad beredskap 

med helikoptrarna utifrån en kombination av 

brandrisken, eventuella hotade värden och 

behovet av resurser. Beredskapen kan då höjas 

genom kortare anspänningstider och fler 

helikoptrar i beredskap. 

 Minst 10 helikoptrar, som var och en 

kan bära upp till 1 000 liter vatten.  

 Utrustning och personal för samband 

mellan räddningsledare och helikoptrar.

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om resurser 

Vid behov av 

förstärkningsresurser 

kontaktar räddningsledare 

eller länsstyrelse MSB:s 

tjänsteman i beredskap, TIB.  

Telefon: 054-150 150  

E-post: tib@msb.se  
 

 

Information om MSB:s 

förstärkningsresurser vid 

skogsbrand: 

www.msb.se/skogsbrand 

MSB:s vägledning i 

skogsbrandssläckning: 

https://rib.msb.se/filer/pdf

/29193.pdf 

https://msb.se/
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Skopande flygplan  

MSB har ett avtal som under 

skogsbrandssäsong ger tillgång till fyra 

skopande flygplan av typen AT-802 F. Planen 

är vattenbombningsplan har en kapacitet att 

släppa cirka 3 000 liter vatten per fällning. I 

flygresursen ingår besättning och nödvändig 

tillhörande logistik. Flygplanen baseras i 

Nyköping och kan vid behov baseras på annan 

ort för att kunna agera snabbt vid en 

skogsbrand. 

 Två skopande flygplan med kapacitet 

att bära och släppa ca. 3 000 liter vatten 

per fällning.   

 Utrustning och personal för samband 

mellan räddningsledare och planen.  

Beredskap  

Under hela skogsbrandssäsongen kommer 

beredskapen att anpassas till rådande 

brandrisker. Beredskapen finansieras delvis 

med EU-medel, eftersom sex helikoptrar samt 

de mindre skopande flygplanen är en del av 

unionens civilskyddssamarbete. Detta möjliggör 

en hög beredskapsnivå under hela säsongen. 

Det innebär att helikoptrarna och/eller 

flygplanen nyttjas för insatser i andra EU-

länder.  

Begära luftburet stöd  

En räddningsledare eller en länsstyrelse har 

möjlighet att rekvirera förstärkningsresurser 

från MSB, via myndighetens tjänsteman i 

beredskap, TIB. För kontaktuppgifter, se 

faktaruta. 

Kontakta MSB 

Tel: 0771-240 240  

E-post: registrator@msb.se  

Webb: www.msb.se/skogsbrand 
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