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Sammanfattning 

I Sverige sker varje år ett stort antal skogsbränder. Dessa bidrar till stora ekonomiska förluster 

för skogsägare samtidigt som de är nyttiga för naturen. Den främsta antändningsorsaken för 

skogsbränder är skapade av människor som vistas ute i naturen. På grund av detta riktas stora 

delar av det förebyggande arbetet mot dessa individer. Det förebyggande arbetet är främst 

information av olika slag.  

I Sverige förekommer fyra olika typer av skogsbränder. De kallas låg löpbrand, hög löpbrand, 

toppbrand och torvbrand. Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunen skyldig att 

planera och organisera räddningstjänsten så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom en 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Skogsbränder bekämpas av 

räddningstjänster runt om i landet med hjälp från andra organisationer, myndigheter och civila 

företag. Bekämpningen går till på olika sätt beroende på vilken skogsbrandstyp som pågår. 

Det finns därför ett antal släckmetoder samt ett antal angreppssätt att välja på vid bekämpning 

av skogsbränder. Släckmetoderna fungerar olika bra för olika typer av skogsbränder. Vid 

bekämpning av skogsbränder krävs stora utrustnings- och personalresurser. Det är idag inte 

lätt att få tag i dessa utan att det uppstår problem och svårigheter. I många fall måste 

personliga kontakter användas för att få tag i utrustning och personal.  

En av de mest effektiva resurserna i dagens skogsbrandssläckning är de flygande 

släckresurserna. Dessa utgörs av flyg och helikoptrar som används för att släcka skogsbränder 

genom att släppa släckmedel från luften. Rapporten visar hur hanteringen av dessa resurser 

fungerar samt vilka problem de bidrar till. Den visar att det ibland uppstår problem då det 

krävs stora mängder av personal och utrustning för att hantera släckinsatsen. Problemen som 

uppkommer beror till stor del på att räddningsarbetet kring skogsbränder hittills inte har varit 

anpassat för att hantera större skogsbränder. 

Syftet med rapporten är att visa hur skogsbrandssläckning går till i dagens Sverige. Det 

innebär att den visar vilka möjligheter och resurser som räddningstjänsten kan använda sig av. 

För att tydligt visa de problemområden som finns i hanteringen av skogsbränder har ett antal 

förbättringsområden tagits fram som en del i analysen av rapportens resultat.  

Av rapporten dras slutsatsen att dagens arbete med skogsbrandssläckning fungerar på ett 

tillfredsställande sätt men måste effektiviseras för att fungera bättre i framtiden. Det krävs 

samarbetsnät för hantering av personal och utrustning. Dessa kan med fördel drivas i 

Räddningsverkets regi. Det krävs att hanteringen av de flygande släckresurserna effektiviseras 

och att det utreds om vilken organisation som ska hantera dessa i framtiden. Detta för att de 

ska få ökad effektivitet och tillgänglighet. Räddningstjänster runt om i landet måste utbildas 

för att kunna använda sig av alternativa släckmetoder, t.ex. moteld.  
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Summary 

In Sweden it occurs a large amount of forest fires every year. The fires contribute to great 

economical losses for the forest owners in the same time as they are beneficial for the nature. 

The prime ignition source for many forest fires are caused by persons that dwells in the 

nature. Because of this most of the preventive work is aimed at these individuals.  The 

preventive work consists mainly of various types of information. 

There are four different types of forest fire that are common in Sweden. They are called low 

surface fire, high surface fire, crown fire and peat fire. According to the law about protection 

against accidents the municipality is liable to plan and organise the rescue services so that the 

rescue work can be started in an acceptable time and be made in an effective way.  Forest fires 

are fought by the rescue services around the country with help from other organisations, 

authorities and civilian companies. The forest fire fighting is done in different ways 

depending on which type of forest fire that takes place. Because of this there exists a number 

of different fire fighting methods and assault approaches to choose between when fighting 

forest fires. The fire fighting methods works diversely for different types of forest fires.  To 

fight forest fires there is a great demand of resources as personnel and equipment. Today it’s 

not easy to get these kinds of resources without any problems and difficulties. Many times 

personally contacts have to be used to get hold of personnel and equipment.  

One of the most effective resources in today’s forest fire fighting is the flying resources. 

These resources are composed of airplanes and helicopters that are used to extinguish forest 

fires by dropping arc-extinguishing medium from high above the fire. The report shows how 

the flying resources are used and how they work and which problems that they contribute to. 

It shows that it sometimes emerges problems when great amounts of personnel and equipment 

are needed to fight a forest fire. The problems depend largely on that the rescue work of forest 

fighting so far hasn’t been adjusted to cope with large forest fires. 

The purpose of the report is to show how forest fire fighting is handled in today’s Sweden. It 

means that it shows which possibilities and resources that the rescue service can use. To 

clearly show the problem areas that exist in the handling of forest fire a number of 

improvement areas has been developed as a part of the analysis of the results from the report. 

The conclusion of the report is that today’s work with forest fire fighting functions well but 

has to be made more effective, to work better in the future. There are needed cooperation 

networks for the handling of personnel and equipment. These networks can be run by the 

Swedish Rescue Service Agency. It is also need to potentiate the flying resources. An 

investigation has to be made to establish which organization that is going to have the 

responsibility of the flying resources in the future. This has to be made to gain an increased 

effectiveness and availability of the resources. Rescue services around the country have to be 

educated to be able to use other extinguishing methods as fighting fire with fire. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige består av 41,3 miljoner hektar landyta. Denna landyta utgörs i sin tur av cirka 23 

miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar nästan 56 % av Sveriges totala landyta [22c].  

Varje år sker i Sverige flera skogsbränder varav en stor del sker i produktiv skogsmark. 

Skogsbränderna bidrar till att stora delar skog och mark går förlorade varje år. Under år 2006 

brann en areal på 4 200 hektar produktiv skogsmark upp [14]. Med ett medelvärde på 16 800 

kronor
1
 per hektar bidrar skogsbränder till stora ekonomiska förluster för landets skogsägare.  

Räddningstjänstens uppgift är att rädda liv, egendom och miljö. Enligt lagen om skydd mot 

olyckor LSO är det stat eller kommun som ansvarar för att vid olyckor begränsa skadorna på 

människa, egendom och miljö [5]. Insatser från räddningstjänsten är i medeltal 88 000 styck 

per år. Cirka 5 000 av dessa är insatser mot bränder i skog och mark runt om i landet. Av de 

5 000 insatserna är cirka 1 000 styck insatser mot bränder i produktiv skogsmark. 

Skogsbränderna sker ofta i och närheten av bebodda områden och utgör då en risk för 

människors privata egendomar, hälsa och liv. Samhällets hantering av skogsbränder sker 

genom förebyggande arbete och att de bekämpas av räddningstjänsten när de uppstår. 

Skogsbrandsbekämpning är ett stort arbete som kräver stora tillgångar på personal och 

utrustning. Personal och utrustning kommer från olika organisationer i samhället såväl civila, 

ideella, statliga och kommunala organisationer. För att bekämpa skogsbränder på ett effektivt 

sätt används olika typer av släckmetoder och angreppssätt.  

1.2 Syfte 

Rapporten utgör ett examinerande arbete för brandingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet (LTU). Rapportens syfte är att visa hur släckning av skogsbränder går till i dagens 

Sverige samt att visa hur släckningsarbetet kan förbättras i framtiden. Rapporten syftar till att 

öka medvetenheten om hur skogsbränder hanteras och vad de kan leda till om de inte tas om 

hand i tid för rapportens läsare.  

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att visa hur skogsbränder släcks och hanteras av räddningstjänsten 

och samhället. Den ska påvisa eventuella brister i hanteringen av skogsbränder samt områden 

som behöver förbättras.  

1.4 Metod 

Informationen till rapporten har samlats in genom en litteraturstudie och genom intervjuer 

med sakkunniga inom området. Litteraturstudien gjordes med syftet att erhålla fakta från 

tidigare studier på området. Den litteratur som studerades utgjordes av svensk litteratur, 

artiklar samt publikationer. Inom litteraturstudien användes boken Skogsbrandssläckning 

skriven av Rickard Hansen [3] som grund och kompletterades med övrig litteratur. 

Intervjuerna gjordes med personer inom räddningstjänsten med erfarenhet av släckning av 

skogsbränder [1], [2]. De har erfarenheter från släckningsarbete till ledning av en hel 

                                                 
1 Se beräkning i kapitel 3.1 Skogens värde på sida 5
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släckinsats. Under projektets gång har diskussioner förts med handledare på Luleå tekniska 

universitet angående rapportens struktur. Informationen som tagits fram har sedan bearbetats 

och analyserats för att utgöra grunden till rapporten.  

Fotografier i rapporten tagna av Bodens räddningstjänst publiceras med tillåtelse från samma 

räddningstjänst. Rapportens resultatdel delas upp i två delar där den första delen behandlar 

information kring skogsbranden som är relevant för skogsbrandssläckningen. Den andra delen 

behandlar skogsbrandssläckningen och innehåller ett relevant exempel på 

skogsbrandssläckning. Exemplet är Sveriges i modern tid största skogsbrand som pågick i 

Bodträskfors under år 2006. Exemplet är med i rapporten då det på ett tydligt sätt visar hur 

släckning av en skogsbrand går till. Bodträskforsbranden var en stor brand där 

räddningstjänsten kapacitet sattes på prov och problem som kan uppstå tydliggjordes. 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten behandlar skogsbränder och hur dessa hanteras och bekämpas på olika sätt i 

Sverige. Den tar upp information om utländska resurser och utrustning som är möjlig att 

använda i Sverige idag eller i framtiden. Rapporten ger en övergripande bild av skogsbranden 

och hur skogsbrandssläckning går till idag och ska inte ses som en handbok för 

skogsbrandssläckning. I rapporten tas endast information om skogsbranden upp som är 

relevant för skogsbrandsläckning.  

1.6 Läsanvisningar 

Inledningsvis bearbetas rapportens bakgrund samt varför rapporten görs. Efter detta behandlas 

rapportens syfte, vilken metod som har använts för att åstadkomma rapporten och vad 

rapporten handlar om respektive inte handlar om. Detta följs av en resultatdel uppdelad i två 

delar om skogsbranden respektive skogsbrandssläckning. Efter detta analyseras de båda 

resultatdelarna med avseende på skogsbrandsläckning och ett antal förbättringsområden tas 

fram. Sedan diskuteras ämnet och slutligen presenteras en slutsats av rapporten samt förslag 

till fortsatta studier inom området. 

Referenserna till rapporten publiceras numrerade i referenslistan i rapportens slut och med 

numerisk referering i text och efter stycken. De referenser som står i texten gäller en mening 

medan de som står efter ett stycke eller efter flera efterföljande stycken gäller hela stycket 

eller styckena. Referenser till andra delar av rapporten publiceras med fotnot på samma sida 

och tillhörande numrering i den löpande texten. Referenser till bilder i rapporten publiceras i 

bildbeskrivningen till respektive bild. 
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2 Informationsinsamling 

Informationen till rapporten grundar sig på en litteraturstudie och intervjuer med sakkunniga 

inom räddningstjänsten. Information som har samlats in är koncentrerad kring sex stycken 

huvudfrågor som redovisas mer ingående nedan.  

2.1 Kommunen 

Information om kommunens skyldigheter och vad den ska göra för att förebygga, motverka 

och hantera skogsbränder. Fakta om vilka organisationer som bör finnas och finns tillgängliga 

inom kommunen för att understödja räddningstjänsten vid insatser mot skogsbränder. 

2.2 Räddningstjänstens organisation 

Fakta om vilken organisation som används inom räddningstjänsten och hur beslutskedjan och 

beslutsfattandet ser ut under en skogsbrand. Här har också information inhämtats om hur 

samarbetet fungerar mellan räddningstjänsten och andra inblandade myndigheter och 

organisationer. Information har inhämtats angående personalresurser, hantering av eventuell 

evakuering samt kommunikationshantering både internt inom räddningstjänsten och externt 

mot media och andra inblandade organisationer. 

2.3 Skogsbranden 

Allmän information om skogsbranden har inhämtats vilket innebär information om 

förebyggande åtgärder, skogsbrandstyper, spridning, skogsbrandens beteende, brand nära 

bebyggelse, upptäckt, spridningshastighet, brandriskprognoser samt risker för 

räddningstjänstpersonalen vid släckning av skogsbränder. 

2.4 Släckteknik 

Information om olika typer av släckmetoder, släckmedel, angreppssätt, brytpunkter, 

indelningar, avspärrning och eftersläckning. 

2.5 Utrustning 

Fakta om den utrustning som finns tillhanda för att släcka skogsbränder dels inom 

räddningstjänsten och dels från andra aktörer som räddningsverket, försvarsmakten, nationer i 

Europa och civila organisationer. Information har också inhämtats om hur räddningstjänster 

går till väga för att få tag i utrustningen, vad den kostar och hur lång tid det tar att få tillgång 

till den.  

2.6 Problem och deras eventuella åtgärder 

Fakta har samlats in om de problem som finns i samband med släckning av skogsbränder. 

Dessa problem innefattar allt från släckningsarbetet till problem med resurser och utrustning. 

Information om eventuella åtgärder som har eller borde ha vidtagits har också inhämtats.  
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3 Skogsbranden 

I Sverige uppstår större skogsbränder normalt en till två gånger per decennium. Detta är dock 

något som förändras i takt med den globala uppvärmningen [23a]. Global uppvärmning i 

Sverige innebär ökade temperaturer och förändringar av vädret. Ökade temperaturer och 

väderförändringar påverkar förutsättningarna för skogsbränder. Skogsbränder är ett naturligt 

fenomen som uppstår med jämna mellan rum i naturen. Skogsbränder medför inte enbart 

negativa konsekvenser och förödelse utan är en förutsättning för att flera djur- och växtarter 

ska kunna leva i skogen. Den brända skogen behövs för att bevara den biologiska mångfalden 

i naturen. En del växters frön kan endast gro under de speciella förutsättningarna som råder i 

marken efter en skogsbrand. Fröna kan ligga lång tid i marken och vänta på en brand. När 

skogen har brunnit växer fröna och blommar. Samtidigt drabbas skogsägarna av ekonomiska 

förluster på grund av förlorad skog och förlorade framtida arbetstillfällen. [3], [18a], [22b]  

I Sverige sker ett stort antal skogsbränder varje år. Nedan visas statistik från räddningsverket 

mellan år 1996 och år 2006. Statistiken visar antal insatser till brand ej i byggnad, antal 

räddningsinsatser till brand i skog och mark, avbränd areal vid insatser till brand i skog och 

mark samt antalet hektar av produktiv skogsmark som brann upp under år 2006.  

 

 
Figur 1:Antal räddningsinsatser till brand ej i byggnad mellan år 1996 och år 2006 (Räddningsverket) 

 

 

 
Figur 2: Antal räddningsinsatser till brand i skog och mark mellan år 1996 och år 2006 (Räddningsverket) 
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Figur 3: Avbränd areal vid insatser till brand i skog och mark mellan år 1996 och år 2006 (Räddningsverket) 

3.1 Skogens värde 

Skogens värde är viktigt att veta för produktiv skogsmark då det är denna typ av skog som 

företag och privatpersoner runt om i landet livnär sig på.  

Enligt Skogsvårdsstyrelsen är taxeringsvärdet på den totala produktiva skogsmarken för år 

2007 i Sverige 291 631 miljoner kronor. Den totala produktiva skogsmarken uppgår till 23 

miljoner hektar. Dessa siffror ger ett medeltaxeringsvärde på 12 600 kr/ha. Taxeringsvärdet 

anses utgöra 75 % av det verkliga värdet. Det verkliga medelvärdet av produktiv skogsmark 

blir därför ca 16 800 kr/ha (12 580/0,75).  Värdet för produktiv skogsmark skiljer sig mellan 

olika delar av landet samt beroende på vilken typ av skog som odlas. [22a] 

3.2 Statligt ersättningsstöd 

Enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 7 § 3 har en kommun som haft betydande kostnader 

för räddningstjänst rätt att få ersättning för den del av dessa kostnader som överstiger en 

självrisk. Förutsättningen för att få ersättningen är att kostnaderna är direkt hänförliga till 

räddningsinsatsen.  Självrisken utgör ett belopp motsvarande 0,02 % av det sammanlagda 

skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna 

uppkommit.  Syftet med ersättningen är att skydda kommuner från de kostnader som kan 

uppkomma i samband med stora och långvariga räddningsinsatser. Detta för att en större kris 

inte ska påverka en enskild kommuns ekonomi under lång tid. Ersättningen täcker endast 

kostnader för räddningstjänst och ges inte som ersättning för förlorad egendom. Sedan år 

1986 fram till år 2007 har Räddningsverket betalat ut 125 miljoner kronor i statlig ersättning 

för insatser mot skogsbränder vilket motsvarar en årlig utbetalning på cirka 11,4 miljoner 

kronor [10]. I dessa summor är inte branden i Bodträskfors under år 2006 inräknad. Enbart 

denna brand bidrog till en räddningstjänstkostnad på mellan 20 och 25 miljoner kronor. 

