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Adress Tel E-post Hemsida 

IPS 0736336027 info@ips.se www.ips.se 
Rönngatan 12  
426 77 V Frölunda 
 

Projektfaser: (ju tidigare bokstav desto närmare avslut) 

A Avslutning - seminarium och/eller tryckning/publicering återstår 

B Genomförandefas – i regel beställt av en utförare  

C Uppstarts- eller offertarbete pågår 

D Vilande, väntar på input eller kräver nytt beslut för nästa fas 

E Definitionsfas 

F Ej påbörjat 

Aktiva projekt (Fas A/B) 
Nr Projekt Fas Status Ansv. 

62 Riskkriterier för miljö 
Förbättra riskkriterier och 
konsekvensklasser för miljö samt ta fram 
kriterium för säkerhet för första person. 
Inkorporera i IPS handledning om 
riskkriterier.  

B Framtagning av 
handledning pågår, 
klar 1kv21. 

Eva Bergström är 
IPS projektledare. 
WSP utför 
uppdraget, 
ansvarig Jan-Ove 
Ragnarsson. 
 

65 Lagstadgad 
incidentrapportering av 
processäkerhetshändelser 
Ta fram riktlinjer och hjälpmedel för att 
stödja incidentrapportering till svenska 
myndigheter. 

B Aktualiserades på 
nytt vid seminariet om 
lärande av händelser 
i januari 2020. 
Omstart 1 kv 21. 

Föreståndaren 
(samarbete med 
Länsstyrelsernas 
sevesosamordnare, 
MSB och IKEM) 

78 Handledning om kvantitativ 
riskanalys (QRA) 
Framtagning av handledning med syfte 
att ge stöd för beställning, 
kvalitetssäkring och användning av 
QRA. Vi kommer följa och referera till 
nyligen påbörjat forskningsprojekt vid 
LTH (”Standardisering av risk”). 

B Framtagning av 
en inledande skrift 
pågår (Steg 1), klar 
våren 2021. Steg 2, 
framtagning av mer 
detaljerad 
handledning, kan ev 
starta hösten 21. 

Anders Jacobsson 
är IPS 
projektledare. 
AFRY har 
uppdraget i Steg 1, 
ansvarig Sohrab 
Nassiri.  

82 Framtidens kontrollrumsmiljöer 
Uppföljning av föredrag om ”High 
Performance Human-Machine 
Interface” av Bill Holliday vid IPS 
seminarium i maj 2019. På förslag från 
RISE tas ett bredare grepp 
inledningsvis, "Framtidens 
kontrollrumsmiljöer" 

B Webinar hölls i 
september 2020 med 
RISE: Framtidens 
kontrollrumsmiljöer. 
Enkät bland IPS 
medlemsföretag 
genomförs 1 kv21, för 
att kartlägga lämpliga 
områden att arbeta 
vidare med. 

Föreståndaren. 
RISE har fått i 
uppdrag att 
genomföra 
enkäten. 

http://www.ips.se/
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Nr Projekt Fas Status Ansv. 

85 Operational Discipline 
Skrift och/eller seminarium om 
efterlevnad av regler och instruktioner 
(inspiration kan hämtas från CCPS bok 
med samma namn (länk till kapitel 1) 
samt Strålskyddsmyndighetens Rapport 
2017:08, Konsekvenser av instruktioners 
utformning och användning (länk). 
(Beakta även IPS handledning om 
”Mänskliga faktorer” samt ”Handledning i 
barriärvård” (bl.a. bilaga E) 

B Litteraturstudie pågår 
inom ramen för 
examensarbete (LTH 
masterprogram 
Human factors and 
system safety). 
Fallstudie vid Borealis 
diskuteras. 

Föreståndaren + 
Claes Broman, 
Borealis 

87 Processäkerhetens grundregler 
Folder (digital och trycksak) baserat på 
EPSC Process Safety Fundamentals 

C Beslut jan 21, att 
översätta och 
använda EPSC's 
mall. EPSC konsult 
anlitas för 
digitalisering. 
Klart i 2 kv 2021. 

Föreståndaren 

Projekt för ev. uppstart/omstart 2021-2023 (Fas C/D/E), i 
prioriteringsordning enligt programkommittén (högst 
prioritet överst i listan) 
 

Nr Projekt Fas Status Ansv. 

