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Nödlägesplanering enligt 
Sevesolagstiftningen

• Planering inför nödsituationer (säkerhetsledningssystemet)

• Säkerhetsrapporten

• Intern plan för räddningsinsatser

• Övningar



Sevesolagstiftnings krav på verksamhetsutövarens 
nödlägesplanering 

ALLA SEVESOVERKSAMHETER PÅ
LÄGRE OCH HÖGRE KRAVNIVÅ

Säkerhetsrapport

10 § Sevesolagen
9 § Sevesoförordningen

pkt 5 i bilaga 3 
Sevesoförordningen

Skyddsåtgärder och insatser 
för att begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor

SEVESOVERKSAMHETER PÅ 
HÖGRE KRAVNIVÅ

Intern plan för 
räddningsinsatser

12 § Sevesolagen
10 § Sevesoförordningen

3 § MSBFS 2015:8

Bilaga 1 MSBFS 2015:8

Handlingsprogram och 
säkerhetsledningssystem

8 § Sevesolagen
7-8 §§ Sevesoförordningen 

pkt 2e bilaga 2 Sevesoförordningen

Planering inför nödsituationer 



Mål
Handlings

principer

Granskning 
och Uppdatering

Mål – handlingsprinciper –
säkerhetsledningssystem 

Säkerhets-
ledningssystem



Säkerhetsledningssystemet



Planering inför nödsituationer
Det ska framgå av 
säkerhetsledningssystemet:

• hur VU systematiskt har identifierat 
förutsebara nödsituationer, 

• hur VU har utarbetat, testat och granskat 
planerna för räddningsinsatser vid sådana 
nödsituationer och

• hur VU gett särskild utbildning till den 
berörda personalen.

Utbildning ska ges till all personal som 
arbetar inom verksamheten, även 
underleverantörers berörda personal.

Bilaga 2, pkt 2e,  Sevesoförordningen



De olika stegen i cykeln för planering inför 
nödsituationer



Planer för räddningsinsatser 
vid nödsituationer

Omfattningen av nödläges-
planeringen ska vara proportionerlig 
mot verksamhetens risker för 
allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå – intern plan för 
räddningsinsatser

Lägre kravnivå – plan för 
räddningsinsatser vid nödsituationer



Plan för räddningsinsatser vid 
nödsituationer – förslag på innehåll

• Det finns inga formalia krav på innehållet

• Redovisning av identifierade risker och förutsebara nödsituationer 
inom/vid verksamheten.

• En redogörelse av rutin som anger vilka akuta åtgärder som 
verksamheten och personalen ska vidta vid en nödsituation eller 
kemikalieolycka för att begränsa konsekvenserna.

• Redovisning av att och hur personalen utbildas och övar.

• Redovisning av rutin som anger hur ledningen granskar och 
uppdaterar planen samt hur ändringar inom verksamheten 
omhändertas i verksamhetens planering inför nödsituationer



Nödlägesplanering är en del i 
verksamhetens säkerhetsledningssystem

Hur berörs de övriga delarna i säkerhetslednings-
systemet av planering inför nödsituationer?

• Organisation och personal

• Identifiering och bedömning av risker

• Styrning

• Hantering av ändringar

• Reaktiv resultatuppföljning

• Granskning, utvärdering och uppdatering



Planering inför nödsituationer 
2a) Organisation och personal – Flera olycksutredningar visar 
att en gemensam grundorsak till att olyckor inträffar har varit 
brister i ledning, styrning och organisation av säkerhetsarbetet.

2b) Identifiering och bedömning av risker – Riskidentifiering 
och riskbedömning är ett centralt område som är både aktivt och 
kontinuerligt.

2c) Styrning – Verksamhetsutövaren ska ha tillvägagångssätt, 
instruktioner och rutiner för att bedriva verksamheten säkert.

2d) Hantering av ändringar – verksamhetsutövaren ska ha 
tillvägagångssätt och metoder för att planera inför ändringar av 
exempelvis anläggningar, processer. 



Planering inför nödsituationer 
2f) Resultatuppföljning – verksamhetsutövaren ska ha 
tillvägagångssätt för att kontinuerligt utvärdera efterlevnaden 
av målen med verksamhetsutövarens handlingsprogram 
inklusive säkerhetsledningssystem

2g) Granska, utvärdera och uppdatera –
verksamhetsutövaren ska ha tillvägagångssätt för periodisk 
systematisk bedömning av planen för räddningsinsatser och 
dess effektivitet och lämplighet



ÖVNING



Övning är mera än att öva

• Utbilda personal inkl. entreprenörer om 
nödlägesplaneringen

• Planering av övning

• Genomförande av övning

• Utvärdering av övning

• Revision av nödlägesplaneringen inkl. planer



Utbildning och övning
Flerårig, ständig pågående process
- Utbildningsplan
- Övningsplan

Växelverkan mellan utbildnings- och övningsplan

Övningsplanen behöver säkerställa att kunskap och 
färdigheter utvecklas och kan tillämpas.

Det finns inget krav i Sevesolagen på 
vilket sätt planen ska övas.

Övningarnas omfattning ska vara i 
proportionalitet med verksamhetens 
riskbild. 

Vad som ska övas är avhängigt vad 
verksamhetsutövaren har identifierat i 
behovsanalysen och nödlägesplanering.

Att öva och utvärdera är viktigt!

Om övningen inte utvärderas och 
erfarenheterna och lärdomarna inte 
tas om hand, är det ingen mening att 
öva.

Utvärderingen syftar på att ta fram 
kunskap om styrkor och brister så att 
verksamhetsutövaren vet vad som 
behöver utvecklas, förbättras 

Resultatet av övningarna och utvärderingen
utgör underlag till översyn och ev. uppdatering av 
nödlägesplanen, utbildningsplanen och övningsplanen.

Planerna ska ses över och uppdateras när det 
sker förändringar i verksamheten. 

Utbildning i  
nödlägesplanering

Planera övning

Genomföra övningUtvärdera övning

Se över och 
uppdatera planer 
för nödsituationer 
och intern plan för 
räddningsinsatser



Övningsplan

• Flerårig

• Vilka utbildningar ska genomföras innan övning

• Typer av övning – olika moment kräver olika typer av övningar

• Övningsplanen säkerställer att samtliga moment som 
nödlägesplaneringen beaktat blir övade. Planen ger även 
förutsättningar för att ha en långsiktig planering med kommunen 
avseende gemensamma övningar.



När är planen övad?

• Företagets ”krisorganisation” ska övas med avseende på en allvarlig 
kemikalieolycka, minst var 3:e år (högre kravnivå) och 5:e år (lägre 
kravnivå).

• Verksamhetsutövarens skyldighet (LSO) att öva så att det finns en 
beredskap inom verksamheten.

• Bör öva tillsammans med kommuns organisation för räddningstjänst 
minst var 3:e (högre kravnivå) eller 5:e år (lägre kravnivå).



Ny publikation från MSB



MSBs vägledningar om övning

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/ovningsstod-och-verktyg/



Tack för visat intresse, ha en fortsatt bra konferens!

Kontaktuppgifter:
Helena Fridh

Helena.fridh@msb.se

010-240 51 32