Självrisken för Bodens kommun är endast 800 000 kr vilket gör att det mesta av kostnaden 

täcks av det statliga ersättningsstödet. Fram till slutet av år 2007 har Bodens kommun fått 

19,8 miljoner kronor i statligt stöd [20f]. [5] 

3.3 Före skogsbranden 

Tiden före en skogsbrand föregås av varmt och torrt väder. Brandrisken i skogen ökar med 

temperaturen och torrheten. För att vara förberedd och veta hur stor risken för skogsbrand är, 
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görs brandriskprognoser. Räddningstjänster runt om i landet gör förebyggande åtgärder för att 

minska sannolikheten för skogsbränder. [1], [2] 

3.3.1 Förebyggande åtgärder 

De förebyggande åtgärder som görs är riktade dels till allmänheten och dels till skogsbolagen 

som verkar i skogen. Räddningstjänsten har nära kontakter med skogsbolagen och de stora 

skogsägarna. Det skapas kontaktpersoner hos respektive organisation vilket gör det lättare att 

förmedla information mellan organisationerna om t.ex. hyggesbränningar. Detta är viktigt då 

det vid flera tillfällen har varit skogsbolagens hyggesbränningar som gått överstyr och orsakat 

skogsbränder. Skogsbolagen utbildas av räddningstjänsten så att de har de kunskaper som 

krävs för att bedriva sin verksamhet utan att vara orsak till skogsbränder. Förebyggande 

åtgärder riktade mot allmänheten är främst i form av information. Denna information 

förmedlas i media och via respektive räddningstjänsts hemsida och handlar om gällande regler 

kring eldningsförbud, grillning i naturen osv. [1], [2], [15] 

3.3.2 Antändningsorsak 

Antändningsorsaken till skogsbränder är varierande. De vanligaste antändningsorsakerna 

enligt statistik från räddningsverket redovisas i tabell 1 nedan. Statistiken visar att utöver 

okända och naturliga brandorsaker är privatpersoner den största orsaken till skogsbränder i 

produktiv skogsmark. [14] 

 
Tabell 1: Antal bränder i skog och mark per brandorsak under år 2006 (Räddningsverket) 
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3.3.3 Brandriskprognoser 

För att visa hur stor brandrisken är i landet publiceras kontinuerligt under vår och sommar 

månaderna brandriskprognoser av Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). 

Dessa prognoser baseras på flera olika beräkningsmetoder som har tagits fram av SMHI i 

samarbete med Räddningsverket. Indata till beräkningen är dygnsnederbörd samt temperatur, 

relativ fuktighet och vindhastighet mitt på dagen. Brandriskprognoserna tas fram dagligen och 

ger som resultat detaljerade kartor som visar skogsbrandsrisk och markfuktighet. Prognoserna 

används av räddningstjänster runt om i Sverige som underlag för planering av insatser och 

förebyggande åtgärder som information till allmänheten.  

Skogsbrandsfaran grundas på två olika beräkningsmodeller. Den ena modellen beskriver 

vatteninnehållet i marksiktet vilket påverkar vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll. 

Den andra beskriver brandbeteende och spridningsrisk och härstammar från en kanadensisk 

modell kallad FWI (Fire Weather Index), vilken grundar sig på information om luftens 

relativa fuktighet, nederbörd, lufttemperatur och vindhastighet. Både skogsbrandsrisken och 

markfuktigheten bestäms av ett index som går från 1 till 5E, se figur 4 och 5. Data över 

skogsbrandsrisken och markfuktigheten görs tillgänglig tillsammans med fakta om vind, 

relativ fuktighet, åskriskprognoser, blixtregistreringar, dygnsnederbörd och temperatur genom 

ett webb baserat dataprogram kallat Brandrisk Skog & Mark. Programmet används av 

räddningstjänster runt om i landet i deras arbete för att förebygga och hantera skogsbränder. 

[6], [12], [21a] 

                                    
Figur 4: Skogsbrandrisk (Räddningsverket år 2008)                         Figur 5: Markfuktighet (Räddningsverket år 2008) 
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3.4 Skogsbrandens upptäckt 

Skogsbränder upptäcks vanligen av privatpersoner, skogsbrandflyget eller civila och militära 

flygplan. Privatpersoner som upptäcker en skogsbrand rapporterar detta till SOS-alarm som i 

sin tur larmar räddningstjänsten till platsen. I de fall då en skogsbrand upptäcks av civilt eller 

militärt flyg rapporterar dessa om branden till flygledare i flygtornet. Flygledarna i sin tur 

rapporterar till SOS-alarm. Vid rapporteringen från flygledaren ställer SOS-alarm en motfråga 

till flygledaren om brandens lokalisering. Denna fråga vidarebefordras av flygledaren till 

piloten som nu är långt från platsen och med liten sannolikhet kan uppge en korrekt 

positionsangivelse för branden. De flesta skogsbränder observeras av flera uppgiftslämnare 

vilket gör det möjligt att trots bristande information från vissa uppgiftslämnare, få en bra 

position för skogsbranden. Trots detta är det inte ovanligt att räddningstjänsten vid vissa 

rapporteringar om skogsbrand blir tvungna att åka runt i terrängen och leta efter branden. 

Mindre bränder syns inte alltid genom trädtopparna och en del rapporterar rökpelare i skog 

och mark utan att veta att orsakats av skogsbränder när de i själva verket orsakats av t.ex. en 

grill. [1], [2] 

3.4.1 Skogsbrandflyg 

För att öka sannolikheten för att skogsbränder ska upptäckas i tid innan de utvecklas och blir 

allt för stora och svårhanterliga har staten finansierat skogsbrandflyget. Skogsbrandflyget har 

till uppgift att från luften observera skog och mark runt om i landet och larma om eventuella 

skogsbränder. Skogsbrandflyget finansieras lokalt av länsstyrelsen som söker pengar för 

driften av Räddningsverket. Räddningschefen i kommunen eller inom kommunförbundet 

beslutar baserat på hur brandriskprognoserna ser ut för dagen om flyget ska användas eller 

inte. Skogsbrandsflyget flyger efter fördefinierade rutter. Inom samma län kan det finnas flera 

rutter. Beslut om vilken rutt som ska flygas tas av räddningschefen. För skogsbrandflyget har 

det tagits fram ett rapporteringssystem för att rapportera om hur det ser ut i de observerade 

områdena. Vid upptäckt av skogsbränder använder sig skogsbrandflyget av en fördefinierad 

blankett för rapportering. En blankett av denna typ, som används av Frivilliga Flyg Kåren 

(FFK), visas i appendix 1. 

Skogsbrandflyget har funnits under en lång tid men togs ur bruk år 2002 på grund av statliga 

nedskärningar i Räddningsverkets budget. Vid nedskärningarna ansåg Räddningsverket att 

skogsbrandflyget inte ingick i organisationens uppgiftsområde och verksamheten lades ner. 

Skogsbrandflyget återinfördes under år 2007. Skogsbranden i Bodträskfors i Bodens kommun 

under år 2006 var en orsak till detta. Skogsbrandflygets drift kostar normalt cirka 5 miljoner 

kronor per år och regeringen räknade vid återinförandet att det ska kosta mellan 3 och 10 

miljoner kronor per år. Kostnaden skiljer sig från år till år beroende på väderskillnader. [10], 

[20b] 

3.5 Skogsbrandstyper 

Det finns fyra olika typer av skogsbränder. Vilken typ av skogsbrand som uppstår beror på 

skogstyp, väder och vind. De olika typerna av skogsbränder kan också kombineras och brinna 

både långsamt och snabbt. Olika typer av skogsbränder är vanliga i olika länder. Utöver 

spridning genom de fyra vanliga skogsbrandstyperna kan branden också spridas som en 

flygbrand. Glödande partiklar förs med vinden och antänder skog en bit från den befintliga 
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skogsbranden. Detta kan ge stora problem då branden sprids snabbt och ibland måste 

bekämpas på flera fronter. [3], [20c] 

 
Figur 6: De fyra skogsbrandstyperna (Räddningsverket år 2008) 

3.5.1 Låg löpbrand 

Låg löpbrand är den vanligaste skogsbrandstypen. De flesta skogsbränderna startar som låga 

löpbränder för att sedan utvecklas till övriga skogsbrandstyper. Låg löpbrand innebär att det 

som brinner finns nära marken. Det är död vegetation och låga buskar som brinner. Denna typ 

av brand har en spridningshastighet på maximalt 10 meter per minut. [3], [20c] 

 

 
Figur 7: Låg löpbrand (Länsstyrelsen i Norrbotten år 2006) 

3.5.2 Hög löpbrand 

Hög löpbrand är en låg löpbrand som vidareutvecklats. Det är inte längre enbart vegetation 

nära marken som brinner. Den höga löpbranden sprider sig från markvegetationen uppåt mot 

trädens grenar och toppar. Spridningshastigheten för hög löpbrand är något högre än för låg 

löpbrand och är cirka 10-20 meter per minut. [3], [20c] 

3.5.3 Toppbrand 

En toppbrand sprider sig mellan trädtoppar och kan göra detta utan att vegetation på marken 

antänds. För att en toppbrand ska kunna spridas krävs att träden inte är för långt ifrån 

varandra. Toppbranden är den snabbaste typen av skogsbrand, men är inte vanligt 
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förekommande i Sverige. Trots detta observerades toppbränder under skogsbranden i 

Bodträskfors, år 2006. Toppbrandens spridningshastighet är cirka 20-50 meter per minut 

Det finns två typer av toppbränder, vindburen toppbrand och brandplymsdominerad 

toppbrand. Vid vindburen toppbrand krävs en ökad vindstyrka vilken transporterar varma 

brandgaser som tillsammans med strålningsvärmen antänder ytterligare en trädtopp vilket ger 

en brandspridning. Då branden är beroende av vinden kan brandspridningshastigheten bli 

väldigt hög.  

Den brandplymsdominerade toppbranden kräver en stor mängd bränsle med mycket låg 

fukthalt. Denna brandtyp kräver inga större vindstyrkor och har en tydlig brandplym ovanför 

sig. Branden sprids genom konvektion från brandgaser som på grund av luftrörelser förflyttas 

ner efter träden. På detta sätt bidrar branden till att förvärma sitt eget framtida bränsle vilket 

ger upphov till en snabbare och större brand som föder sig själv allteftersom brandplymen 

växer. [1], [2], [3], [20c] 

3.5.4 Torvbrand 

En torvbrand är en typ av glödbrand som uppstår efter att en låg eller hög löpbrand brunnit på 

platsen. Branden innebär att glöd som befinner sig i en syrefattig miljö under marken glöder 

utan att det brinner ovan marken. Torvbranden sprids under mark via rötter och död 

vegetation och kan ge upphov till nya löpbränder. Torvbranden kan vara mycket djupt ner i 

marken och finnas kvar under lång tid. Det finns exempel där räddningstjänsten fått larm om 

skogsbränder mitt i vintern. Det är då en tidigare skogsbrand som övergått till glödbrand och 

överlevt en längre period i marken för att sedan återigen ge upphov till en skogsbrand. [3], 

[20c] 

3.5.5 Skogsbrandens delar 

Skogsbranden består av flera delar kallade flygbrand, front, flygel, flank, eldband samt rygg. 

Flygbränder är mindre bränder utanför huvudbranden vilka har uppkommit till följd av 

flygande glödande partiklar. Fronten och ryggen är brandens framsida respektive baksida. 

Fronten är mest svårsläckt och är den delen som förflyttar sig. Ryggen är skogsbrandens 

baksida vilken också är lättast att släcka då det mesta bränslet här är förbrukat. Flyglar är de 

yttre delarna på frontens kanter. Flankerna är brandens två sidor. Eldbandet utgörs av det 

område som brinner runt det avbrända området. Se figur 9. [3] 

 

 
Figur 8: Skogsbrandens delar (Räddningsverket år 2008)  



Släckning av skogsbränder 

11 

 

3.6 Spridning 

Skogsbränder styrs av tre faktorer. De tre faktorerna är bränsle, väder och topografi. Det är 

samma tre faktorer tillsammans med skogsbrandstypen som styr om och hur skogsbranden 

sprider sig. Hur dessa faktorer påverkar skogsbranden beror på dess storlek.  En mindre brand 

påverkas mer än en större brand. För att beräkna spridningshastigheten finns modeller och 

program framtagna. Detta är något som inte används inom alla räddningstjänster. Ett exempel 

på hur spridningshastigheten kan beräknas framtaget av Räddningsverket finns i appendix 2. 

[3] 

3.6.1 Bränsle 

I skog och mark finns många typer av bränsle. De vanligaste är mossa, gräs, buskar och träd.  

Hur stor påverkan bränslet har på skogsbranden beror på bränslets fukthalt, storlek, 

kontinuitet, mängd, skogstyp och skogens ålder. Olika typer av bränsle skiljer sig vad gäller 

antändningshastighet och energiinnehåll vilket påverkar skogsbrandens utveckling. [3], [6] 

 

 
Figur 9: Bränsle till skogsbrand (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

3.6.1.1 Fukthalt 

Ett fuktigt bränsle fungerar inte lika bra som ett torrt vilket gör att skogsbränder är vanligast 

under de torrare månaderna av året. Då bränslet är fuktigt går det åt en stor mängd av 

brandens energi till att torka bränslet innan det kan antändas, vilket bidrar till att brandens 

utveckling blir långsam. [3], [6] 

3.6.1.2 Storlek 

Storleken på bränslet har stor betydelse för brandförloppet. Bränsle som är finfördelat ger 

upphov till ett snabbare brandförlopp än vad bränsle av större storlek gör. När bränsle av 

större storlek brinner är det mer svårsläckt än vad det finfördelade bränslet är. 

Spridningshastigheten minskar eller ökar när branden förflyttas mellan olika typer av bränsle 

eller mellan olika storlekar av samma bränsle. [3], [6] 
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3.6.1.3 Kontinuitet 

Det finns två olika typer av kontinuitet, vertikal och horisontell kontinuitet. Kontinuitet 

innebär hur bränslet är fördelat över området både vertikalt och horisontellt. Kontinuiteten 

visar om det finns bränsle så att branden kan brinna från en punkt till en annan. Om 

kontinuiteten bryts kan brandens vidareutveckling och spridning minskas eller hindras. [3] 

3.6.1.4 Mängd 

Brandens storlek och förlopp beror på mängden bränsle som finns tillgängligt. Med mer 

bränsle som brinner blir branden större. Mycket bränsle som inte brinner utgör en ökad 

spridningsrisk. [3] 

3.6.1.5 Skogstyp och ålder 

En skogsbrands beteende skiljer sig beroende på vilken typ av skog som brinner. Olika typer 

av skog antänds olika fort och ger upphov till olika brandförlopp. Densiteten varierar mellan 

olika typer av skog. Trä består till stor del av ihåliga döda celler. I dessa samlas stora mängder 

vatten, vilket bidrar till en högre densitet då trädet väger mer. Ett ökat vatteninnehåll i träden 

gör att de antänds långsammare och ger upphov till ett långsammare brandförlopp. Lövskog 

har högre densitet och innehåller mer fukt än vad barrskog gör. Detta gör att lövskog inte 

antänds lika snabbt som barrskog och att lövskog inte brinner lika fort som barrskog. Vid 

bränder i lövskogar är det normalt markvegetationen som brinner samtidigt som träden står 

kvar. Stora delar av den produktiva skogsmarken utgörs av barrskog som används till virke 

och pappersmassa. Därför är barrskogen ofta skött för att ge en maximal avkastning, vilket 

innebär att träden är nästan lika stora och lika gamla. När en skogsbrand har börjat i en 

barrskog har den lättare att sprida sig och utvecklas. På grund av spridningsmöjligheterna och 

den låga fukthalten förknippas skogsbränder normalt med barrskog. 

