
MSB och brandskyddet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med ansvar för 

att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. MSB bildades 2009 och 

tog bla över Räddningsverkets (SRV) uppgifter. Verksamheten har sitt säte i Karlstad och i 

Kristinehamn finns förråd. 

Utöver generella råd om förebyggande brandskydd ger man ut detaljerade anvisningar för olika 

objekt som tex hotell. MSB har också föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll samt 

allmänna råd om brandvarnare. I bostäder rekommenderar MSB m.fl. pulversläckare.  

Utöver det som kommer från Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är MSB central myndighet 

kring lagarna om Brandfarliga och Explosiva varor, Farligt gods samt lagar om storskalig 

kemikaliehantering (Sevesoregler). 

MSB utbildar räddningspersonal och personal inom sotningsväsendet samt ger råd om släckare 

och har mycket informationsmaterial.  

Som underlag samlas statistik från räddningsinsatser. MSB bekostar också en del 

brandutredningar som görs av personal vid kommuners räddningstjänster. Det senare är en 

verksamhet som pågått sedan 1993. MSB finansierar forskning inom sina ansvarsområden. Viss 

utveckling sker också via standardisering - bland annat via EU (EN-standard).  

MSB utvecklar teknik och metoder för brandsläckning och har depåer med 

förstärkningsresurser. Man bekostar skogsbrandsbevakning med flyg och på senare år även 

beredskap med flyg för vattenbombning. Myndigheten har experter i beredskap för akut 

rådgivning till räddningsledning.  

Kommunal räddningspersonal anlitas när Sverige, via MSB, genomför hjälpinsatser utomlands.  

1994 började SRV arbeta med brändernas miljöfrågor och bla annat miljöfarliga 

flamskyddsmedel, skumsläckning och miljöhänsyn vid brandsläckning. 

När SRV bildades 1986 genom samman-läggning av bla Civilförsvarsstyrelsen och Statens 

Brandinspektion var en huvudtanke att myndighet med ansvar i fred skulle ha samma ansvar i 

krig. Det statliga civilförsvaret blev efter ett par år helt kommunalt.  När civilförsvaret ska 

byggas upp igen har MSB en viktig roll med att ge ut råd och anvisningar samt bekosta extra 

materiel. 

Klubben visar ”Räddningsbeklädnad 90” som utvecklades av SRV. Dessutom har vi deras 

sprängram som kunde användas för håltagning i tak vid vindsbränder. En hel del äldre 

civilförsvarsmateriel finns också.  

Vår klubb fick ta hand om en del äldre brandmateriel som varit del av en museal samling som 

avvecklades från förråden i Kristinehamn. En del av detta visas. 

Vissa lagar som MSB arbetar med kan följas långt tillbaka i tiden såsom lagar om brandskydd 

och brandsläckning som har rötter i medeltiden. De första lagarna om brandfarliga och 

explosiva varor kom efter mitten av 1800-talet som en följd av olyckor. Dessa gamla lagar finns 

på klubbens hemsida.  

Läs om MSB på deras hemsida www.msb.se.   

http://www.msb.se/

