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Militära förstärkningsresurser 

Vid Försvarsmaktens förband finns insatsresurser i beredskap i form av 

skyddsstyrkor, beredskapstroppar och hemvärn mm. Vid en oljekatastrof kan 

Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av 

personal och materiel (ex. fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.) samt goda 

möjligheter till matförsörjning i fält.  

 

Det stöd till samhället som Försvarsmakten lämnar för räddningstjänst eller vid 

stora påfrestningar på samhället ligger under den s.k. militära territoriella 

ledningen. Det är den operativa chefen i Försvarsmaktens högkvarter som ansvarar 

för denna funktion. På uppdrag av denne leds nationella insatser av de tre taktiska 

staberna (armé-, marin- och flygtaktisk stab). Formerna för detta regleras i 

Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet samt 

ändring (2006:195) i densamma. 

Figur 1. Värnpliktiga assisterar vid saneringen efter oljeutsläppet från Fu Shan Hai (2003) 

 

Resursrekvirering  

En räddningsledare kan åberopa Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och ta 

alla samhällets resurser i anspråk för att agera i ett katastrofläge. Detta gäller även 

för militära förstärkningsresurser.  

 

I saneringsfasen av ett oljeutsläpp går det även att direktupphandla vissa militära 

förstärkningsresurser. Detta skall göras i överensstämmelse med lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091).  
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Kontaktinformation 

Vid direkt begäran om Försvarsmaktens stöd vid insats kontaktas 

Högkvarteret Vakthavande befäl på Armétaktiska staben (VB ATS). Telefon:  

08-788 93 00. Detta kan även göras via SOS Alarm. 

Vid kris- och beredskapsplanläggning kontaktas HKV Säkerhets- och 

samverkanssektioner enligt nedan. 

 

Militärregionen Norr 

Boden, Vx 0921-34 80 00 

Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län 

 

Militärregionen Mitt 

Kungsängen, Vx 08-788 75 00 

Stockholms-, Uppsala-, Dalarnas-, Gävleborgs-, Västmanlands-, Södermanlands-, 

Östergötlands- och Gotlands län 

 

Militärregionen Väst 

Skövde, Vx 0500-466 100 

Västra Götalands-, Hallands-, Örebro- och Värmlands län 

 

Militärregionen Syd 

Revinge, Vx 046-368000  

Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Jönköpings- och Kalmar län 

 