Brandförloppet skiljer sig mellan skogar av olika åldrar. Yngre skog ger upphov till ett snabbt 

brandförlopp med en låg effektutveckling. Äldre skog ger upphov till ett långsamt 

brandförlopp med en hög effektutveckling. [3], [6] 

3.6.2 Topografi 

Topografin beskriver hur området är uppbyggt och ser ut. Det finns flera faktorer inom 

topografin som påverkar skogsbranden. Dessa är sluttningars riktning och lutning, 

landformationer, brandens placering och höjd över havet samt barriärer. Bränder på 

sluttningar har olika spridningshastighet och brandförlopp beroende på var på sluttningen de 

befinner sig. Bränder placerade vid toppen av en sluttning brinner långsamt och har en lägre 

spridningshastighet. Bränder vid en sluttnings bas ger upphov till en brand som brinner snabbt 

och häftigt med en snabb spridningshastighet. Branden brinner uppåt och har därför lättare att 

antända bränsle som finns ovanför den. Vid toppen finns inte längre något bränsle ovanför 

branden och den blir då mindre och sprids långsammare. Olika sluttningar har olika 

temperaturer beroende på åt vilket vädersträck de är riktade. Där det är högre temperaturer 

sprids branden lättare. Raviner och dalgångar har stor inverkan på skogsbranden och ger 

upphov till högre spridningshastigheter. Raviner ger det snabbaste brandförloppet då branden 

får en skorstenseffekt som ger ett ökat luftintag till branden med ett ökat brandförlopp som 

följd. Bränder högt över havet har lägre syrehalt och ett långsammare brandförlopp än de som 

är vid havsnivån. Barriärer i naturen är allt som har en avgränsande effekt på branden och 
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motverkar dess spridning. Barriärer kan vara sjöar, älvar, stigar, vägar, ledningsgator osv. [3], 

[6] 

3.6.3 Väder 

Vädret är den faktor som är mest föränderlig. Vädret förändras kontinuerligt och det är inte 

lätt att förutse hur det utvecklas. Vädret påverkas av faktorer som temperatur, nederbörd, 

luftstabilitet, relativ fuktighet, vind och tidpunkten på dygnet. Temperaturen påverkar branden 

genom att förvärma och torka ut bränslet som då antänds lättare. Nederbörd bidrar till att 

bränslet blir fuktigt. Stabila luftmassor ger luften en lägre hastighet uppåt i brandens plym, 

vilket ger en lägre förbränningshastighet. Ostabila luftmassor ger luften hög hastighet i 

plymen som då ger branden en ökad förbränningshastighet. Sannolikheten för brand är störst 

mellan kl 10 och kl 18 med ett maximum kring kl 15, då solens instrålning är som störst. Vid 

denna tid är temperaturen hög, den relativa luftfuktigheten är låg samt vindarna är starka. 

Motsatsen råder mellan kl 02 och kl 06 då sannolikheten för brand är minst. Vinden påverkar 

branden genom att den tillför syre och att den ökar spridningshastigheten. Vinden torkar 

också ut bränslet och kan föra med sig glödande partiklar vilket orsakar flygbränder.  

Vädrets påverkan på skogsbranden minskar med skogsbrandens storlek. Stora skogsbränder 

skapar ”sitt eget väder”. Med detta menas att skogsbranden påverkar de faktorer som styr 

vädret. Skogsbranden skapar turbulens i luften som skapar vindar. Branden påverkar 

luftstabiliteten, den relativa fuktigheten och temperaturen. [3]  
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4 Släckning av skogsbränder 

Släckinsatser mot skogsbränder varierar i storlek och kan innefatta en stor mängd inblandad 

personal från olika kommuner och myndigheter. Släckinsatserna bedrivs på olika sätt 

beroende på skogsbrandstyp och lokala förhållanden. [1], [2] 

4.1 Kommunen 

Enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 1§ 3 ska räddningstjänsten planeras och organiseras 

så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 

sätt. Enligt samma lag kap. 3 § 8 ska en kommun ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. 

I programmet ska målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 

kommunen som kan leda till räddningsinsatser anges.  

I enlighet med lagen bör kommunen upprätta en insatsplan för hantering av skogsbränder. 

Insatsplanen ska vara vägledande för räddningstjänsten vid kommande skogsbränder. En 

insatsplan innehåller information om speciellt riskfyllda skogspartier, värdefulla skogspartier, 

vattendrag, vägsystem, naturliga barriärer, brytpunkter, risker i terrängen, känsliga områden, 

kartor, sambandsplaner, materialdepåer, utomstående resurser, landningsplatser för 

helikoptrar osv. 

Inom kommunen finns larmplaner vilka anger de resurser och stationer som ska larmas vid en 

skogsbrand, beroende på dess lokalisering och storlek. Larmplaner finns hos SOS-alarm. [1], 

[2], [5]  

4.1.1 Räddningstjänstens organisation 

Vid skogsbränder används räddningstjänstens normala organisation vilken innebär att en 

räddningsstyrka bestående av 1 styrkeledare och 4 brandmän larmas till platsen. Där 

styrkeledaren utgör första ledningsnivån. Hur räddningsstyrkan ser ut skiljer till viss del 

mellan kommuner runt om i landet beroende på kommunens storlek, invånarantal, 

ekonomiska situation osv. När det handlar om större skogsbränder larmas ytterligare 

räddningsstyrkor till platsen samt högre ledningsnivåer, räddningsledare (även kallad 

insatsledare). När en ny ledningsnivå anländer till platsen har denne det övergripande ansvaret 

samtidigt som respektive styrkeledare endast ansvarar för sin räddningsstyrka. I de fall 

branden ökar i omfattning ytterligare och fler räddningsstyrkor krävs kallas räddningschef i 

beredskap in och är då den tredje ledningsnivån. Räddningschef i beredskap åker normalt inte 

till skogsbranden utan sköter den bakre ledningen från en förutbestämd plats i kommunen. 

Räddningsledaren blir ansvarig för den främre ledningen som finns på plats vid skogsbranden, 

där han leder och fördelar arbetet. Räddningschefen i beredskap hanterar de uppgifter som har 

att göra med planering, personalförsörjning, organisering osv. [1], [2] 

4.1.2 Samarbete mellan myndigheter 

Vid skogsbränder samarbetar räddningstjänsten med andra myndigheter som landsting, polis 

och försvarsmakten. Generellt fungerar samarbetet mycket bra då flera av myndigheterna ofta 

samarbetar vid andra typer av insatser. [1], [2] 

4.1.3 Kommunikation 

Kommunikation sker både internt mellan räddningsstyrkor och externt till media. Vem som 

sköter kommunikationen med media beror på skogsbrandens storlek. Vid mindre bränder sker 
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kommunikationen direkt mellan media och räddningsledaren. När det handlar om större 

skogsbränder kan media centrum upprättas och speciellt media ansvarig personal utses. Dessa 

tar hand om kontakter med såväl media som med allmänheten. Kommuner runt om i landet 

ska ha färdiga planer för krishantering i vilka det bland annat är beskrivet hur allmänheten och 

media ska hållas informerad. Vid större skogsbrandsinsatser hålls kontinuerligt 

presskonferenser för att hålla allmänheten uppdaterad om läget kring skogsbranden. 

För den interna kommunikationen mellan räddningsstyrkorna används den normala 

kommunikationsutrustningen. Olika kommuner använder sig av olika kanaler vilket måste tas 

hänsyn till så att all personal kan kommunicera med varandra. Utomstående myndigheter som 

bidrar med hjälp till skogsbrandssläckningen har radiosystem som skiljer sig från 

räddningstjänstens. Därför måste dessa förses med radioutrustning som ger dem möjlighet att 

kommunicera på ett tillfredsställande sätt. Om detta inte är genomförbart placeras en 

representant för myndigheten på ledningsplatsen tillsammans med räddningsledaren. Det blir 

nu denne personens ansvar att föra vidare information från räddningsledaren till respektive 

myndighets personal. I många fall används mobiltelefoni frekvent som ett komplement till 

den befintliga kommunikationsutrustningen. Vid kommunikation över radio hör alla som har 

tillgång till en radio vad som sägs till skillnad mot vid kommunikation med mobiltelefoni där 

normalt endast två personer hör vad som sägs.   

Ny personal som anländer till skogsbranden uppdateras av den personal de avlöser för att de 

ska få en uppfattning om situationen och veta vad som gjorts och vad som ska göras. [1], [2] 

4.2 Angreppssätt 

Släckning av skogsbränder sker genom att angripa branden direkt eller indirekt. Vilket 

angreppssätt som används beror på brandens storlek, skogsbrandstyp och de risker som 

räddningstjänstpersonalen utsätts för. De flesta skogsbränderna angrips initialt genom direkt 

angrepp för att senare övergå till indirekt angrepp. Hanteringen av skogsbränder underlättas 

genom upprättandet av brytpunkter, indelning av området samt avspärrning av området för 

privatpersoner. Vilken form av angrepp som väljs kan grundas på brandens flamlängd. Vid en 

flamlängd på under en meter anses direkt angrepp vara effektivt. Då flamlängden är 1 till 2,5 

meter är indirekt angrepp rekommenderat. Vid flamlängder på 2,5 meter och uppåt anses 

släckförsök mot brandfronten vara nästintill förgäves. Släckning kan dock fortfarande ske mot 

brandens övriga delar. [1], [2], [3] 

4.2.1 Indirekt angrepp 

Indirekt angrepp innebär att räddningstjänsten inte släcker skogsbranden utan upprättar 

begränsningslinjer en bit ifrån branden. Vid begränsningslinjerna blöts marken samt i vissa 

fall görs skyddsavbränningar (mark bränns i förebyggande syfte) för att minska mängden 

bränsle på platsen innan skogsbranden når dit. Begränsningslinjerna kan också utgöras av 

naturliga barriärer som vägar, sjöar, ledningsgator osv. Det indirekta angreppet kräver mindre 

resurser och minskar riskerna för räddningstjänstpersonalen då de i mindre utsträckning 

utsätts för värme och rök. [1], [2], [3] 
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4.2.2 Direkt angrepp 

Direkt angrepp innebär att räddningstjänsten angriper skogsbranden där den brinner och 

försöker släcka den. Angreppssättet innebär större risker för personalen då de måste befinna 

sig nära branden där värmen är hög och röken är tät. 

 
Figur 10: Släckning av skogsbrand (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

4.2.3 Brytpunkter, indelning och avspärrning 

Brytpunkter upprättas för att underlätta hanteringen av material och personal. Dit anländer ny 

materiel och personal. Vid brytpunkten upprättas den främre ledningsplatsen.  

Indelning av området sker för att de olika styrkorna på platsen ska veta vilket område de ska 

ansvara för. För detta används naturliga avgränsningar i den mån det går.  

Avspärrningar görs inte ofta vid skogsbränder då det är för stora områden att spärra av. När 

avspärrningar används är det vägar och liknande som spärras av för att minska möjligheten 

för privatpersoner att ta sig till platsen och riskera att skadas. [1], [2], [3] 

4.3 Släckmetoder 

För släckning av skogsbränder används primärt två typer av släckmetoder, den våta respektive 

den torra metoden. Det finns ytterligare en släckmetod kallad moteld vilken är effektiv men 

inte används i någon större utsträckning. Vilken släckmetod som används beror på tillgången 

av utrustning och personal samt vilken taktik som används för släckinsatsen. De två 

huvudmetoderna för släckning kombineras normalt för att ge en ökad effektivitet. Vid alla 

släckmetoder används naturliga barriärer som begränsningslinjer. Begränsningslinjerna bör 

vara så raka som möjligt och inte gå genom områden med kompakt bränsle för att underlätta 

släckningen. [1], [2], [3] 

4.3.1 Våt metod 

Den våta metoden innebär att skogsbranden bekämpas med släckmedel av olika typer och 

kräver därför god tillgång av dessa. Släckmedlet appliceras på branden genom olika typer av 

strålrör eller genom att det släpps från flygande släckresurser. För att nå ut med släckmedel 
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till de olika räddningsstyrkorna som bekämpar branden krävs ett omfattande nät av slang, 

pumpar och kopplingar. Vattenåtgången skiljer sig beroende på vad vattnet används till. Vid 

skapandet av en begränsningslinje krävs ca 1 liter/m
2
. Vid direkt angrepp mot branden krävs 

cirka 3 till 5 liter/m
2
. [3] 

4.3.1.1 Slangdragning 

Slangutläggning sker genom att börja slangdragningen i en ankarpunkt. Punkten kan befinna 

sig intill en väg eller på en annan plats där den inte kommer i brandens väg. Från 

ankarpunkten dras slang och vid flera punkter ansluts grenrör för att skapa en möjlighet att ta 

ut vatten från slangsystemet för släckningsarbetet via smalslang. För att slangsystemet ska 

fungera tillfredsställande med ett tillräckligt tryck och ha möjlighet att leverera tillräckligt 

med släckmedel ansluts flera pumpar till systemet. Ett normalt tryck vid den våta metoden 

anses vara mellan 4 och 5 bar. Tillgången till släckmedel säkerställs genom att släckmedlet 

kommer från flera källor som tankbilar och motorsprutor. Motorsprutor är pumpar som 

ansluts till befintliga vattendrag i området för att minska transport av släckmedel. [3] 

4.3.2 Torr metod 

Vid användning av den torra metoden är huvudprincipen att bränslet ska skiljas från branden. 

En brand med minskad tillgång till bränsle kommer att minska och till slut självslockna utan 

användning av någon större mängd släckmedel. Avskiljningen av bränslet från branden sker 

genom skapandet av brandgator. [1], [2], [3] 

4.3.2.1 Brandgator 

Brandgator är stråk i skogen som tillverkas genom att träd, buskar och övrigt brännbart 

material avlägsnas från platsen, se figur 12. Hur stor brandgatan ska vara bestäms av lokala 

faktorer som vindhastighet, sluttningar, bränsle typ, brandens effektutveckling och dess 

storlek. En bra approximation är att brandgatans bredd ska vara minst 1-1,5 gånger den 

omgivande vegetationens högsta höjd. För att underlätta arbetet kan befintliga brandgator i 

naturen användas. De befintliga brandgatorna kan vara älvar, vägar, stigar, ledningsgator osv. 

Brandgatorna ges en ökad effektivitet genom att släckmedel appliceras på dem, vilket bidrar 

till att brandgatans bredd kan minskas. Tillverkningen av brandgator sker normalt genom att 

vegetationen röjs bort för hand eller med skogs- och schaktmaskiner. Brandgator kan också 

tillverkas genom att bränna eller spränga bort vegetation. Sprängning är ovanligt att använda 

för tillverkning av brandgator i Sverige. Viktigt vid tillverkning av brandgator är att den röjda 

vegetationen inte placeras på brandens sida av brandgatan då branden kommer att öka i 

intensitet på grund av ökningen av bränsle och då kan ge upphov till flygbränder som kan ta 

sig över brandgatan. [1], [2], [3], [18b] 
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Figur 11: Brandgata (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

4.3.3 Moteld 

Moteld är en väl beprövad metod för skogsbrandsläckning. Metoden är ovanlig i Sverige men 

vanlig i länder med mer frekventa och stora skogsbränder som USA, Canada och Australien. 

Metoden går ut på att anlägga en kontrollerad brand mellan skogsbranden och ett 

skyddsavbränt område. När skogsbranden närmar sig motelden kommer motelden att sugas in 

mot skogsbranden på grund av luftflödet. Motelden och skogsbranden kommer att brinna 

samman och då utplåna varandra genom minskad tillgång på bränsle och syre.  Metoden 

kräver stora kunskaper vilket är en av anledningarna till att metoden är ovanlig i Sverige. Det 

saknas helt enkelt tillräckliga kunskaper hos räddningstjänsterna för att använda metoden. 

Metoden används däremot av skogsbolag för att släcka hyggesbränningar. Därför har det 

etablerats företag som specialiserat sig på metoden. Dessa företag kan hyras in av 

räddningstjänster för utbildning och för hjälp vid anläggning av moteld. Risker vid 

användande av moteld är bland annat ändring av vindriktning och vindstyrka, personalrisker, 

ökad effektutveckling och risk för flygbränder. [1], [2], [3] 

4.4 Släckmedel 

För släckning av skogsbränder är vatten det vanligaste släckmedlet. Utöver vatten används 

även skum och retardenter. Både skum och retardenter är ämnen som tillsätts till vatten vilket 

gör att alla släckmedel till huvudsak består av vatten. Retardenter används inte i någon större 

utsträckning i Sverige men är vanliga i länder i Sydeuropa och Nordamerika. [3], [13] 

4.4.1 Vatten 

Vattnets egenskaper tillsammans med dess goda tillgång gör det till det vanligast använda 

släckmedlet. Vatten är enkelt att transportera och enkelt att applicera på branden. I Sverige 

finns flertalet sjöar, älvar och andra vattendrag vilka i många fall ger en nära och stor 

vattentillgång ute i skog och mark.  Vatten har en hög ångbildningsvärme vilket innebär att 

det krävs stor energi för att omvandla vatten från flytande form till gasform. Det är denna 
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egenskap som utnyttjas vid släckning av bränder. Vatten är ett bra släckmedel ur 

miljösynpunkt då det är helt naturligt vilket minskar påverkan på naturen och miljön. [3], [4] 

4.4.2 Skum 

Skum består av gasfyllda bubblor som skiljs åt av tunna väggar. Skum är uppbyggt av vatten, 

gas och en skumbildare. Skumbildaren används för att sänka vattnets ytspänning. Gasen är 

oftast luft och används för att öka mängden skum. Under insatser mot normala bränder 

används vanligtvis en skumvätskeinblandning på 3 till 6 %. Vid skogsbränder används en 

skumvätskeinblandning på 0,1 till 1,0 %. Vid dessa relativt låga inblandningar bildas inget 

skum. Istället bildas ett modifierat vatten med en ökad blötande effekt, så kallat blött vatten. 

