
Utredning om risker
Vad är syftet och var lägger vi ribban?



Syfte 1

• Hantering av brandfarlig vara innebär risker. 

• En utredning om risker är ett levande dokument som ska 

användas i verksamheten i syfte att förhindra att en 

händelse uppstår.



Syfte 2

Tillståndsmyndighet och tillsynsmyndighet ska 

få en bra bild över riskerna med verksamheten och 

vilka kritiska säkerhetsbarriärer som finns, för

• tillståndsgivning 

• tillsynsplanering och 

• kommunens planering av sina räddningsinsatser



Vad ska en utredning om risker beskriva?

• Förutse/identifiera/beskriv alla händelser som skulle kunna 

leda fram till en händelse 

• rätt förebyggande barriärer ska vidtas 

• skadebegränsande barriärer ska vidtas



Enkelt uttryckt

• Vad gör man?

• Vilka är riskerna?

• Vad skulle kunna hända?

• Vilka är åtgärderna för att förhindra en händelse?



Hur bred ska utredningen vara?

• Omgivningsfaktorer

• Lastning och lossning

• Material – anläggningens utformning

• Hantering - mänskliga faktorer 

• Utbildning och instruktioner, mm 

• Uppdaterad om tidigare händelser

• Kemikalieförteckningen

Utredningen ska anpassas efter verksamhetens art och 

omfattning



Utredning om risker kontra ATEX

• ATEX gäller för normal hantering och inte för händelser 

• Kraven enligt SRVFS 2004:7 (ATEX) ska inte förväxlas med 

kravet om utredning om risker 

• ATEX gäller oavsett tillståndsplikt



Vanliga brister

• beskriver inte tydligt vilka/alla risker som finns i hanteringen

• listar föreskriftskrav

• utgår ifrån statistik eller annan hantering

• visar vilken låg sannolikhet, 10-X, det är för att händelsen ska uppstå 

utan att visa vad som ligger till grund för den låga sannolikheten

• motiverar redan fattat beslut

• konsekvenserna beskrivs bristfälligt



Fjärilsmetoden



Exempel på beskrivning av förebyggande respektive begränsande barriärer



Allmänt råd till 7 § LBE 

• risk för gasläckage och tändkällor i närheten

• risk för högt eller lågt tryck

• risk relaterade till mänskligt handhavande

• material hos anordningar med brandfarlig gas

• verksamheter, byggnader och andra objekt i hanteringens närhet

• olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder

• hur en säker hantering upprätthålls över tid



Allmänt råd till 7 § LBE forts.

För anläggningstyper för vilka det finns etablerade 

branschanvisningar bör utredningen utgöras av en 

beskrivning av anläggningen, risker och åtgärder, med 

hänvisningar till relevanta delar av anvisningen eller 

normerna. 

För delar av anläggningen som inte omfattas av eller som 

inte till fullo följer anvisningen behövs kompletterande 

utredningar. 



Sammanfattning - Utredning om risker

• Syfte 1: säker hantering i verksamheten 

• Syfte 2: beskriva riskerna för myndigheterna så att de kan 

fullgöra sina skyldigheterna

• Följ den brandfarliga varans väg

• Tänk brett

• Orsaker, konsekvenser och barriärer

• Fjärilsmetoden ger tydlighet

• MSB kan yttra sig vid behov

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28254.pdf


Tack för uppmärksamheten

carina.fredstrom@msb.se

christer.sandqvist@msb.se



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


