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1. Inledning 
1.1 Syfte 
Räddningstjänsten Syd vill med denna riktlinje underlätta för ägaren och/eller 

verksamhetsutövare i upprättandet av insatsplan. Handledningen ska användas som ett 

stöd gällande vilken information som ska finnas i insatsplanen och hur denna ska 

presenteras. Mallen för insatsplanen visar struktur och uppbyggnad. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Insatsplanen behövs för att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller 

annan olycka. Med en väl fungerande intern organisation på företaget samt med en väl 

genomarbetad insatsplan kan verksamheten komma igång och återgå till normalläge 

snabbare vid en eventuell händelse och därmed minska eventuella produktions- och 

inkomstbortfall.  
 

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en snabb, säker och effektiv insats vid en 

eventuell brand eller annan olycka, krävs att lättolkad objektinformation finns tillgängligt.  
 

Insatsplanen används bland annat som stöd inför beslut om inriktning för insatsen, för att 

angripa riskkällor på rätt sätt och hjälp inför manövrering av tekniska system mm. Ju större 

och komplex en anläggning är desto mer information krävs för att kunna genomföra en 

effektiv räddningsinsats och därmed minska konsekvenser av olycka.  
 

Exempel på objekt där det finns ett behov av insatsplan är: 
 

 farlig verksamhet (industrier som hanterar farliga ämnen mfl) 

 objekt där det finns betydande risker för räddningstjänsten (undermarks-

anläggningar, byggnader med för räddningstjänsten långa angreppsvägar mfl) 

 komplexa objekt och byggnader (tunnlar, köpcentrum, sjukhus, mfl) 

 byggnader med kulturarv (kyrkor, gamla stadskärnor mfl) 

 miljökänslig verksamhet (industrier, återvinningscentraler mfl) 

 samhällsviktig verksamhet (tåg- och tunnelbanestationer, flygplatser, hälso- och 

sjukvård, väg- och järnvägstunnlar mfl). 

 publika verksamheter (hotell, skolor, förskolor, religiösa byggnader, butiks- och 

affärsverksamhet mfl) 

 
Källa: ”Brandskyddsföreningens rekommendation - Insatsplan. ISBN: 978-91-7144-428-8” 

 

1.3 Lagar och regler 
 

I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) står följande: 
 

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand.  
 

Detta innebär att ägare och nyttjare ska ha kunskap om sin verksamhets riskkällor, 

brandtekniska system, rutiner för att begränsa en eventuell olycka osv.  
 

Enligt SRVFS 2004:3 - Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskydds-

arbete ska ägare och nyttjare arbeta systematiskt med sitt brandskydd.  
 

Dokumentationen av brandskyddsarbetet ska innefatta bland annat beskrivning av 

verksamhet och byggnad, riskkällor, brandtekniska installationer mm. Detta är information 

som även efterfrågas i insatsplanerna.  
 

Insatsplanen bör därför hanteras som en del i företagets systematiska brandskydds-arbete 

och uppdateringar ska genomföras och kommuniceras vid förändringar i verksamheten.  
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1.4 Upprättande och kvalitetssäkring av insatsplan   
 

I denna handledning med tillhörande mallar (Power Point och AutoCAD) finns råd och 

riktlinjer över upplägg, layout mm för att räddningstjänsten snabbt och enkelt ska kunna 

tolka insatsplanen och hitta rätt på objektet och därmed på ett effektivt sätt kunna bryta 

den negativa händelseutvecklingen.  
 

Andra programvaror går utmärkt att använda, huvudsaken är att layout och upplägg 

överensstämmer med riktlinjen/mallen. Avvikelser från mall kan ske efter samråd med 

Räddningstjänsten Syd. 
 

Innan arbetet med insatsplanen påbörjas bör ansvarsfördelning klargöras mellan ägare 

och nyttjare. Ägaren har i de flesta fall ansvaret för det byggnadstekniska brandskyddet 

och brandskyddsinstallationerna och har därmed kunskap och de informationsunderlag 

som krävs för insatsplanering. Underlag som rör verksamhet, risker, kontaktuppgifter mm 

ska nyttjaren komplettera med.  
 

Kontakt tas med räddningstjänsten via insatsplan@rsyd.se där kontaktperson från 

räddningstjänsten tilldelas.  
 

Nedan beskrivs ett förslag på arbetsprocess.  

 

 
Bild 1 

 

 

1.5 Insatsplanens upplägg  
 

Insatsplanen är avsedd för enkelsidig utskrift i A3. Insatsplanen skall sättas in i A3-pärm 

(motsvarande pärm för orienteringsritning för automatlarm) med transparant framsida. 

Planen ska vara skyddad i plastficka alternativt i annat material som tål slitage/väta. 
 

Planen skall vara upplagd i flikar och blad enligt följande. 
 

 Framsidan ska visa ett flygfoto över anläggningen 

 Flik 1 innehåller innehållsförteckning, symbolförteckning, objektsinformation 

 Flik 2 består av en situationsritning 

 Flik 3 & 4 består av byggnadsritningar med tillhörande planritningar  

 Därpå följande flikar och blad skall läggas upp utifrån anläggningens förut-

sättningar. 

 För vissa anläggningar kan det krävas separata ritningar över avstängningar. 