Det blöta vattnet har låg ytspänning och tränger lättare ner i marken och in i bränslet. 

Skumvätskeinblandningen skiljer sig beroende på hur släckmedlet är tänkt att användas. Vid 

indirekt angrepp används en inblandning av skumvätska på 0,3 till 0,5 %, vid direkt angrepp 

används en inblandning på 0,5 % och vid eftersläckning samt torvbränder används en 

inblandning på 0,3 %. Skummet har också en kylande effekt. Skum kan användas för att 

förstärka brandgator och skyddsavbränningar. För att utnyttja skummets vätande effekt till 

fullo krävs att skummet appliceras på platsen mellan 5 minuter och 1 timme innan 

brandfronten nått fram. Skum kan också appliceras med hjälp av flygande släckresurser. Vid 

applicering av skum från luften används en skumvätskeinblandning på 0,1 till 1,0 %.  

För att blanda skum används skumvätskepumpar eller skuminjektorer. I skumvätskepumpar 

och skuminjektorer blandas vatten och skumvätska på olika sätt i en önskad mängd. Efter 

detta leds skumblandningen i en slang till ett kombirör som används för att applicera skummet 

på branden. I kombiröret blandas skumblandningen med luft och blir till ett fylligare skum. 

Vid skogsbränder där ett modifierat vatten används istället för skum används inte kombiröret 

då ingen luft behöver tillsättas till skumblandningen. Istället appliceras det modifierade 

vattnet med vanliga strålrör. Skumblandning sker lättast genom att använda brandbilar och 

tankbilar med inbyggd skumblandningsfunktion. För att detta ska fungera krävs att vatten leds 

till bilarna vilka sedan levererar skummet. Detta kan vara svårt att åstadkomma när vatten 

enbart tas från vattendrag genom motorsprutor, vilket är en anledning till att skum inte 

används som släckmedel i samma utsträckning som vatten vid skogsbränder.  

De flesta skumvätskor som används i Sverige är inte farliga för människor. Man bör dock 

vara försiktig vid långvarig exponering då skumvätskorna löser fetter som finns i huden vilket 

kan leda till allergier och infektioner. [3], [4], [13] 

4.4.3 Retardent 

Retardenter är kemiska tillsatsmedel som blandas med vatten. De består av kemikalier som 

ammoniumsulfat och ammoniumfosfat. Retardenter används ofta vid släckning med flygande 

släckresurser. I de flesta fall blandas ett färgämne med retardentblandningen för att det ska 

vara lättare att veta var släckmedlet har applicerats. Retardenternas funktion är att kyla 

branden samt skapa ett täckande lager av släckmedel på bränslet. För att branden ska kunna 

antända bränslet måste den först ta sig genom det täckande lagret av retardent vilket innebär 

att ett flertal kemiska reaktioner måste ske. Dessa kemiska reaktioner kräver en stor mängd 

energi, vilken tas från branden. Retardenter verkar under en lång tid, upp till flera timmar. Vid 

inblandning av retardenter används en inblandning på mellan 10 och 20 %. De appliceras på 
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branden främst vid indirekta angrepp från såväl markpersonal och fordon som från flygande 

släckresurser. Retardenter är ett dyrt släckmedel och ska hanteras och användas med 

försiktighet då det ofta är toxiskt såväl för människor som för miljön. [3], [13] 

 

 
Figur 12: Skogsbrandssläckning med retardent (USA:s Flygvapen 2008) 

4.5 Efter skogsbranden 

När släckinsatsen mot skogsbranden anses vara över påbörjas eftersläckningsarbetet. Vid 

denna tidpunkt har skogsbranden släckts till den grad att inga aktiva större bränder 

förekommer. I området förekommer mindre bränder samt glöd. När eftersläckningen är över 

påbörjas bevakning av området. [3] 

4.5.1 Eftersläckning 

Eftersläckning görs av räddningstjänsten då det enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 1 § 2 

fortfarande råder räddningstjänst. Vid eftersläckning minskas antalet räddningsstyrkor. De 

räddningsstyrkor som är kvar har till uppgift att minska sannolikheten att skogsbranden 

flammar upp igen genom att röra sig i området och övervaka och väta den glöd som finns. Om 

skogsbranden skulle flamma upp släcks den av eftersläckningsstyrkorna i den mån deras 

resurser räcker annars larmas ytterligare styrkor till platsen. Vid eftersläckning är det viktigt 

att området kontrolleras noggrant genom att marken rörs runt för att observera eventuell gömd 

glöd och att observera eventuella rökplymer i området. Räddningstjänsten och 

eftersläckningen avslutas enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § 9 när räddningsledaren 

på plats anser att detta ska ske. När räddningstjänsten är avslutad lämnas ansvaret för 

bevakning enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § 9 över till ägaren eller innehavaren av 

marken. [1], [2], [3], [5] 
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4.5.2 Bevakning 

Bevakning är ägarens eller innehavarens uppgift att sköta. Om denne inte har möjlighet att 

göra detta kan tjänsten köpas in av räddningstjänsten. I de fall där ägaren eller 

nyttjanderättshavaren inte fullföljer sin uppgift att bevaka området kan räddningsledaren 

enligt lagen om skydd mot olyckor kap. 3 § 9 utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. I de flesta fall är bevakningen inget problem då det ligger i 

ägarens intresse att branden inte flammar upp igen. Stora delar av den svenska skogen är 

försäkrad vilket gör att kostnaden för bevakning är något som i många fall bekostas av 

försäkringsbolag. För utökad bevakning kan också skogsbrandflyget användas. Detta gjordes 

under skogsbranden i Bodträskfors under år 2006 efter en överenskommelse mellan 

försäkringsbolag, ägare och länsstyrelsen. [1], [2], [3], [5] 

4.6 Personal resurser 

Släckning av skogsbränder kräver stora personalresurser. Vid en skogsbrands början larmas 

kommunens beredskapsstyrkor. För att få tillgång till mer personal kallas ledig personal samt 

styrkor från intilliggande kommuner in. I de fall då skogsbranden utvecklas och håller på 

under en längre tid kan räddningsstyrkor kallas in från övriga delar av landet samt från andra 

länder. Det finns idag inget framtaget system för inkallning av personal från andra kommuner 

utan detta sker genom personliga kontakter mellan räddningschefer. Räddningsverket har 

möjlighet att hjälpa till vid kontakt med räddningstjänster i andra länder. För ytterligare 

personal kan hemvärnet kallas in, vilket är vanligt då de är en statlig resurs och inte kostar 

något att använda sig av.  

Om ovanstående personalmöjligheter inte räcker till finns enligt lagen om skydd mot olyckor 

kap. 5 § 1 tjänsteplikt. Tjänsteplikten innebär att när det behövs är var och en som under 

kalenderåret fyller lägst 18 och högst 65 år skyldiga att medverka i räddningstjänst i den mån 

hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Beslut om tjänsteplikt tas av 

räddningsledaren på platsen. Personer som tas ut i tjänsteplikt har ingen rätt att inte ställa upp 

så länge tidigare utdrag ur lagen är uppfyllt. Eventuellt vägrande att ställa upp leder till åtal. I 

de flesta kommuner finns också möjlighet att ta hjälp av frivilliga resurs grupper (FRG) vid 

kriser och olyckor. [1], [2], [5] 

4.6.1 Hemvärnet 

Hemvärnet är en del av den svenska försvarsmakten och utgör huvuddelen av 

försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor. Deras främsta uppgifter är att möta väpnat angrepp, 

hävda territoriell integritet samt lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar. Att lämna 

hjälp vid skogsbränder är en del av att stödja samhället vid svåra påfrestningar. När 

hemvärnsberedskap beordras skall de vara insatsberedda två timmar efter larm. Hemvärnets 

totala organisation omfattar 60 hemvärnsbataljoner och finns utspridda över i stort sett hela 

landet. [17a] 

4.6.2 Frivilliga Resurs Grupper (FRG) 

Frivilliga resurs grupper (FRG) finns i många av landets kommuner. FRG:s uppgifter är att 

finnas till hands och hjälpa till när de ordinarie resurserna i samhället inte räcker till och 

behöver förstärkas, vilket ofta är fallet vid större skogsbränder. FRG kallas in på begäran av 

kommunledningen eller räddningsledaren för att hjälpa till med uppgifter som information, 
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administration, evakueringar och andra praktiska uppgifter. FRG består av personer från flera 

olika frivilligorganisationer som har rekryterats baserat på deras erfarenhet och personliga 

förutsättningar att klara gruppens arbetsuppgifter. Staten stödjer FRG genom att bidra med 

ekonomiskt stöd till utbildning av FRG-ansvariga och deras medlemmar. Vid skogsbranden i 

Bodträskfors år 2006 användes FRG grupperna i stor utsträckning. De skötte bland annat 

hantering av mat till räddningsstyrkorna, transport av personal, transport av bränsle, såg till att 

det fanns logement åt räddningsstyrkorna och hjälpte polisen med avspärrning och 

evakuering. [1], [2] 

4.7 Utrustning 

Vid släckning av skogsbränder krävs det stora mängder utrustning. Utrustning är dels 

personlig utrustning och utrustning som används för att bekämpa skogsbranden. Personlig 

utrustning är utrustning som en brandman använder i sitt dagliga arbete. Den innehåller bland 

annat skyddskläder, luftpaket och diverse verktyg. Personal som lånas ut mellan kommuner 

tar normalt med sig sin egen personliga utrustning. 

Utrustning som behövs i släckarbetet finns primärt hos räddningstjänsten i den drabbade 

kommunen. När denna inte är tillräcklig kan ytterligare utrustning erhållas från andra 

räddningstjänster i Sverige eller i andra nationer, räddningsverket, försvaret och från civila 

organisationer. Det finns idag inget framtaget system för att få tag i utrustning från andra 

kommuner utan detta sker genom personliga kontakter mellan räddningschefer. [1], [2] 

4.7.1 Sverige 

Inom Sverige kan utrustning utöver den som finns inom den egna kommunen rekvireras från 

räddningstjänster i övriga landet och från civila organisationer. [1], [2] 

4.7.1.1 Kommunen 

Den utrustning som räddningstjänsterna i de olika kommunerna har tillgång till varierar lite 

mellan kommuner. Inom kommunen finns normalt ett antal släckbilar av typ BAS I eller BAS 

II. BAS innebär att bilen uppfyller krav som ställs av Räddningsverket och 

kommunförbundet. Dessa är utrustade för de flesta typer av bränder och används av 

räddningstjänsten i deras dagliga arbete. Utrustningen i bilarna kan förändras under året för att 

under de varma månaderna innehålla mer utrustning för skogsbrandsläckning. Utrustning för 

skogsbrandsläckning är bland annat sopkvastar, strilkannor, bärbara pumpar, lättviktsslang 

osv. Inom kommunen finns också tankbilar och terrängfordon vilka används frekvent vid 

skogsbränder. Tankbilar används vid mindre skogsbränder och när tillgången på vatten är 

begränsad. Terrängfordon är bilar och fyrhjulingar vilka används för uppgifter som att 

transportera slang, materiel och personal. En del kommuner har tillgång till bandvagnar. 

Bandvagnarna är oftast av typen Hägglunds Bandvagn 206 och har köpts in från 

försvarsmakten. I takt med att försvarsmakten bantas och gör sig av med utrustning ökar 

antalet kommuner som har tillgång till bandvagnar. I de fall kommunen inte har tillgång till 

bandvagnar kan dessa rekvireras från andra kommuner eller från försvarsmakten. En del 

kommuner har tillgång till modifierade bandvagnar för skogsbrandsläckning. Dessa är 

ombyggda genom att de kompletterats med vattentank och vattenspridare på sidan av 

bandvagnen och bakom bandvagnen. De används i eftersläckningsarbetet för att släcka 

glödbränder, se figur 13. [1], [2] 
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4.7.1.2 Civila organisationer 

Vanlig utrustning som kan erhållas från civila organisationer är olika typer av fordon som 

tankbilar för vatten transport, skogs- och anläggningsmaskiner för tillverkning av brandgator 

och helikoptrar för släckning och rekognosering. Många av bolagen som har helikoptrar har 

också tillgång till vattensäckar, då de används av skogsbolag vid hyggesbränningar. 

Skogsbolag har tillgång till egen släckutrustning som bandvagnar, modifierade bandvagnar 

och andra fordon för skogsbrandssläckning som kan rekvireras vid behov. Till utrustningen 

följer normalt personal som sköter den. Civila organisationer bidrar också med kunskaper och 

hjälp om utrustningen. [1], [2] 

4.7.2 Räddningsverket 

Räddningsverket har byggt upp en förstärkningsresurs för skogsbrand. Resursen innehåller 

utrustning som behövs vid skogsbrandsläckning. Utöver förstärkningsresurserna för 

skogsbrand förfogar Räddningsverket över bandvagnar, hjullastare, vattentankar, 

förläggningstält samt broar av typ BB2 och KB4. En räddningstjänst som behöver tillgång till 

utrustning från Räddningsverket kontaktar Räddningsverkets tjänsteman i beredskap (TiB). 

TiB nås dygnet runt genom ett speciellt telefonnummer till SOS-alarm i Karlstad. TiB har 

hand om både nationella och internationella förfrågningar gällande utrustning. Hos 

Räddningsverket finns också tillgång till experter inom räddningsområdet som även de nås 

dygnet runt via TiB.  [1], [2], [20a] 

4.7.2.1 Förstärkningsresurser för skogsbrand 

Räddningsverkets förstärkningsresurser för skogsbrand är uppdelad i totalt 22 moduler. 

Materielen är fördelad över landet i skogsbrandsdepåer för att öka dess tillgänglighet. 

Figur 13: Specialbyggd banvagn 206 för skogsbrandssläckning (Whigsnews 2008) 
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Skogsbrandsdepåer finns i Revinge, Sandö och Östad. Modulerna i depåerna är antingen 

lokaliserade på samma plats eller utlokaliserade på orter i närområdet. I depån i Revinge är 

skogsbrandmodulerna lokaliserade på samma plats och består totalt av 8 moduler. Modulerna 

i Sandö har placerats hos räddningstjänsten i Årjäng, Ånge, Ludvika, Skellefteå, Söderhamn, 

Luleå och Dorotea. På samma sätt har skogsbrandsdepån i Östad som består av 8 moduler 

placerats ut hos räddningstjänsten i Jönköping, Lessebo, Borås, Halmstad, Vetlanda och 

Ljungby. Modulernas exakta placering skiljer sig något då de lånas ut mellan kommuner och 

tiden innan de återlämnas varierar. T.ex. har modulen i Luleå flyttats till Boden. 

Modulerna innehåller utrustning dimensionerad för en skogsbrand på ca 500 hektar som är 

placerad i tre eller fyra containrar. I modulerna ingår följande materiel:  

 

 540 grovslangar vilket motsvarar 13 500 meter (540 st * 25 m) 

 180 smalslangar vilket motsvarar 3 600 meter (180 st * 20 m) 

 50 strålrör 

 50 grenrör 

 motorsprutor (1 klass 3 och 4 klass 2) 

 Hackor, spadar, yxor, sågar, krattor, strilkannor, verktyg, vattendunkar, 

ståltrådsborstar. 

 

 
 Figur 14: Motorspruta Ziegler TS Ultra (Räddningstjänsten Stor Göteborg) 

 

Containrarna med utrustningen transporteras till området för skogsbranden av lastbilar eller av 

försvarsmaktens transportflygplan, Herkules. Skogsbrandsresurserna är inte enbart till för 

nationella uppgifter utan kan också användas internationellt vid behov.  
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Den modul som är placerad i Boden (tidigare Luleå) har i sin tur delats upp av 

räddningstjänsten till 4 mindre delar som var och en består av en container. Uppdelningen har 

gjorts för att det ska gå att rekvirera endast det antalet delar av en modul som krävs. På detta 

sätt finns materiel att tillgå även i de fall det råder flera mindre bränder i området. [1], [2], 

[20a], [20d] 

4.7.3 Försvaret 

Försvaret kan tillhandahålla utrustning som helikoptrar, bandvagnar, terrängfordon, sambands 

utrustning och viss släckutrustning. Transport och underhålls funktioner kan också rekvireras 

från försvaret vid behov. [1], [2], [20e] 

 

 
Figur 15: Släckutrustning, brandbil (Försvarsmakten) 

4.7.3.1 Helikoptrar 

Försvaret har tillgång till cirka 50 helikoptrar. Av dessa är det endast två typer, helikopter 10 

och 4 som vanligen används för bekämpning av skogsbränder. Helikoptrarna har 

skogsbrandssläckning som en extra möjlighet utöver deras normala användningsområden. 

