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Bakgrund och
syfte med MTE

• MSB har sedan 2010 tillsammans med frivilliga 
försvarsorganisationer, främst FAK och Bilkåren, 
byggt upp denna krisberedskapsresurs för trans-
porter. 

• Syftet är att skapa en transportresurs för myndig-
heter, länsstyrelser och kommuner. 

• Detta åstadkommes genom att ”poola” transport-
resurser inom respektive regioner/län.

MTE - Motor- och
transportenheter

Har du ”tungt körkort” (buss, lastbil eller lastbil med 
släp), och inte är uppbunden av annat avtal för civil 
krisberedskap eller Hemvärn, är du välkommen att 
ingå i en MTE-pool i närheten av din bostad!



Fn tio pooler i landet

Luleå, Skellefteå, Östersund 
och Sundsvall i norr.

Karlstad, Gävle/Falun, 
Mälardalen i mitt.

Borås, Hässleholm och 
Eksjö i syd.

För närvarande 
finns dessa pooler
i landet
Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland, Västernorrland.

Gävle/Dalarna, Värmland,
Mälardalen, Östergötland.

Västra Götaland,
Jönköping,
Kronoberg,
Kalmar,
Blekinge,
Skåne.



Detta är en generell organisation av en MTE-pool. 
Förändringar görs utifrån respektive länsstyrelses 
behov. Organisation

Ledningsgrupp
1 Enhetschef och 3 
Ställföreträdare/ 

Operativ chef

Bandvagnsförare, 25 st

Bandvagnsförare/mekaniker, 
2 st

Bandvagnsförare/Bandtraktor-
förare/Lastmaskin/Truck,  2 st

Lastbilsförare, 20 st

Bussförare, 7 st

Elverksskötare, 14 st

Ev Mekaniker/MC ord,  MC/
Terränghjuling/Snöskoter, 2 st

Ev MC-ord/Terränghjuling/
Snöskoter,  20 st

Detta är en generell 
organisation av en MTE-
pool. Förändringar görs 
utifrån respektive 
länsstyrelses behov. 

Organisation



Krav för att vara 
med i MTE

• Medlem i Bilkåren eller FAK.
• OK från arbetsgivare.
• Ha en livssituation som gör det möjligt att ställa 

upp med kort varsel.
• Ha en fysik och mental uthållighet som krävs vid 

övning och insats.
• Inneha körkortsbehörighet för de fordon som är 

aktuella.
• Genomgå grund- och specialutbildning såsom 

ADR (farligt gods), kran och lastväxlare mm, efter 
behov.

MTE - en resurs
för transporter

• Samarbete mellan FAK och Bilkåren.
• Länsstyrelser ansvarar för MTE.



Utbildningsstege

Introduktion buss, lastbil, lastbil m släp (  dag)

Fortsättning lastbil/lastbil m släp
(4 dgr) /buss (3 dgr)

Repetition lastbil/lastbil m 
släp/buss (2 dgr)

Div tilläggsutbildningar, t ex kran, 
lastväxlare, ADR (farligt gods), mm 

efter resp länsstyrelses behov

Elverksskötare
(4 dgr)
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Bandvagnar

• Bandvagnsförare är i dagsläget avsedda att köra 
för Svenska Kraftnät eller Trafikverket. De är pla-
nerade att ingå i MTE i ett senare skede. Detta 
innebär av den som har det högst prioriterade 
uppdraget disponerar det antal förare som krävs. 

• Elverksoperatörer, vars uppgift är att serva och 
tanka större elverk, hanteras på motsvarande sätt.



Du behövs!

Översvämning, skogsbrand, snö-
Oväder och långvarigt elavbrott är några 
exempel på vad som kan hända…

…och då behövs du!
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Ekonomiska
villkor

• Ersättning  vid insats - enligt det sk. 
deltidsbrandmannaavtalet.  
Aktuellt avtal finns på följande adress: 
http://brandfacket.se/lagar-och-avtal/ 

• Ersättning vid utbildning. 

• Du är olycksfallsförsäkrad.



www.fak.se
www.bilkaren.se
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Välkommen med din 
intresseanmälan!
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