63  Lära av många små tillbud 
Seminarium, handledning och/eller 
skrift om metodik för lärande av mindre 
olyckor samt tillbud. Metodiken 
baseras på en övergripande analys av 
ett större antal "små incidenter". 
Därigenom kan även djupare liggande 
svagheter i en organisation och dess 
system identifieras och åtgärdas.  

D Tidigare obearbetat 
förslag som 
aktualiserats på nytt i 
februari 2021 av Anders 
Jacobsson (separat 
förslagsbeskrivning 
finns). 

Föreståndaren + 
Anders Jacobsson 

89 Säker uppstart 
Många incidenter kan kopplas till 
uppstart efter underhållsstopp. En 
handledning om procedurer, 
checklistor och tips bör tas fram. 

F Nytt förslag 2021. Föreståndaren 

90 Tekniskt brandskydd 
T.ex. metoder och kriterier för skydd 
av bärande strukturer och kritisk 
utrustning. 

 

F Nytt förslag 2021. 
Programkommittén ska 
definiera närmare under 
2-3 kv 2021. 

Föreståndaren 

https://media.wiley.com/product_data/excerpt/15/04707677/0470767715-127.pdf
https://www.mto.se/media/1176/rapport_ssm-instruktionsutformning-2017.pdf
https://viewer.pdf-online.nl/books/bial/#p=1
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Nr Projekt Fas Status Ansv. 

79 Konsekvensanalys - Utsläpp, 
Brand och Explosion. 
Befintliga kompendier, ”Utflöde och 
spridning” och ”Brand och explosion” 
anpassas efter den nya 
sammanslagna kursen, 
"Konsekvensanalys, utsläpp, brand 
och explosion. 

B Sammanslagen kurs 
genomförd 2 ggr 2020 
med bra gensvar. 
Möjligheten att slå ihop 
delar av befintliga 
kompendier har 
diskuterats.  
 

Föreståndaren+ 
Kursledaren 
Tomas Lackman 

88 ATEX 
Seminarium, handledning och/eller 
kurs avseende praktisk tillämpning av 
ATEX-relaterade regelverk (främst 
SRVFS 2004:7, AFS 2003:3, SEK 
Handbok 426) 

F Löst formulerade förslag 
från några olika 
medlemmar under 
2018-2020. 
Behov/önskemål från 
medlemskretsen 
behöver undersökas. 

Föreståndaren 

80 Lönar sig god riskhantering? 
En analys av effekter på 
industriföretags lönsamhet av arbete 
med riskhantering och förebyggande 
av processolyckor. 

F Förslag från 
medlemsföretag. 
Möjlighet till 
examensarbete har 
diskuterats. 
  

Föreståndaren 

55 Riskanalys avseende  
naturfenomen 
Inventering av de fakta/bedömningar 
avseende naturfenomen som kan vara 
aktuella att ta hänsyn till i 
(process)riskanalyser. 

E Webinar hölls 2020-12-
04, "Naturliga 
omgivningsfaktorer", ca 
50 deltagare. 

Föreståndaren 

68 Explosioner inomhus 
Byggnaders konstruktion och 
användning med avseende på risk för 
explosion inne i byggnaden. 

 

F Har diskuterats i PK vid 
några tillfällen under 
flera års tid. Inget 
konkret. 

Föreståndaren 

60 Dominoeffekter 
Starta med seminarium och 
litteratursökning, i samarbete med 
svenska aktörer som redan tagit fram 
material 

F Har diskuterats i PK vid 
några tillfällen under 
flera års tid. Inget 
konkret. 

Föreståndaren 

81 Examensarbete(n) 
Initiativ/facilitering/stöd för att få till 
stånd intressanta examensarbeten i 
samverkan med tekniska högskolor 
och medlemsföretag. 

F Har diskuterats i PK vid 
några tillfällen under 
flera års tid. Inget 
konkret. 

Föreståndaren 
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Nr Projekt Fas Status Ansv. 

73 Arbetstillståndssystem 
Sprid ökad kunskap om vikten av, och 
principer för, arbetstillståndssystem, 
både till företag som har väl etablerade 
system (komplement till dessa företags 
egna utbildningar), och till företag som 
saknar eller har bristfälliga system. 