I samband med rekvirering av helikoptrar från försvarsmakten har det ibland uppstått 

problem. Dessa problem är knutna till regeringens nedskärning av försvaret. För att spara 

pengar har helikopterflottiljen till stor del förflyttats till Malmen i Linköping. Detta gör att 

helikoptrar inte finns utspridda över Sverige i samma utsträckning som tidigare. De 

helikoptrar som fortfarande finns utplacerade runt om i landet har fått uppgifter att hantera 

som gör att de inte gärna lånas ut av försvarsmakten.  

Helikopterflottiljen finns idag representerad på fyra platser i Sverige: Linköping, Luleå, 

Såtenäs och Ronneby. I Linköping finns huvuddelen av flottiljen, i Luleå används 

helikoptrarna till att bedriva flygräddning, i Såtenäs används helikoptrarna för flygverksamhet 

och flygräddning, och i Ronneby används helikoptrarna till att bedriva flyg- och sjöräddning, 

ubåtsjakt, ytmålspaning över havet och personal- och sjuktransporter. De helikoptrar som är 
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låsta till flygräddning lånas inte gärna ut av försvarsmakten då tillgång till dessa krävs för att 

flygvapnet ska kunna bedriva flygverksamhet med JAS flygplan.  

De två helikoptertyper som används till skogsbrandssläckning har också fungerat som 

transporthelikoptrar för Nordic Battle Group (NBG) och då stått i beredskap för ändamålet. 

Detta har bidragit till att försvarsmakten inte gärna lånat ut helikoptrarna då de endast kan 

flyga en viss tid innan de behöver servas igen. Trots de problem som har uppstått har 

möjligheten alltid funnits att ta in helikoptrar från försvarsmakten, trots att det har varit 

aningen trögt.  

Om försvarsmakten motsätter sig utlåning av helikoptrar har räddningsledaren för 

skogsbranden möjlighet att rekvirera dessa ändå. I de fall det behövs får flygvapnet upphöra 

med sin verksamhet temporärt medan helikoptrarna används för skogsbrandssläckning.  

Helikopter 4 tänkt att avvecklas inom en snar framtid. De tänkta ersättarna till denna 

helikopter typ är helikopter 14 och 15. Av dessa helikoptrar är helikopter 14 tänkt att 

användas för räddningstjänstuppgifter. Helikoptern kommer inte att ha skogsbrandssläckning 

som en huvuduppgift och kommer därför inte att vara anpassad för detta. [1], [2], [17b], [17c], 

[17d], [17e], [17f] 

 

 
Figur 16: Helikopter 14, ersättare för bland annat helikopter 4 (Försvarsmakten 2008) 
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4.7.3.1.1 Helikopter 4 

Helikopter 4 även kallad vertolhelikopter är en tung helikopter som används för 

räddningsuppdrag, sjuktransporter och för tranporter av olika slag, både militära och civila. 

Helikoptern är gammal och var planerad att avvecklas under 2005 men då behovet av den 

kvarstod uppdaterades helikoptern för att kunna användas ytterligare. Helikoptern är 

tillverkad av det amerikanska företaget Boeing. Försvarsmakten har idag 14 styck helikoptrar 

av denna typ i drift. Helikopter 4 har två rotorblad vilket gör att den kan lyfta tyngre vikt. För 

skogsbrandssläckning utrustas helikoptern med en vattensäck av typ BAMBI Bucket med en 

kapacitet på 2498 liter släckmedel. [17d] 

 

 
Figur 17: Helikopter 4 fyller vattensäck (Försvarsmakten år 2006)  
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4.7.3.1.2 Helikopter 10 

Helikopter 10 även kallad Super Puma är en tung helikopter. Den används primärt av 

försvarsmakten för flyg- och sjöräddningsuppdrag. Helikoptern är tillverkad av det franska 

företaget Aérospatiale. Försvarsmakten har 10 styck helikoptrar av denna typ i drift idag. För 

skogsbrandssläckning utrustas helikoptern med en vattensäck av typ BAMBI Bucket med en 

kapacitet på 1998 liter släckmedel. [17c] 

 

 
Figur 18: Helikopter 10 fäller släckmedel (Försvarsmakten år 2006) 

4.7.4 Europa 

Från Europa finns möjligheter att få flygande släckresurser. De flygande släckresurserna är 

helikoptrar och flygplan. Att utrustning lånas mellan nationer är mindre vanligt vilket gör att 

det blir besvärligare att göra det när det väl krävs. Det finns undertecknade avtal på nationell 

nivå om utnyttjande av varandras resurser. Ofta är helikoptrar för skogsbrandssläckning 

militära vilket skapar mer problem med att använda dessa i andra länder. För att få tag i 

resurser inom EU beställs dessa via Räddningsverkets tjänsteman i beredskap som i sin tur 

kontaktar Monitoring and Information Center (MIC) i Bryssel. Inom EU är det endast de 

flygande släckresurserna som är listade för att kunna lånas ut mellan nationer. [1], [2], [20g] 

4.7.4.1 Helikoptrar 

En typ av helikopter speciellt framtagen för skogsbrandssläckning är Sikorsky S 64F. 

Helikoptern är en snorkel helikopter då den har en intern tank för släckmedel som fylls genom 

en snorkel som sänks ner i vatten. Helikoptern kan använda sig av både sött och salt vatten 

som släckmedel. Den har även möjlighet att använda skum som släckmedel. 

Släckmedelstanken rymmer 10 000 liter och är uppdelad i flera nivåer för att allt släckmedel 

inte ska behöva fällas samtidigt. Helikoptern är utrustad med en vattenkanon som når 200 
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meter och levererar 1 140 liter per minut. Helikoptern är vanlig i södra Europa, USA och 

Australien. [20g], [24a] 

 

 
Figur 19: Sikorsky S 64F (Italienska statliga skogspolisen år 2006) 

4.7.4.2 Flygplan 

För skogsbrandssläckning finns det två typer av flygplan tillgängliga i Europa, 

vattenbombande och skopande flygplan. [3] 

4.7.4.2.1 Vattenbombande flygplan 

Vattenbombande flygplan är vanliga flygplan som modifierats till att innehålla en inbyggd 

släckmedelstank. Dessa flygplan fylls på när de står på marken och måste därför landa mellan 

släckinsatser. Vattenbombande flygplan finns i flera olika storlekar, alltifrån mindre 

propellerplan till stora modifierade trafikflygplan. [3] 

4.7.4.2.2 Skopande flygplan 

Skopande flygplan har också en inbyggd vattentank. Skillnaden mot vattenbombande plan är 

att skopande plan fyller vattentankarna genom att svepa över vattenytan och skopa upp vatten 

i farten. Genom möjligheten att fylla vattentankarna utan att behöva landa minskas 

omloppstiden från skogsbranden till påfyllning, vilket bidrar till att skogsbranden får mindre 

tid att utvecklas. Den vanligaste typen av skopande plan är det kanadensiska amfibie 

flygplanet Bombardier 415, tidigare kallat Canadair CL-415. Skopande plan är vanliga i 

länder i södra Europa, USA, Canada och Australien. Om Sverige behöver tillgång till 

skopande plan rekvireras dessa inom EU från länder som Italien, Spanien och Frankrike. 

Kostnaden för denna typ av plan är mellan 2 000 till 3 000 euro per flygtimme vilket 

motsvarar cirka 19 000 till 28 000 kronor per flygtimme. Vid rekvirering av skopande 

flygplan kan de vara verksamma i Sverige tidigast efter 12 timmar. Skopande plan av typen 

Canadair CL-415 har en kapacitet på cirka 6 200 liter. Det finns andra skopande plan t.ex. 

Ryska Ilusjin som har en kapacitet på 42 000 liter. [3], [20g], [25a] 



Släckning av skogsbränder 

30 

 

 
Figur 20: Bombardier 415 som fyller vattentankar (Italienska civilförsvaret år 2006) 

 

 
Figur 21: Bombardier 415 som fäller vatten (Italienska civilförsvaret år 2006) 

4.8 Risker för räddningstjänsten vid släckning av skogsbränder 

Vid släckning av skogsbränder utsätts räddningstjänstens personal inte enbart för riskerna som 

skogsbranden utgör i sig. I området för skogsbranden förekommer många andra risker som 

elektriska ledningar, explosionsrisker, fallande träd, vattenbombning, värmepåverkan, rök och 

risken att bli omringad av branden. 

Elledningar för transport av starkström finns över hela landet och går ofta igenom skogar. Vid 

släckarbete i närheten av elledningar ska ledningarna identifieras för att sedan frånkopplas 

genom att kontakta ledningsägaren. Frånkoppling av ledningar görs endast om det verkligen 

måste göras då det kan bidra till stora störningar i samhället genom att stora områden blir utan 

ström. Det finns avstånd för hur nära en oskyddad elledning släckverksamhet får bedrivas, se 

tabell 2 och 3. Vid släckning med vatten ökas avståndet ytterligare. I de fall då 

släckningsarbetet måste ske närmare än de angivna avstånden klassificeras släckningsarbetet 

som elektriskt arbete och måste ske under ledning av kompetent person utsedd av 

ledningsägaren.  
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          Tabell 2: Säkerhetsavstånd i sidled till elledningar 

Spänning (1 kV = 1000 V) Minsta avstånd i sidled 

Lågspänning under 1 kV 2 meter 

Högspänning max 40 kV 4 meter 

Högspänning över 40 kV 6 meter 
 

         Tabell 3: Säkerhetsavstånd i höjdled till elledningar 

Spänning (1 kV = 1000 V) Minsta avstånd i höjdled 

Lågspänning under 1 kV 2 meter 

Högspänning över 1 kV 4 meter 

Högspänning över 400 kV 4,5 meter 

 

Till elledningar finns transformatorstationer som kan explodera då de utsätts för brand. Andra 

risker med elledningar är att det vid rök och kraftig vattenånga i luften kan ske överslag från 

elledningen, vilket innebär att en ljusbåge uppstår från elledningen till närmsta jordad punkt. 

Ljusbågen kan ge upphov till brännskador och dödsfall. Eventuellt nedfallna ledningar ska 

alltid betraktas som om de vore strömförande tills motsatsen är säkerställd. En nedfallen 

ledning kan bidra till att marken inom en radie om ca 10 meter från ledningen är 

spänningssatt.  

Fallande träd sker då branden tar sig ner till trädens rotsystem och bränner av dem vilket 

resulterar i träd som står upprätt utan rötter och kan falla vid minsta påverkning av t.ex. 

vinden. Vid bombning med vatten från flyganderesurser bidrar kraften i det fallande vattnet 

till att fälla träd och slunga sten och annat material från marken mot personer i närheten vilket 

kan ge upphov till svåra personskador. På grund av fallande träd, vindförändringar och dylikt 

kan räddningspersonal som befinner sig vid skogsbranden bli omringade av branden. Den 

omringade personalen får då ta sig till säkra platser som fordon, vattendrag eller redan 

avbrända områden och invänta hjälp. Fordon är därför utrustade med motorsågar så att 

personalen kan ta sig förbi fallna träd.  

Vid de flesta insatser utsätts räddningspersonal för hög värme och rök vilket kan ge upphov 

till skador om inte rätt skydd används. Rök är lätt att upptäcka och skydda sig mot. Värmen är 

även den lätt att upptäcka men svår att skydda sig mot. Hög värme bidrar till uttorkning och 

värmepåverkan hos personalen. De första symptomen på värmepåverkan är kramper. Om inte 

värmepåverkan hanteras korrekt kan den ge upphov till värmekollaps och värmechock. 

Symptom vid värmekollaps och värmechock är förvirring, upphörd svettning, varm hud, 

blodtrycksfall, hög kroppstemperatur och medvetslöshet. Värmechock kan leda till döden om 

inga åtgärder vidtas. Vid skogsbrandssläckning gör kroppen av med stora mängder vätska. 

Vätskeförlust vid skogsbrandsbekämpning är ca 1-1,6 liter per timme. Risken för 

värmepåverkan och uttorkning minskas genom att dricka mycket och att inte vara i konstant 

kontakt med värmen. Personer som utsätts för rök och värme tappar koncentrationen och kan 

bli förvirrade. Det gäller därför att hålla koll på varandra under släckningsarbetet. För att 

minska risken att räddningstjänstpersonalen ska påverkas av värmen används inte de tjocka 

och täta kläder som används vid andra bränder. Istället används en tunnare skogsbrandsoverall 

tillsammans med en bomulls t-shirt. 

Vid släckning av skogsbränder andas räddningstjänstpersonalen in brandrök som innehåller 

farliga ämnen som kolmonoxid, tjära med mera. Kolmonoxid är farligt då det är en luktfri gas 

som binds till hemoglobinet i blodet och minskar blodets möjlighet att ta upp syre. Symptom 
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på inandning av kolmonoxid är huvudvärk, trötthet och yrsel. För att minska risken att ta 

skada av brandröken ska korrekt utrustning användas. Denna utrustning är filtermasker eller 

tryckluftapparaten som normalt används vid rökdykning. [3], [16] 

4.9 Skogsbrand nära bebyggelse 

I de svenska skogarna finns byggnader som bland annat fritidshus och förråd. Då 

skogsbränder sker och närmar sig byggnader gäller det för räddningstjänsten att ta reda på 

vilken typ av byggnader det rör sig om och vilka eventuella risker byggnaden utgör. Finns det 

brandfarligt material i byggnaden eller behöver människor och djur evakueras. För att skydda 

byggnader används två taktiker, den defensiva taktiken och den offensiva taktiken. [3] 

4.9.1 Defensiv taktik 

Defensiv taktik används i de fall då tid och resurser är en brist. Taktiken går ut på att skapa en 

brandgata eller skyddsavbränning runt byggnaderna för att sedan invänta skogsbranden. När 

skogsbranden nått byggnaderna skyddas byggnaderna av brandgatan och räddningspersonalen 

som dels kyler byggnaden med vatten och dels bekämpar skogsbranden med vatten. Annat 

bränsle i närheten till byggnaden skyddas också genom att det blöts. Annars bidrar det till att 

skogsbranden ökar i storlek när den är nära byggnaderna. [3] 

4.9.2 Offensiv taktik 

Offensiv taktik används då tid och resurser är goda. Räddningstjänsten bekämpar 

skogsbranden innan den når fram till byggnaderna genom släckning och genom att skapa 

brandgator och skyddsavbränningar långt från byggnaderna. Taktikens huvudmål är att 

branden inte ska nå fram till byggnaderna. I de fall då branden trots allt når fram till 

byggnaderna, tillämpas den defensiva taktiken. [3] 

4.9.3 Evakuering 

När bebodda byggnader hotas av en skogsbrand kan dessa evakueras. Det är inte bara 

människor som evakueras utan även djur. Beslut om evakuering tas av räddningsledaren på 

platsen. Evakueringen är polisens ansvar men de kan vid behov ta hjälp av andra 

organisationer som hemvärnet eller frivillig grupper. En evakuering skapar nya behov och 

problem. De evakuerade ska inhysas på en ny plats oftast i skolor eller andra större 

byggnader. En större evakuering kan bidra till att vägar till och från området stoppas upp så 

att inte räddningstjänsten kan röra sig i området på ett tillfredställande sätt. Uppmaning om 

evakuering kan göras via funktionen viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i media som 

radio och tv eller genom dörrknackning av polis. [1], [2], [3] 

4.10 Skogsbrandsläckning genom vattenbombning från flygande släckresurser 

För släckning av skogsbränder med flygande släckresurser används helikoptrar och flygplan. 

De resurser som finns i Sverige är försvarets helikoptrar, polishelikoptrar och civila 

helikoptrar av olika typer. Dessa helikoptrar är vanliga helikoptrar som normalt har andra 

arbetsuppgifter att sköta. Det finns inga speciellt framtagna flygande släckresurser för 

skogsbrandssläckning i Sverige. Flygande släckresurser finns varken inom lokala 

räddningstjänster eller inom Räddningsverket utan de rekvireras alltid från tidigare nämnda 

organisationer. Från Europa kan andra typer av helikoptrar och flygplan rekvireras.  
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Skogsbrandssläckning med flygande släckresurser är effektivt. Att använda försvarets 

helikoptrar är gratis då det är en statlig resurs. De civila och utländska helikoptrarna innebär 

däremot en kostnad. De civila helikoptrarna kostar mellan 8 000 och 12 500 kronor per 

flygtimme [20h]. En förteckning över tillgängliga helikoptrar och vattensäckar från Svenska 

Flygföretagens Riksförbund (SFR) visas i appendix 3. Polishelikoptrarna är inte anpassade för 

skogsbrandsläckning men kan ta mindre vattensäckar och kan användas för rekognosering. 

