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Industriell säkerhet och trygghet 
Brand & Risk
WSP erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom 
industriell säkerhet och trygghet genom 
kvalitetssäkrad process, rätt kompetens, 
kostnadseffektivitet, samordning och struktur 
genom hela projektet. Vi tar ett helhetsansvar 
och deltar i allt från förstudier till nyckelfärdigt 
projekt och utvecklingen av hela organisationer. 

Seveso  
WSP har hög kompetens inom Sevesoområdet med 
experter inom riskhantering, kemikalier, ledningssystem 
och insatsplaner. Vi har god kännedom om förändringarna 
med Seveso III och erbjuder utbildningar, 
Sevesoberäkningar, statusbedömningar, GAP-analyser och 
rådgivning.  

Sevesoreglerna omfattar verksamheter med stora 
kemikaliemängder. WSP har hög kompetens inom 
Sevesoområdet med experter inom riskhantering, 
kemikalier, ledningssystem och insatsplaner. De hjälper dig 
att följa reglerna.  

Särskilda krav ställs på bland annat 
säkerhetsledningssystem, information, rapportering, 
räddningsplaner. Kraven ska uppfyllas utöver de regler 
som i övrigt gäller enligt miljöbalken, lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, lagen om skydd mot 
olyckor med mera. Vi arbetar med riskbedömningar, 
säkerhetsrapporter, räddningsplaner, 
säkerhetsledningssystem, utbildningar och 
myndighetskontakter samt andra tjänster kring reglerna 
om allvarliga kemikalieolyckor.  

WSP har god kännedom om Seveso III med dess kopplingar 
till CLP och andra regler. Vi erbjuder öppna och 
företagsanpassade utbildningar, Sevesoberäkningar, 

statusbedömningar, GAP-analyser och rådgivning kring 
Seveso III och förändringar i svenska regelverk. 

WSP har haft flera uppdrag åt Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom utbildning, 
metodutveckling, olyckskonsekvenser och riskhantering.Vi 
ser till helheten och eftersträvar en god balans mellan 
mänskliga, tekniska och organisatoriska insatser.  

Sevesoutredningar  
WSP har stor kunskap och erfarenhet kring olika typer av 
risktjänster för anläggningar som omfattas av Seveso-
lagstiftningen. Vi ger stöd i att hantera verksamhetens 
risker med avseende på människa, egendom och miljö i 
enlighet med rådande lagstiftning. WSP erbjuder 
riskanalyser, riskbedömningar, säkerhetsrapporter, 
insatsplaner, ledningssystem, handlingsprogram, 
utbildningar med mera. Vi ser till helheten och 
eftersträvar en god balans mellan organisatoriska och 
tekniska insatser. Vi upprättar också anmälningar och 
tillståndsprövningar för Seveso-anläggningar enligt 
bestämmelser i miljöbalk, arbetsmiljöföreskrift och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor. 
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