 

A Handledning och kurs 
omarbetades 2019-
2020, med ökat fokus 
på arbetstillstånd. 
Digitala workshops för 
erfarenhetsutbyte hölls 
4 kv 2020. Nya 
aktiviteter? T.ex. 
demo/erfarenhetsutbyte, 
digitala AT-system? 

Föreståndaren 

74 Ledningssystem för 
processäkerhet och HSSM 
Sprid ökad kunskap om 
processäkerhetskritiska rutiner i 

integrerade ledningssystem.  

 

B Samarbete med IKEM 
vid uppdatering av 
deras skrifter, 
"Ledningssystem för 
HSSM" och "HSSM-
revision" under 2019, 
samt endagskurser i 
december 2019 och 
januari 2020. Omtag 
övervägs. 

Föreståndaren 

77 Artificiell Intelligens 
Tillämpning av AI inom processäkerhet 
– Forskningsöversikt 

F Webinar hölls i februari 
2021 med närmare 50 
deltagare. Fortsatt 
bevakning i väntan på 
konkreta uppslag. 

Föreståndaren 

91 Uppdatering/utveckling av 
Vätgashandboken 
Risk- och säkerhetsaspekter kopplat 
till utvecklingen av vätgas som 
energibärare.  

F Nytt förslag 2021. Har 
diskuterats med några i 
medlemskretsen, bl.a.  
GEXCON (ny medlem 
från 2021). 

Föreståndaren 

64 Projekt/UH under drift 
Ta fram enklare upplägg i stället för 
den riskvärderingsmodell för 
ändamålet som togs fram i projekt 8.  

F Har diskuterats i PK vid 
några tillfällen under 
flera års tid. Inget 
konkret. 

Föreståndaren 

70 Engelsk version av 
webkursen, Introduktion till 
processäkerhet 

D 
 

Har diskuterats i PK vid 
några tillfällen under 
flera års tid. Inget 
konkret. 

Föreståndaren 

76 Virtual/Augmented Reality 
Användning i t.ex. utbildningssyfte. 

 

F Svalt intresse från 
programkommittén.  

Föreståndaren 
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Seminarier/webinarier 
Följande är planerat eller har diskuterats: 

Titel Tidpunkt 

Föredrag i samband med årsmötet 

• Leadership and teamwork in safety-critical systems 

• When safety research meets safety practice 

• IPS nya skrift om miljöriskbedömning 

2021-03-27 

Nyheter från European Process Safety Centre 2021-04-29 

Isolerbränder - summering av kunskapsläget (RISE) 2021-05-06 

Försäkringsbranschens syn på processäkerhet 2021-05-11 

QRA-projektet: resultat av Steg 1  2kv21 

Framtidens operatörsmiljöer och -gränssnitt, Steg 1 2 kv21? 

Myndighetsrapportering av olyckor/incidenter 2021? 

Processäkerhetens grundregler (lansering av EPSC 

folder i svensk översättning) 

2021? 

Fortlöpande tillsyn ? 

Digitala arbetstillståndssystem ? 

Större konferens? 2022? 
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Kurser  
Första halvåret 2021 planeras endast distanskurser p.g.a. Corona-restriktionerna. 

Förhoppningsvis kan vi återgå till traditionella (fysiska) kursveckor hösten 2021 i Stockholm, 

Göteborg och Malmö, samt enstaka kurser på andra orter där det finns tillräckligt intresse. 

Antagligen kommer vi även fortsätta med en del distanskurser, för de som har svårt att resa. 

 

Följande kurser finns i nuläget: 

 

• Arbetstillstånd och säker avställning 

• Barriärtänkande och barriärvård 

• Dammexplosioner 

• Introduktion till processäkerhet 

• Konsekvensanalys: utsläpp, brand och explosion 

• Mänskliga faktorer i processindustrin (omstart med ny kursledare 2021) 

• Reaktivitetsrisker 

• Riskanalysmetoder 

• SIL i praktiken (flera olika halv- och heldagar, se nedan) 

• Skademekanismer 

• Statisk elektricitet 

• Säker processdesign (ny kurs fr.o.m. 2021)  

• Utredning av tillbud och olyckor 

 

Alla ovan nämnda är endagskurser, förutom riskanalysmetoder som är två dagar.  