[1], [2], [3] 

4.10.1 Helikopter 

Helikoptrar är flexibla och kan användas vid bränder i alla typer av terräng men är framför allt 

bra för terräng som är svårtillgänglig för markfordon och markpersonal. Vid 

skogsbrandssläckning används helikoptrar för transporter, att vattenbomba skogsbranden eller 

för att rekognosera området. Helikopter används också för att göra skyddsavbränningar 

genom att en helitorch hängs under helikoptern som sedan används för att bränna områden. 

Helitorch är en tank med bränsle som hänger under helikoptern, från vilken bränsle pumpas ut 

och antänds.  

För att rekvirera helikoptrar nationellt vänder sig räddningsledaren till Aeronautical Rescue 

Coordination Centre (ARCC) i Göteborg. ARCC har kontroll på vilka helikoptrar som finns 

att tillgå i hela landet såväl civila som militära.  

När helikoptrar anländer till skogsbranden åker normalt räddningsledaren ut på en 

rekognoserings flygtur för att få en övergripande bild av området som inte kan ges från 

marken. Viktigt vid användning av helikoptrar är att deras arbete leds från marken, via radio, 

av räddningstjänstens personal då det är svårt för piloterna att se hur släckningsarbetet 

fungerar och var det brinner då deras sikt skyms av träd. I de fall då flera helikoptrar används 

för att bekämpa skogsbranden kan en flygkoordinator (Air traffic Coordinator, ACO) utses. 

ACO fungerar som chef för helikoptrarna. Om området för skogsbranden är vältrafikerat av 

lufttrafik kan räddningsledaren genom att kontakt ARCC få området runt skogsbranden avlyst 

från lufttrafik. 

Vid vattenbombning från helikopter kan både direkt och indirekt angreppsätt användas. Det 

direkta angreppssättet innebär att helikoptern släpper släckmedel direkt på branden. Normalt 

släpps hälften av släckmedlet på branden och hälften framför branden. Vid indirekt angrepp 

släpps släckmedel på det bränsle som finns i skogsbrandens väg med syfte att väta bränslet 

och begränsa skogsbrandens framfart. Besättningens möjlighet till en bra applicering av 

släckmedlet på skogsbranden beror på faktorer som topografi, bränsletyp, spridningshastighet, 

räddningsstyrkornas lokalisering samt helikopterns omloppstid mellan skogsbranden och 

närmsta vattendrag. Resultatet av fällningen beror i sin tur på helikopterns hastighet och 

riktning. Fällningar mot vindriktningen eller vid låga hastigheter täcker en mindre yta än de 

som sker i högre hastighet eller i vindriktningen. Utöver tidigare nämnda faktorer påverkar 

också helikopterns höjd över branden släckningens resultat. Lägre höjder ger en mer 

koncentrerad fällning. Fällningar görs normalt under färd förutom vid eftersläckning då 

helikoptern kan göra stillastående fällningar. [1], [2], [3] 
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4.11 Skogsbrandssläckningens miljöpåverkan 

Skogsbränder ödelägger stora delar skog varje år. Skogsbranden i sig påverkar inte miljön 

negativt utan positivt. Genom att skogen föryngras och fler djur och växtarter kan komma till 

området. Släckningsinsatsen påverkar miljön negativt i de flesta fall. Fordon som används i 

släckarbetet släpper ut föroreningar och skadar omgivningen när de används i känsliga 

miljöer. Tillverkningen av brandgator och andra typer av barriärer lämnar spår i naturen som 

finns kvar under en längre tid. När vatten används som släckmedel är miljöpåverkan 

obefintlig jämfört med användning av skum eller retardenter. Miljöproblem kan uppkomma i 

samband med släckning med vatten om för mycket vatten hämtas ur samma sjö då 

vattennivån sjunker vilket i sin tur påverkar djur och växtliv i och intill sjön. Skum påverkar 

miljön negativt. När skumvätska kommer ut i vattendrag kan det vid låga inblandningar som 

enstaka promille påverka omgivningen genom att dess toxicitet slår ut fisk och 

vattenorganismer. För att skumvätskan ska påverka och slå ut växtlighet krävs någon procents 

inblandning. Skumvätskans toxicitet beror på vilket ytaktivt ämne som den är uppbyggd av. 

Retardenter är toxiska och kan slå ut fisk och organismer i vattendrag. De kan också döda 

växtlighet genom att växtligheten bränns sönder av gödningsämnen som finns i retardenter. 

Retardenter bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag genom att regn och smältvatten 

lakar ut gödningsämnen och transporterar dessa med sig. På grund av skumvätskans och 

retardenternas miljöpåverkan bör användning av dessa produkter noga övervägas med tanke 

på den potentiella miljöförstöringen de kan bidra till. [3] 

4.12 Skogsbrandsexempel – Bodträskfors branden, Bodens kommun, år 2006 

Tidigt på morgonen den 11 augusti år 2006 fick räddningstjänsten i Bodens kommun larm om 

att en skogsbrand uppstått i Bodträskfors. Första styrka på plats var tre man från kommunens 

deltidsstyrka i Harads. När de anländer till platsen är skogsbranden cirka 300 meter lång och 

50 meter bred. De finner att det brinner vid en skogsmaskin som antas vara 

antändningsorsaken. På grund av problem med avbrända slangar samtidigt med en ökad vind, 

spreds branden och blev på mycket kort tid okontrollerbar. Skogsbranden började som en 

mindre löpeld som sedan utvecklades till toppbränder som kunde hoppa 100-150 meter. 

Toppbranden bidrar till att branden sprids snabbt. Augusti månad var en av de fem varmaste 

månaderna på 100 år i Norrland. Tiden före branden hade föregåtts av brandriskprognoser 

från SMHI med brandriskklass mellan 4 och E. Under sommaren år 2006 pågick totalt 263 

skogsbränder i Norrbottens län. Samtidigt som skogsbranden i Bodträskfors brann det på flera 

andra platser som bland annat Norriån, Notsel, Messaure, Muddus, Lillvarjisträsk, Varjisträsk 

och Junkerträsket. 

Under första branddagen kallades främre ledning ut från Boden och en räddningsstyrka från 

grannkommunen Luleå. Den främre ledningen upprättades på platsen för skogsbranden. 

Senare upprättades bakre ledning och ett mediecenter på brandstationen i Boden. 

Mediecentret hade till uppgift att sköta all kontakt med media och allmänheten. Ute på 

skogsbrandsplatsen fick media inte hålla intervjuer och liknande. Det enda de fick göra var att 

fotografera och filma på en angiven plats i området. Alla intervjuer och liknande hölls på 

mediecentret.  

För att få tillgång till ytterligare utrustning gjordes en förfrågning till Räddningsverket. 

Räddningsverket kom tidigt i insatsen till området och bidrog med utrustning från deras 
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skogsbrandsdepåer. Den depå som fanns i närområdet hade använts veckan innan vid en 

skogsbrand i Piteå och var fortfarande där. Depån var inte heller komplett då materielen 

fortfarande höll på att återställas. Därför fick utrustnings tas från Räddningsverkets depå i 

Revinge i södra Sverige. På grund av det långa avståndet och att utrustningen transporterades 

med lastbil gjorde att det tog tid innan den kunde användas. Det rekvirerades en flodspruta 

och helikopterresurser från Finland. Flodsprutan användes till branden i Bodträskfors och 

helikopter resurserna användes till de andra bränder som pågick samtidigt i närområdet. Från 

Norge rekvirerades helikopterresurser som en förstärkning till branden i Bodträskfors. Dessa 

fick ingen tillåtelse av försvarsmakten att delta då det var för mycket helikoptrar i luften i 

området. 

Den övergripande taktiken vid insatsen var att bygga upp en vattenförsörjning samt att 

avgränsa branden med brandgator. Ett garage i Västbo användes för att hantera mat, vila, 

ledning, personalbyten, tankning och utgjorde utgångspunkt för större delen av insatsarbetet. 

 

 
Figur 22: Skogsbranden tar sig över en brandgata (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

 

Räddningschefen på platsen begärde in helikopterresurser från ARCC och hemvärnsmän från 

området redan under första branddagen. Helikoptern anlände och påbörjade släckarbetet. 

Under de kommande dagarna spreds branden och blev 500 hektar stor för att sedan fortsätta 

att spridas och som mest bli 1 900 hektar stor. För att minska brandens framfart skapades 

begränsningslinjer. Totalt avgränsas ett område på 3 000 hektar. Vid flera tillfällen tog 

branden sig förbi begränsningslinjerna och brandgatorna, se figur 22. Under dag 3 är branden 

500 hektar stor men sprider sig pågrund av en havererad pump i Bodträskån mot byn Västbo 

som därför måste evakueras. Under skogsbranden var de enda byggnader som brann upp en 

jaktkoja och ett utedass. Skogsbranden hade stannat precis inpå de evakuerade byggnaderna. 
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Figur 23: Totalt avgränsat område (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

 

Ytterligare flygande släckresurser både civila och militära kallades in via ARCC i Göteborg. 

Maximalt arbetade 10 helikoptrar samtidigt i området, 8 helikoptrar användes för 

släckningsarbete och 2 för andra uppgifter som transporter och rekognosering av området. I 

samband med helikopterresurserna uppstod problem. Helikoptrarna behövdes för att bekämpa 

flera andra skogsbränder som pågick samtidigt i närområdet. En av försvarets två Super 

Pumor fick tekniska problem och behövde repareras samtidigt som den andra helikoptern av 

samma typ fick problem med vattensäcken och fick återvända till hemmabasen, F21 i Luleå. 

Dagen efter skulle två av försvarsmaktens vertolhelikoptrar från helikopterflottiljen i 

Linköping anlända. Helikoptrarna fick på grund av dimma landa i Sundsvall och kunde inte 

flyga vidare, vilket gjorde att de anlände försenade till släckinsatsen. Försvarsmakten bidrog 

med flygledare för samordningen av helikopterresurserna. För att öka tiden helikoptrarna 

kunde stanna i området kördes bränsle ut till platsen med tankbil från F21 i Luleå. De 

flygande släckresurserna kommunicerade sinsemellan via VHF radio och med ledningsplatsen 

via brandradio vilket skapade vissa svårigheter i kommunikationen. Mindre viktig information 

fick helikopterbesättningarna då de landade för att tanka, på så sätt kunde radiosystemen 

hållas mer öppna. Det fanns en tanke att rekvirera ytterligare flygande släckresurser från 

Europa. Dessa gick inte att få tag på då det pågick ett hundratal bränder runt om i Europa 

samtidigt som branden i Bodträskfors. 
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Figur 24: Tankning av försvarsmaktens helikopter 10 i fält (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

 

 
Figur 25: Tankning av försvarsmaktens helikopter 10 i fält (Räddningstjänsten Boden år 2006) 

 

De fordon räddningsstyrkan hade att tillgå var många och krävde stora resurser gällande 

underhåll. Fordonen tankades på den lokala bensinstationen i Harads fram tills att bränslet tog 

slut på bensinstationen. Då bidrog försvaret med bränsletankar med både bensin och diesel 

som placerades i garaget i Västbo.  

Personal från räddningstjänster runt om i Sverige och från Finland kallades in för att bekämpa 

branden. Den svenska personalen som användes under skogsbranden bestod av personal från 

bland annat räddningstjänsterna i Boden, Luleå, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn, Örnsköldsvik, 

Sundsvall, Södra Roslagen, Ånge, Gällivare, Norrtälje, Storuman, Lycksele, Östra Norrbotten, 

och Malå. Ytterligare räddningstjänster erbjöd sin hjälp, den hjälpen fick avböjas då det inte 

fanns arbetsuppgifter till alla. De utomstående styrkorna anlände till brandstationen i Boden. 
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Här fick de en genomgång av situationen samt information om praktiska nödvändigheter som 

mat och logi. De flesta av räddningsstyrkorna hystes in i kaserner på I19 i Boden och på ett 

pensionat i Harads. När personalen hade fått sin genomgång i Boden togs de till den främre 

ledningsplatsen där de fick sina operativa uppdrag. Utöver personal från räddningstjänsten 

fanns personal från hemvärnet, F21 och från frivillig resurs grupper (FRG) på plats. FRG tog 

hand om uppgifter som inte hade direkt med brandsläckningen att göra, t.ex. matförsörjning. 

Detta gjorde att räddningstjänstens personal kunde ägna sig helt åt släckinsatsen. De första två 

veckorna arbetade 100 personer per dygn i 10 till 12 timmars pass, för att sedan minskas 

under kommande veckor. Problem uppstod då inkallad personal runt om i Sverige skulle få 

tag i flygbiljetter då detta inte gick att ordna på kvällstid varken via resebyråer eller på 

Arlanda. 

Klockan 20.00 dag 27 börjar det att ösregna i området. Hittills har skogsbranden från och till 

minskat och ökat i storlek och bekämpats av såväl flygande som markbundna släckresurser. 

Dag 28 rekognoseras området från helikopter för att verifiera att läget i området är lugnt. Dag 

29 påbörjas transporter av materiel från området. Transporterna fortsätter under 3 veckors tid. 

Branden pågick totalt i 4 veckor. Som en del i bekämpningen av skogsbranden planerades att 

använda släckmetoden moteld. Detta kunde dock inte genomföras på grund av starka vindar i 

området som skapade en för stor risk för att komplikationer skulle uppstå. 

Skogsbranden blev som maximalt 1 900 hektar stor och bekämpades totalt av 750 mansdygn. 

Mat och dryck utspisades av köket på I19 i Boden. Som mest utspisades 160 måltider per mål 

i brandområdet samt ytterligare 20 på brandstationen i Boden. Under branden användes stora 

mängder materiel som kom från flera räddningstjänster och från Räddningsverkets 

skogsbrandsdepåer. De flesta av länets räddningstjänster tömdes på dess materiel. Den 

materiel som användes behövde transporteras från brandplatsen i 4 långtradare och utgjordes 

bland annat av: 

 8 mil slang vilket är 3200 slangar á vardera 25 meter 

 40 motorsprutor med vardera en kapacitet på 2 000 liter per minut 

 1 flodspruta från Finland med kapacitet på 60 000 liter per minut 

 150 strålrör 

 Cirka 10 bärbara sprutor 

 100 slangförgreningar 

 130-140 vattenkannor 

 100 piassavakvastar i stål 

 

Efter insatsen konstaterade räddningstjänsten i Boden att de hade god beredskap för 

skogsbränder. De konstaterade att resurserna inte räcker till när skogsbränder utvecklas och 

blir stora. Det finns då ett behov av Räddningsverkets skogsbrandsdepåer samt möjligheten att 

få tag i material från andra räddningstjänster. Skogsbranden i Boträskfors var den största 

skogsbranden i modern tid. Kostnaden för kommun, markägare, försäkringsbolag och staten 

blev 70-75 miljoner kronor exklusive kostnaden för räddningstjänsten som blev mellan 20-25 

miljoner kronor. Bodens kommun har till december år 2007 erhållit cirka 19,8 miljoner kronor 

från Räddningsverket i form av statligt stöd.  

[1], [2], [7], [8], [9], [20f] 
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4.12.1 Problem under släckinsatsen 

Problem under insatsen uppstod i samband med rekvirering av flygande släckresurser och vid 

rekvirering av utrustning och resurser från andra håll än den egna kommunen. Det förekom 

också problem med kommunikationen inom räddningsstyrkan och mot media.  

Försvarsmakten har under åren minskat helikopterflottiljen och förflyttat den från Norrbotten 

till Linköping vilket har bidragit till att det blir svårare att få tag i helikoptrar. Tidigare fanns 

delar av helikopterflottiljen stationerad i Boden, cirka 100 meter från brandstationen. Även 

den enhet inom försvaret som beslutar om helikoptrar kan fås eller inte (ATK), fanns tidigare 

i Boden men har flyttats helt till Stockholm. Idag finns det för många nivåer av byråkrati för 

att komma åt flygande släckresurser. Räddningsledaren kontaktar ARCC i Göteborg som tar 

ett beslut, sedan kontaktar ARCC försvarsmakten som i sin tur tar ytterligare ett beslut om 

helikopterresursen kan fås eller inte.  

