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Verksamhetschef 
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Vi bedriver verksamhet i hela Småland med Öland, Blekinge samt norra Skåne. Vi samarbetar med de 

maskinringar som finns i våra angränsande län såsom Västra Götaland och Östergötland. 

 

Resurslista 
Verksamhetsledning 

Verksamhetschef / Verksamhetsledare (eller utsedd lokal arbetsledare) kan med kort varsel knytas till stab 

för samordning av insatta resurser. Vi ansvarar för insatta resurser, drivmedel, avbytare med mera. Vi tar i 

och med detta hand om alla resurser som kommer från lantbruket och våra entreprenörer. Detta är mycket 

viktigt då vi har vetskap om maskinerna, dess utrustning och prestanda. Vi kan då dirigera rätt insats till rätt 

plats beroende på RTs behov. Vi uppdaterar ständigt vårt register över tillgängliga maskinresurser för att ha 

aktuella uppgifter. 

 

Gödseltunnor 

Vi har idag en resurspol hos oss på drygt 250 tunnor varav ett stort antal kan sättas in på kort varsel. Dessa 

är i storlek från 8 kbm och upp till 30 kbm. Pumparna på dessa har en kapacitet på runt 10 kbm/minut. 

Flertalet av tunnorna är utrustade för ”sidospridning” upp till 70 m in i terrängen vid sidan av vägen. Vi har 

även tillgång till ett 10-tal ”gödseltrailers” på 40 kbm, vilka i första hand utför vattentransporter till tunnor 

alternativt Räddningstjänstens tankar. 

Vi har även möjlighet att pumpa vatten i ledningar upp till 2 km, till tankbil alternativt ”bufferttank” med 

en kapacitet på 300 kbm/tim. En ”mobil bufferttank” har en volym på mellan 70 till 90 kbm. 

 

Manuella resurser 

Vi kan även på kort varsel plocka fram manuella arbetslag som kan bestå av en arbetsledare och ett antal 

medarbetare dimensionerat efter behov. Detta gör vi i samarbetet med LRFs stödgrupper och våra skogs- 

och planteringsföretag. 

 

Övriga resurser 

Skogsmaskiner och skotare för röjning av brandgator, fyrhjuliga motorcyklar, lätta terränggående lastbilar, 

grävmaskiner och hjullastare. Manuella skogshuggare och lastbilar för transporter av utrustning kan också 

sättas in. 

Vid behov av trafikdirigering så har vi enligt Trafikverkets regler, utbildade ”signalvakter” med 

utrustning som också kan sättas in vid behov för att styra upp trafiken på skadeplatsen. 
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