 

SIL i praktiken fortsätter med fristående halvdagar/dagar. Rekommenderad ordningsföljd 

(beroende av förkunskaper och behov): Översikt (halvdag) - SIL-bestämning (heldag) - 

Realisering (heldag). Drift och underhåll (halvdag): när som helst efter Översikt. Detta 

upplägg möjliggör för deltagare att välja kurs efter förkunskap och behov, och att sprida 

deltagande över flera terminer.  

  

Den nya kursen, "Fördjupning för föreståndare brandfarlig vara i storskalig/komplex 

verksamhet", ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen och IPS, skulle ha hållits första 

gången hösten 2020 men fick ställas in p.g.a. Corona. Nytt försök planeras, förhoppningsvis 

hösten 2021. 

 

I tillägg finns IPS webbutbildning: Introduktion till processäkerhet (e-learning), som tar 3-5 

timmar att gå igenom framför datorn. 
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Samverkan med vissa medlemsföretag/-organisationer och 
externa parter 
 

Boverket: Föreståndaren medverkar i referensgrupp för ”Allmänna Råd om hänsynsavstånd 

och hänsynsområden i närheten av verksamheter”.  

 

Brandskyddsföreningen: Samarbete kring den nya kursen, Fördjupning Föreståndare 

Brandfarlig Vara – Storskalig Hantering.  

 

European Process Safety Center: IPS är medlemmar sedan hösten 2018. Alla anställda vid 

IPS medlemsföretag kan få inloggning till EPSC:s skyddade sidor. Vi bör försöka delta aktivt 

i en eller flera av deras arbetsgrupper, och ”lyfta” någon av deras skrifter.  

 

IKEM: Associationsavtal tecknat i september 2019. Samarbete kring kursen "Utredning av 

tillbud och olyckor". IKEM informerar löpande sina medlemmar om IPS verksamhet, och 

erbjuder IPS webbutbildning ”Introduktion till processäkerhet” gratis till branschmedlemmar 

som inte är med i IPS. 

 

Kompetenscentrum för Energetiska Material: Medlemmar i IPS. IPS 

företrädare/medlemmar har medverkat i KCEM arrangemang. 

 

Nätverket för olycksutredning (NFO): Organiseras av MSB. Föreståndaren har tidigare 

deltagit i några möten per år. 

 

Oljehamnsforum: Ingen kontakt. 

 

ProSäk Väst: Föreståndaren deltar i nätverksmöten med industrierna i 

Stenungsund/Göteborg/Lysekil ca 2 ggr/år. 

 

RISE: Medlemmar sedan februari 2020. Samverkan/diskussioner kring olika projekt  

(”Isolerbränder”, ”Framtidens kontrollrum”,”HMI, processövervakningsbilder, larmhantering 

o.dyl.) 

 

SPBI: Medlemmar. 

 

SSG: Drift och support av IPS Webbkurs, ”Introduktion till processäkerhet”. 

 

Säkerhetskulturnätverket: Gemensam konferens/seminarium, ”Nya perspektiv” diskuteras 
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Universitet/högskolor:  
 

Lund: LU/LTH har 5 medlemskap (Brandteknik, Riskhantering, Kemiteknik, Max IV Lab 

samt Central Administration). Anders Jacobsson återkommande gästföreläsare vid 

Riskhantering. Mats Lindgren medlem i programrådet för Riskhantering och Brandteknik. På 

IPS initiativ kommer LTH erbjuda processäkerhetsutbildning på distans för yrkesverksamma, 

förhoppningsvis redan från hösten 2021.  

 

Chalmers: Ej medlemmar. Mats Lindgren återkommande gästföreläsare i kursen 

"Preliminary Plant Design" vid Kemiteknik. 

 

KTH: Kemiteknik är medlemmar. Anders Jacobsson återkommande gästföreläsare vid 

högskoleingenjörsprogrammet varje år. 

 

Mittuniversitetet: Kemiteknik är medlemmar. Värd för IPS-seminariet ”Lärande av 

händelser”, januari 2020. Mats återkommande gästföreläsare i kursen ”Säkerhet och  
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