Under skogsbranden i Bodträskfors hämtades utrustning och resurser utöver den som fanns i 

den egna kommunen från andra räddningstjänster runt om i landet via personliga kontakter 

mellan räddningschefer. Detta har gjort att en efterfråga på ett nationellt samarbetsnät 

gällande resurser och utrustning har uppkommit.  

Kommunikationsutrustningen som användes under insatsen hade vissa brister. Radiosystemet 

hade vissa platser i området där täckningen var obefintlig. Kommunikationen mellan de 

flygande släckresurserna skedde via VHF vilket var den enda radio som inte fanns på 

ledningsplatsen till en början. Efterhand löstes problemet. Ett annat problem gällande 

kommunikation var det frekventa användandet av mobiltelefoner. 

Då branden utvecklades och blev stor fick räddningstjänsten ett enormt tryck från media som 

ville få information om hur arbetet gick. [1], [2], [7] 

4.12.2 Räddningstjänstens egna erfarenheter från branden i Bodträskfors 

Räddningstjänsten egna erfarenheter från skogsbranden i Bodträskfors är många. Enligt 

räddningstjänsten gäller det att redan från början ta ett larm om skogsbrand på största allvar, 

börja tidigt samt tänka stort. Tänka stort innebär att tillräckliga resurser och tillräcklig 

utrustning sätts in från början. Vid behov ska extra resurser hämtas från andra 

räddningstjänster och från Räddningsverket. Detta kan med fördel göras i ett tidigt skede av 

branden. Det är viktigt att använda befintliga resurser i närområdet som FRG och hemvärnet. 

Dessa bidrar till att räddningstjänsten kan sköta sina uppgifter och att andra organisationer 

kan sköta underhållsfunktioner. Om inte dessa resurser utnyttjas blir räddningstjänsten 

tvungen att avsätta egen personal till funktioner som inte har att göra med släckningsarbetet. 

Organisationer som kan komma att arbeta tillsammans bör under vanlig verksamhetstid övas 

och samköras så att organisationerna är väl medvetna om varandras uppgifter och lär känna 

varandra. 

I samband med rekvirering av resurser och utrustning gäller det att räddningsledaren är tydlig 

med vilka behoven är. När det gäller att få tag i helikopterresurser måste ARCC lita på att 

räddningsledaren gör en korrekt bedömning av resursbehovet. De flygande släckresurserna 

måste kunna kommunicera med räddningsledaren. Därför måste de ha tillgång till samma 

radiosystem som finns på ledningsplatsen. Det är viktigt att räddningsledaren får information 

om de flygande släckresurserna.  Information som flygtid, service behov och tankning är 
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nödvändiga för att räddningsinsatsen ska kunna planeras. Dålig planering av insatsen kan 

medföra att det vid vissa tillfällen inte finns några flygande släckresurser i luften. 

En korrekt utbildning av de ansvariga inom kommunen underlättar hanteringen av övriga 

frågor kring branden som t.ex. media hantering. För media och allmänheten bör ett 

mediecenter eller ett pressnummer upprättas tidigt, innan branden har utvecklats till en kris.  

Vid evakuering måste det registreras vart de evakuerade personerna tar vägen. Detta för att de 

ska gå att kontakta om det behövs. Övervakning av de evakuerade byggnaderna måste 

upprätthållas eftersom evakuerade hem drar till sig inbrottstjuvar. Utnyttja boende i området 

som hjälp för att hitta i området samt för att förklara hur området ser ut. [1], [2], [7] 
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5 Analys av skogsbrandsläckning 

5.1 Skogsbranden 

Varje år sker ett stort antal skogsbränder. Antalet insatser mot bränder i skog och mark under 

år 2006, vilket är det senaste året med tillgänglig statistik, var cirka 5 000 st. Av dessa 

riktades cirka 800 insatser mot skogsbränder i produktiv skogsmark. Den totalt avbrända 

arealen under år 2006 i produktiv skogsmark uppgick till cirka 4 200 hektar. År 2006 var ett 

år med extremt mycket avbränd areal då skogsbranden i Bodträskfors ägde rum och på egen 

hand bidrog till cirka 1 900 hektar. Normala år ligger den avbrända arealen på cirka 1 000 

hektar. Med hjälp av medelvärdet på produktiv skogsmark på 16 800 kronor per hektar kan en 

uppskattning över den avbrända arealens värde göras. Under år 2006 uppgick värdet på den 

avbrända arealen produktiv skogsmark till 70,5 miljoner kronor (4 200 ha * 16 800 kr/ha). 

Detta kan jämföras med ett normalår då värdet på den avbrända arealen produktiv skogsmark 

uppgår till 16,8 miljoner kronor (1 000 ha * 16 800 kr/ha). Siffrorna visar på stora kostnader 

för skogsbränder varje år. Genom ett effektivt förebyggande arbete samt en snabb upptäckt av 

skogsbränderna kan stora kostnader för skogsägarna och samhället sparas. Kostnaderna 

speglar enbart värdet på den avbrända arealen produktiv skogsmark. De gäller inte 

kostnaderna för räddningsinsatser och övriga kostnader. [14] 

För att på ett enkelt sätt visa ungefärligt vad den totala kostnaden för en skogsbrand blir kan 

fakta från skogsbranden i Bodträskfors användas. Skogsbranden gav ekonomiska förluster på 

mellan 70 och 75 miljoner kronor och kostnader för räddningstjänst på mellan 20 och 25 

miljoner kronor [1], [2]. Branden upptog ett område på 1 900 hektar vilket ger en kostnad per 

hektar på mellan 47 400 och 52 600 kronor per hektar. I denna kostnad ingår alla kostnader 

kring skogsbranden som räddningstjänst, bevakning, röjning, avverkning, nyplantering osv. 

Det är stor skillnad på kostnaden för en skogsbrand per hektar och värdet av en hektar 

avbränd produktiv skogsmark.  

Det statliga ersättningsstödet kan påverka hur insatser mot skogsbränder bedrivs i olika 

kommuner. För att få ersättningen får kommunen betala en självrisk som motsvarar en viss 

del av kommunens skatteunderlag. Detta gör att mindre kommuner har en lägre självrisk än 

större kommuner. Vid insatser mot skogsbränder används dyra och effektiva resurser som 

helikoptrar. På grund av självrisken kommer mindre kommuner vara mer benägna att använda 

dyra resurser i släckningsarbetet än vad större kommuner är. En mindre kommun behöver inte 

betala för resurserna då kostnaderna för dessa snabbt överstiger deras självrisk. Större 

kommuner kommer att använda dyra resurser i mindre omfattning då de till större del får stå 

för kostnaderna själva.  

Av statistiken framgår att en av de vanligaste kända antändningsorsakerna till skogsbränder är 

skapade av privatpersoner [14]. Förebyggande arbete bör därför riktas mot allmänheten. 

Räddningstjänsterna behöver informera allmänheten om det är tillåtet att elda och grilla i 

naturen. Information behöver också ges tidigt i skolan om konsekvenserna av att leka med eld 

både i skog och mark och på andra ställen. Varje mindre brand i skog och mark kan utvecklas 

på kort tid till att bli en större katastrof. 

Skogsbrandflyget är ett effektivt medel för upptäckt och positionering av skogsbränder. 

Statliga nedskärningar i Räddningsverkets budget gjorde att skogsbrandflygets verksamhet 

lades ner under år 2002. År 2007 återupptogs verksamheten dels som en följd av den stora 



Släckning av skogsbränder 

42 

 

skogsbranden i Bodträskfors. Vid jämförelse av kostnaderna för skogsbrandflygets maximala 

pris per år på 10 miljoner kronor [10] med värdet på den avbrända produktiva skogsmarken 

under ett normalt år, 16,8 miljoner kronor [14], visas det tydligt att kostnaden för 

skogsbrandflyget understiger värdet på den avbrända arealen. Om jämförelsen görs för år 

2006 är skogsbrandsflygets kostnad endast cirka 14,2 % av värdet för den avbrända arealen. I 

beräkningen är inte övriga kostnader och kostnader för räddningstjänsten inräknade. Om 

dessa skulle räknas med blir det än mer tydligt att skogsbrandsflygets kostnad är mindre än 

den kostnad en skogsbrand kan ge upphov till.  

Statistiken visar tydligt att om kostnader hade lagts på förebyggande åtgärder som 

skogsbrandflyget hade skogsbränder kunnat upptäckas i ett tidigare skede vilket skulle ge en 

mindre avbränd areal med en lägre kostnad för skogsägarna och deras försäkringsbolag. 

Tidigare upptäckta skogsbränder som kan bekämpas i ett tidigt skede innebär i många fall en 

mindre och enklare släckinsats från räddningstjänsten som resulterar i mindre påverkan på 

kommunen vad gäller kostnader och risk för liv och hälsa. Kostnaden för skogsbrandflyget 

bekostas av staten genom Räddningsverket, vilken är samma organisation som årligen betalar 

ut stora summor i form av statlig ersättning för räddningstjänst till kommuner drabbade av 

bland annat skogsbränder.  

5.2 Skogsbrandsläckning 

Skogsbrandssläckningen fungerar relativt bra i Sverige. Det finns vissa områden inom 

släckningsinsatsen som är mer problematiska och bidrar till att minska insatsens effektivitet.  

Räddningstjänsten runt om i landet är planerad för att kunna ta hand om de olyckor och kriser 

som kan tänkas uppkomma inom respektive kommun. Kommunerna har framtagna 

insatsplaner och larmplaner som definierar hur insatsen ska gå till. Räddningstjänstens 

organisation är välplanerad och fungerar på ett tillfredställande sätt överlag i Sverige. Detta 

beror på att räddningstjänsten använder sig av samma organisation oavsett olyckstyp vilket 

gör att arbetet kontinuerligt blir mer och mer effektivt. Vid de olyckstyper som sker mindre 

frekvent som t.ex. större skogsbränder sätts organisationen under stor press och blir mindre 

effektiv.  

Skogsbränder kräver fler involverade organisationer och myndigheter utöver 

räddningstjänsten som t.ex. polis, landsting, skogsbolag, FRG, försvarsmakten osv. 

Samarbetet mellan dessa fungerar bra. Brister finns vad gäller kommunikation då olika 

organisationer använder sig av olika radiosystem samt att en del organisationer inte har 

tillgång till radiosystem överhuvudtaget. Det blir då upp till varje kommun att se till att det 

finns utrustning att dela ut till alla de organisationer som är inblandade i 

skogsbrandssläckningen [1],[2]. Andra problem som uppkommer gällande kommunikation är 

den frekventa användningen av mobiltelefoni som ett komplement till radiosystemen. 

Mobiltelefonin är ett bra komplement vid nödfall men bör inte vara något som används i 

första hand före användning av de befintliga radiosystemen [2]. Det bidrar till en minskad 

lägesuppfattning bland personalen på platsen. Den uppstår då endast de två personer som 

kommunicerar via mobiltelefon hör samtalet. Till skillnad mot kommunikation via radio som 

hörs av alla som har tillgång till en radio och har den påslagen.  

Räddningstjänstens släckarbete fungerar bra. De olika angreppssätten och de olika 

släckmetoderna fungerar och används på ett tillfredställande sätt. För att uppnå den mest 
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effektiva släckinsatsen krävs en blandning av de två släckmetoderna, våt respektive torr. 

Släckmetoden moteld används idag inte i någon större utsträckning av räddningstjänsterna 

runt om i Sverige, trots att metoden anses vara effektiv och fungera bra i andra länder där 

stora skogsbränder är mer vanliga. Metoden kräver stora kunskaper för att användas, vilka 

inte finns inom räddningstjänsten i Sverige [2]. Kunskapen finns däremot inom privata 

företag. Det gäller därför att räddningstjänsterna drar nytta av detta och låter sig utbildas av 

dessa företag. Det bör utredas om Räddningsverket borde starta utbildningar om alternativa 

släckmetoder för att utbilda befintlig räddningstjänstpersonal och samtidigt införa det som en 

del i utbildningen skydd mot olyckor (SMO). Det är viktigt då vi i framtiden med hög 

sannolikhet kommer att ställas inför större skogsbränder. 

Vatten är det vanligaste släckmedlet. Skum och retardenter används inte alls eller i väldigt 

liten utsträckning. Detta är positivt för miljön då både skum och retardenter är miljöfarliga i 

olika utsträckning. Minskad miljöpåverkan i brandområdet bidrar indirekt till en mindre 

förstörelse av skog och mark vilket får ekonomisk betydelse för skogsägare och 

försäkringsbolag. 

Två stora faktorer som påverkar släckinsatsens framgång är tillgången till personal och 

utrustning. Dessa bidrar till att skapa problem i samband med insatsen. Problem uppkommer 

vid större bränder där personal och utrustning måste hämtas från stora delar av landet och i 

vissa fall även från andra länder. Det finns i dag inget nätverk varken nationellt eller 

internationellt för att få tag i personal och utrustning. För att få tag i personal och utrustning 

från andra räddningstjänster i Sverige krävs personliga kontakter [2]. Ett samarbetsnät för 

hanteringen av personal och utrustning behöver skapas och skulle kunna drivas av 

Räddningsverket. Ansvaret för att hålla nätet uppdaterat och fungerande kan skötas av 

Räddningsverket tillsammans med räddningstjänsterna i landet. Nätet skulle med fördel kunna 

utgöras av ett datorprogram. I programmet kan räddningstjänster som har utrustning som de 

vill göra tillgänglig för andra lägga in detta samtidigt som de som behöver utrustningen kan se 

vilken utrustning som finns att tillgå, var den finns, hur lång tid det tar att få tag i den osv.  

Vad gäller utrustning för skogsbrandsläckning har Räddningsverket satt upp 

skogsbrandsdepåer runt om i landet som innehåller utrustning som kan beställas av lokala 

räddningstjänster. Dessa depåer fungerar bra och används i stor utsträckning inom 

skogsbrandsläckning runt om i landet. Då dessa resurser används av många räddningstjänster 

finns risken att de närmsta depåerna redan används när de behövs [1], [2]. Då kan resurser 

hämtas från andra depåer vilket ger längre transporter som i sin tur leder till att det tar längre 

tid innan utrustningen kan användas. Därför blir det viktigt att tidigt i skogsbrandens skede ta 

reda på vilken utrustning som krävs och beställa den så fort som möjligt.  

Den faktor som utgör ett stort problem för skogsbrandssläckningen men samtidigt är den 

effektivaste utrustningen är tillgången på flygande släckresurser. I Sverige finns inga flygande 

släckresurser varken inom lokala räddningstjänster eller inom Räddningsverket. Istället 

förlitar sig samhället på helikoptrar tillhörande polisen, försvaret och civila företag. Dessa 

resurser är i många fall inte anpassade för skogsbrandssläckning. Av de helikoptrar som är 

anpassade för detta tillhör de flesta försvarsmakten. Helikoptrarna har också andra uppgifter 

att sköta inom respektive organisation vilket skapar problem. De civila helikoptrarna bör gå 

att få tag på när de behövs då de civila bolagen får betalt för sina tjänster. Försvarets 
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helikoptrar är en statlig resurs och kostar inget att använda sig av. Detta bidrar till att dessa 

används i första hand framför de civila resurserna.  

På grund av att försvarets helikoptrar har andra uppgifter att sköta utöver 

skogsbrandsläckningen har problem uppkommit när de ska rekvireras. Försvarsmakten vill 

inte gärna använda sin dyrbara flygtid till att släcka skogsbränder när de behöver den till sina 

dagliga uppgifter. Detta då helikoptrar endast kan flyga en viss tid innan de behöver service 

och underhåll. Piloterna har precis som helikoptern en viss flygtid att tillgå. Deras flygtid 

avgör hur länge de får flyga innan de måste vila sig. Försvaret har börjat pensionera en 

helikoptertyp som ofta används till skogsbrandssläckning. Av denna typ finns det idag 14 

helikoptrar. Ersättaren till helikoptertypen kommer inte att kunna delta i skogbrandsläckning 

då den inte är anpassad för detta. Detta kan få stora konsekvenser för hela landet då 

försvarsmakten i framtiden endast har tillgång till 10 helikoptrar av typ 10 för 

skogsbrandssläckning. Vid Bodträskforsbranden användes 10 helikoptrar [1], [2], dock kom 

inte alla dessa från försvarsmakten. Om hänsyn tas till att försvarets 10 helikoptrar normalt 

har andra uppgifter att sköta samt inte alltid är i drift blir det tydligt att i framtiden är 

samhället med stor sannolikhet tvunget att förlita sig på de dyra civila flygande 

släckresurserna.  

För att säkerställa att Sverige har en fungerande skogsbrandsläckning med flygande 

släckresurser även i framtiden måste utredningar göras om vem som ska tillhandahålla de 

flygande resurserna. Ska samhället använda sig av civila resurser, ska försvaret få mer pengar 

för att utrusta nya helikoptermodeller för skogsbrandsläckning eller ska kanske 

Räddningsverket tillföras medel för att kunna införskaffa egna flygande släckresurser. 

Flygande släckresurser inom Räddningsverkets regi skulle med fördel kunna drivas inom ett 

nordiskt samarbete för att minska kostnaderna. Flygande släckresurser inom 

Räddningsverkets organisation skulle ge kortare beslutsvägar och minska tiden till att de kan 

vara aktiva på brandplatsen. Räddningsverket har gjort test med skopande flygplan under 

1990-talet. Resultaten av testen var positiva och visade på stora besparingar. Trots detta har 

inga resurser införskaffat eller några nya test gjorts [11].  

Andra problem i samband med flygande släckresurser har utgjorts av ARCC i Göteborg. 

ARCC hanterar alla flygande släckresurser i Sverige och ska därför se till att det finns 

möjligheter för alla delar av landet att få tag i resurserna inom så kort tid som möjligt [1], [2]. 

Detta innebär att de inte kan skicka alla disponibla resurser till en och samma plats. Istället 

behöver ARCC se till att det finns resurser tillgängliga inom en så kort tid som möjligt över 

hela landet. 

5.3 Skogsbranden i Bodträskfors, Bodens kommun, år 2006 

Skogsbranden i Bodträskfors utvecklades till modern tids största skogsbrand och visar därför 

hur svensk räddningstjänst är förberedd på att klara av liknande händelser. Den visade att 

räddningstjänsten i Sverige har en god beredskap för att hantera skogsbränder men att de sätts 

på prov när skogsbränderna är stora. Vid skogsbranden uppstod problem kring 

mediahantering, införskaffande av extern personal- och utrustnings resurser. Problemen kring 

personal och utrustning uppstod då det saknas samarbetsnät för att få tag dessa i Sverige. 

Flygande släckresurser utgjorde problem dels på grund av tidigare resonemang samt att de 

gick sönder och att de behövde tas från platser långt från branden. Resurser från 
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Räddningsverkets närmaste depå kunde inte användas då den inte var komplett efter en 

tidigare brand. Därför var det positivt att Räddningsverket kallades in i ett tidigt skede så att 

det fanns en möjlighet att hämta utrustning från andra depåer i landet. Problem gällande 

personal uppstod när extern personal från andra delar av landet skulle ta sig till Bodträskfors. 

De fanns inga möjligheter att få tag i flygbiljetter nattetid varken på resebyråer eller på 

Arlanda. Detta är något som bör ses över i framtiden. Det måste gå att få tag i personal från 

andra delar av landet på ett enkelt och snabbt sätt. 

Media hantering gick ut på att det skapades media centrum som tog hand om både medias och 

allmänhetens frågor. Detta gjordes bra och bidrog till lättare hantering av media för 

räddningstjänsten så att mer energi kunde användas till att släcka skogsbranden. I efterhand 

borde media centret har upprättats tidigare för att underlätta än mer.  

Utöver räddningstjänsten var försvaret en stor hjälp under insatsen. Försvaret bidrog med 

underhållsfunktioner som tankmöjligheter och liknande vilka gav ökade möjligheter för de 

resurser som användes att operera i området. Samarbetet med försvaret fungerade bra vilket är 

positivt. Det visar att vid större kriser är det upp till hela samhället att hjälpa till så gott de 

kan.  

Problem uppkom också i samband med kommunikation med helikoptrarna som verkade i 

området då de var som mest 10 st. Därför valdes att mindre viktig information 

vidarebefordrades till besättningarna när de landade för tankning. Detta bidrog till att hålla 

radiosystemet öppet. [1], [2] 
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5.4 Förbättringsområden 

Vid analys av resultatet har flera områden framkommit som bidrar till att skapa problem och 

minskar effektiviteten i släckningsarbetet. För att motverka detta har ett antal 

förbättringsområden tagits fram. 

 

 Hantering av media och allmänheten.  

Det måste tidigt i en stor insats skapas möjligheter för media och allmänheten att få 

tillgång till bra information. Hanteringen av informationen ska ske på ett sätt som 

skapar minsta möjliga påverkan på räddningsinsatsen utan att informationen blir 

otydlig och knapphändig. 

 Personal och utrustning.  

Vid stora insatser där det krävs mycket personal och utrustning behöver en 

övergripande bedömning av vilka behov som finns göras så tidigt som möjligt. Det 

måste också tas reda på var resurser för att täcka behovet finns samt hur lång tid det tar 

att få tag i dem.  

Det behöver bli lättare att få tag i personal och utrustning från andra räddningstjänster 

runt om i landet. Därför behöver det skapas ett nationellt samarbetsnät för hantering av 

personal och utrustning. Detta kan med fördel skapas i Räddningsverkets regi. 

 Effektivisering av beslutsvägar inom ARCC.  

Beslutsvägarna inom ARCC behöver bli mer effektiva. ARCC behöver lyssna bättre 

till de behov räddningsledaren uppger. Detta kan lösas genom mer information, 

utbildning och erfarenheter om brandbekämpning till ARCC och dess anställda. På 

detta sätt ökas deras förmåga att tilldela resurser optimalt. 

 Flygande släckresurser.  

Det behöver göras en kartläggning av de flygande släckresurserna som finns 

tillgängliga i Sverige i dag och i framtiden. Det måste utredas om försvarsmaktens 

helikoptrar ska utgöra huvuddelen av de flygande släckresurserna även i framtiden 

eller om andra alternativ ska övervägas. Andra alternativ är att förlita sig på civila 

resurser eller att tillföra räddningsverket medel för att driva egna flygande 

släckresurser.  
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6 Slutsatser 

6.1 Diskussion 

I Sverige går årligen stora arealer av skog och mark upp i rök. Av dessa arealer är stora delar 

produktiv skogsmark som fungerar som levebröd åt såväl företag som privatpersoner. 

Skogsbrandssläckningen fungerar bra i Sverige och kommer förhoppningsvis att fortsätta att 

göra det även i framtiden. Skogsbränder som normalt sker i Sverige är relativt små i 

jämförelse med de som förekommer i varmare länder runt medelhavet.  

I takt med den globala uppvärmningen med ökade temperaturer och förändringar i naturen 

som följd kommer Sverige i framtiden troligtvis drabbas av större och svårare skogsbränder 

som uppstår mer frekvent. Den globala uppvärmningen påverkar skogsbrandens 

förutsättningar för spridning genom förändringar av vind, nederbörd och temperatur. I juni år 

2008 pågick en stor skogsbrand i Hälsingland [23b], [23c] och under år 2006 pågick 

skogsbranden i Bodträskfors. På två år har två större skogsbränder redan skett. Statistiskt sett 

är det troligt att fler bränder kommer att ske under resterande del av decenniet mellan år 2006 

och år 2016. Detta visar att antalet skogsbränder har ökat från ca två per decennium och 

troligtvis kommer att fortsätta att öka i framtiden. 

Det statliga ersättningsstödet gör att dyr utrustning används mer frekvent i små kommuner än 

i stora kommuner. Detta medför att medborgare och deras egendomar i olika delar av landet 

inte skyddas på samma sätt. Med dyra och effektiva resurser kan mindre kommuner ge ett 

bättre skydd åt sina medborgare och deras egendomar än vad större kommuner kan. 

Ersättningsstödet borde förändras så att staten alltid står för räddningstjänstkostnader som 

överstiger en viss summa. Denna summa ska naturligtvis vara låg så att alla kommuner kan ta 

del av stödet. Ersättningsstödet borde inte grundas på vad kommunen får in i skatt utan borde 

vara lika för alla kommuner oavsett storlek för att det ska vara lika för alla medborgare. 

Fler och större skogsbränder ställer större krav på samhällets kapacitet att hantera och 

bekämpa dem. De viktigaste faktorerna i bekämpningen av skogsbränder är tid, resurser och 

utrustning.  

Med tid menas att det är viktigt att skogsbränder upptäcks i ett tidigt skede. Det krävs att 

rapporteringen av skogsbränder sker på ett snabbt sätt där det är enkelt för räddningstjänsten 

att lokalisera branden. För den tidiga upptäckten är skogsbrandflyget ett bra redskap. Trots 

detta lades verksamheten ner under ett antal år på grund av besparingar. Skogsbrandflyget 

återinfördes som ett resultat av den stora branden i Bodträskfors. Det är därför intressant att 

diskutera om hur just branden i Bodträskfors hade påverkats av att skogsbrandflygets 

verksamhet hade varit igång.   

Branden i Bodträskfors upptäcktes ganska tidigt utan inverkan av skogsbrandflyget och det är 

svårt att säga om detta hade kunnat bidra till en ännu tidigare upptäckt. Skogsbrandflyget hade 

däremot kunnat bidra till en tidigare upptäckt av någon av de många andra skogsbränder som 

pågick samtidigt i närområdet och i övriga landet. Tidig upptäckt av dessa bränder hade 

kunnat frigöra resurser och utrustning och indirekt bidra till bekämpning av andra bränder. 

Hade skogsbranden i Piteå som skedde en vecka innan den i Bodträskfors upptäckts i ett tidigt 

skede hade den kanske kunnat bekämpas utan att använda skogsbrandsdepån. Då hade 

skogsbrandsdepån kunnat vara tillgänglig och komplett och kunnat sättas in tidigt mot 

branden i Bodträskfors.  
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Sätts kostnaderna för samhället på grund av skogsbränder varje år i relation till vad 

skogsbrandflyget kostar per år är det svårt att förstå varför verksamheten lades ner. Kostnaden 

för den förlorade skogen på grund av skogsbränder överstiger skogsbrandsflygets kostnader 

stort. Baserat på dessa fakta var det positivt att regeringen återinförde skogsbrandflyget år 

2007. Det går alltid att diskutera huruvida resurser ska skäras i när ingenting händer för att 

sedan så fort någonting har hänt tillföras igen. Hade skogsbranden i Bodträskfors aldrig hänt 

hade förmodligen inte skogsbrandflyget återupptagits förrän en annan större brand hade skett. 

Det borde vara bättre för samhället att lägga pengar på förebyggande arbete än att lägga 

pengar på släckarbete och förlorade värden.  

I takt med att skogsbränderna som sker blir större och mer svårhanterade krävs att nya och 

alternativa släckmetoder används och utvecklas. I dagens räddningstjänst används enbart två 

släckmetoder. Dessa fungerar bra men behöver kompletteras med andra metoder som moteld. 

Att en effektiv släckmetod som moteld inte används i Sverige på grund av kunskapsbrist är 

svårt att förstå.  Speciellt när kunskapen finns inom privata företag. Det gäller att utnyttja 

detta och låta de kompetenta företagen utbilda räddningstjänstpersonal. Alla möjligheter som 

kan användas för att släcka en skogsbrand i ett tidigt skede bör tas för att bespara samhället 

från förluster av liv, hälsa och ekonomi.  

Vid skogsbränder krävs stora tillgångar av personal och utrustning. Att det i dagens Sverige 

under 2000-talet krävs personliga kontakter för att få tag på personal och utrustning från andra 

räddningstjänster är svårt att förstå. Trots detta är det så det går till. Detta gör att större 

räddningstjänster har lättare att få tag i resurser på grund av ett bredare kontaktnät. Följden 

kan bli att mindre kommuner inte har samma möjligheter som stora kommuner att få tag i 

resurser vilket i sin tur bidrar till att medborgare i olika kommuner har olika bra skydd från 

räddningstjänsten. Detta motverkas genom skapandet av ett samarbetsnät. Det borde finnas 

någon form av samarbete drivet av staten genom Räddningsverket. Där ska det tydligt framgå 

vilken utrustning respektive räddningstjänst har tillgång till samt vilken personalstyrka de har 

att tillgå. 

Den utrustning som har visats sig vara mest effektiv i bekämpningen av skogsbränder runt om 

i världen och i Sverige är de flygande släckresurserna. I Sverige utgörs dessa av helikoptrar 

vilka kommer från civila företag, försvarsmakten och polisen. Av dessa resurser är 

försvarsmaktens helikoptrar de bäst lämpade och de som begärs in av räddningsledare mest 

frekvent. Anledningen är deras möjlighet att lyfta större kvantiteter vatten och att de är gratis 

då de tillhör staten. I takt med nedskärningar och förändrade uppgifter för försvarsmakten 

centreras helikopterresurserna i Sverige allt mer till Linköping samtidigt som de uppdateras 

med nya helikoptertyper. Då försvarsmaktens helikoptrar är inblandade i bekämpningen av 

flertalet skogsbränder varje år kan det förutsättas att försvarsmakten vet om vilken enorm 

resurs de utgör för samhället. Trots detta väljer försvarsmakten och indirekt även staten att 

avveckla helikoptertyper anpassade för skogsbrandsläckning och ersätta dessa med 

helikoptertyper som inte har detta som huvuduppgift och därför inte är anpassade ändamålet. 

Det resulterar i att försvarsmaktens antal med bäst lämpade helikoptrar för 

skogsbrandssläckning minskas från dagens 24 till 10, vilket kan få förödande konsekvenser 

för samhället. Som det ser ut idag kommer räddningstjänster runt om i Sverige behöva förlita 

sig på flygande släckresurser från civila företag [23d]. De civila resurserna har i många fall en 

kapacitet att ta vattensäckar som är hälften så stor som de försvarsmaktens helikoptrar har. De 
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civila helikoptrarna utgör en stor kostnad för räddningstjänsten och kommunen även om 

kostnaden i många fall täcks av det statliga ersättningsstödet.  

Om försvarsmaktens verksamhet ska stödja samhället något mindre i framtiden vad gäller 

skogsbrandsbekämpning borde staten tillföra pengar till Räddningsverket så att de kan skapa 

flygande släckresurser speciellt anpassade för skogsbrandssläckning. Det finns idag flera 

lämpliga typer av flygande släckresurser som är speciellt anpassade för skogsbrandssläckning 

och skulle fungera bra för de förhållanden som råder i Sverige och Norden.  

Räddningsverket har testat ett skopande flygplan. Resultatet var positivt. Trots det har inget 

flygplan införts i Räddningsverkets organisation. Inte heller fortsatta tester har gjorts vilka 

borde göras igen då det var 12 år sedan det senaste testet gjordes. Test borde göras av en 

snorkel helikopter för att se om det är mer effektivt än ett skopande plan för svenska 

förhållanden. Införandet av flyganderesurser inom Räddningsverket skulle bidra till färre 

beslutsvägar vid rekvirering av resurserna, vilket även det ger en mer effektiv släckinsats. 

6.2 Slutsats 

Slutsatsen av rapporten är att dagens insatser mot skogsbränder fungerar tillfredsställande 

men skulle kunna göras mer effektiv genom att ett samarbete i Räddningsverkets regi skapas 

för hantering av utrustning och personal mellan räddningstjänsterna i hela landet. Ytterligare 

effektivitet kan åstadkommas genom utveckling och implementering av nya släckmetoder 

som moteld inom räddningstjänsterna i landet. Flygande släckresurser måste hanteras på ett 

bättre sätt och göras mer tillgängliga. Dessa måste också kunna sättas in på kortast möjliga 

tid.  Det måste klargöras vilken organisation som ska stå för de flygande släckresurserna. 

Antingen blir det försvarsmaktens uppgift eller så flyttas uppgiften till Räddningsverket som 

då blir tvungna att införskaffa egna flyg eller helikoptrar. Ska försvarsmakten fortsatt få 

ansvara för de flygande släckresurserna måste deras kommande helikoptertyper anpassas för 

det. Effektiviteten av skogsbrandssläckningen ökas genom införandet av flygande 

släckresurser speciellt utformade för skogsbrandssläckning. Speciellt anpassade helikoptrar 

eller flyg skulle bli mer tillgängliga och då också mer effektiva om de fanns inom ramen för 

Räddningsverkets verksamhet.   

6.3 Förslag till fortsatta studier inom området 

Det finns stora möjligheter för fortsatta studier inom området skogsbrandssläckning. På 

samma sätt som det görs för andra typer av bränder kan värderingssystem för värdering av 

insatserna mot skogsbränder tas fram. Detta för att visa vilka värden som sparas årligen 

genom att bekämpa skogsbränder. Det kan även användas för att motivera införandet av 

dyrare släckutrustning som skopande flygplan och snorkel helikoptrar. Studier angående 

släckmedlens och släckmetodernas effektivitet kan göras. Studera hur skogsbränderna 

utvecklas i takt med den globala uppvärmningen för att visa sannolikheten att de svenska 

skogsbränderna i framtiden ser ut på ett helt annat sätt. Studier av effektiviteten samt 

möjligheten att tillföra Räddningsverket flygande släckresurser kan också göras.  
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