Information om detta placeras i egen flik efter alla plan-ritningar i insatsplanen 

- Avstängningar.  

Ansvarsfördelning

Framtagning av ritningar

Inventering av 
insatsinformation 

Pärmen sammanställs
Kvalitetssäkring 

tillsammans med 
räddningstjänsten

Insatsplanen hålls 
uppdaterad och 

utvärderas kontinuerlig

mailto:insatsplan@rsyd.se
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 Om många kemikalier hanteras kan en separat flik behövas för att beskriva 

hantering, förvaring och åtgärder för räddningstjänsten. Denna flik placeras 

längst bak i insatsplanen - Risker & Taktik.  

 

1.6 Insatsplanens placering och åtkomlighet för räddningstjänsten 
 

Två insatsplaner skall finnas lätt åtkomliga för räddningstjänsten vid anläggningens 

centralapparat alternativt vid infart/portvakt/grindar i utmärkt brevlåda. Placering sker i 

samråd med räddningstjänsten. Utöver dessa ska en digital kopia (PDF-format) av 

insatsplanen skickas via mail till Räddningstjänsten Syd: insatsplan@rsyd.se. 

 

Den digitala kopian kommer att användas som operativt underlag för inre ledning vid insats 

samt i syfte om förberedande inför insats. Planen kan även komma att användas vid 

övning. Åtkomsten till insatsplanen är begränsad utifrån sekretess för befäl i funktion för 

insatsledning.   

 

mailto:insatsplan@rsyd.se
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2. Insatsplanens uppbyggnad 
 

 

Syftet med informationen på framsidan är att skapa en överblick över hela området samt 

att underlätta orientering och initiala inriktningsbeslut. Framsidan skall domineras av 

flygfoto över hela anläggningen och vara orienterat åt samma håll som övriga ritningar i 

pärmen. Skalan ska väljas så att hela anläggningsområdet får plats på framsidan. På 

ritningen skall även gatunamn anges för lättare orientering.  
 

Följande information skall finnas: 

- Verksamhetens/företagets namn 

- Objektsnummer Daedalos (fås från kontaktperson Räddningstjänsten Syd) 

- Besöksadress, ort/kommun 

- Fastighetsbeteckning  

- Datum för senast uppdatering 
 

På flygfotot skall följande märkas ut med symboler från symbolschemat i mallen för 

insatsplaner (se Flik 1/Blad 2): 

- Norr-pil 

- Huvudangreppsväg och alternativa angreppsvägar till området/anläggningen 

- Placering av grindar, nyckelskåp, centralapparat och insatsplan 

 

 

 
Bild 2   

2.1 Framsida  
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På denna sida skall en innehållsförteckning för anläggningens insatsplan finnas. Följande 

rubriker ska finnas med hänvisningar till aktuell flik och bladnummer. 

 

 
Bild 3 

 
Samtliga rubriker utom de två sista (Avstängningar och Risker & Taktik) är obligatoriska, 

övriga skall ändras utifrån det upplägg som beslutats i samråd med räddningstjänsten. 

Varje rubrik ska hänvisa till aktuell flik och bladnummer i insatsplanen. Bladen ska ha 

löpande numrering över alla flikar. 
 

Varje ny byggnad ska namnges och tilldelas en ny flik, varje nytt blad numreras löpande. 
 

Ritningsföljden för planritningarna sorteras så att högsta våningsplan placeras överst och 

lägsta våningsplan placeras nederst, enligt ”Anvisningar för orienterings- och 

serviceritningar för brandlarm, SBF 1021:1”. 
 

Utvändiga avstängningar till dagvatten, gas mm märks ut på situationsritning. Invändiga 

avstängningar märks ut på byggnadsritningen på aktuellt plan. För vissa anläggningar kan 

det krävas separata ritningar över avstängningar. Dessa placeras efter byggnads-

ritningarna under egen flik Avstängningar.  
 

Kemikalier som kan ge allvarliga skador på personer i närområdet eller omkringliggande 

byggnader presenteras på situationsritningen, invändig hantering och åtgärder kopplade 

till händelse presenteras på respektive planritning där kemikalien hanteras. När många 

kemikalier hanteras kan en separat flik behövas för att beskriva hantering, förvaring och 

åtgärder för räddningstjänsten. Denna flik namnges som Risker & Taktik och placeras sist 

i insatsplanen.   

2.2 Innehållsförteckning Flik 1/Blad 1 
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Symbolerna som finns med i mallen för insatsplanen utgår från en standardiserad 

grunduppsättning för insatsplanering. Vid oklarheter i val av symbol ska kontakt tas med 

Räddningstjänsten Syd.  

 

Om samma symbol används flera gånger ska löpande siffror läggas till och följas upp med 

informationstext i kolumn till höger. 

 

 
Bild 4 

 
 

Om en symbol inte kan placeras på sin normala plats 

på grund av utrymmesskäl, anges den verkliga placeringen 

genom en punkt och hänvisningslinje till symbolen. 

 

 

 

 

 

 
Bild 5   

2.3 Symboler Flik 1/Blad 2 



 9 

 

Här presenteras kortfattat och övergripande de mest kritiska faktorerna som 

räddningstjänsten måste ta i beaktande vid operativt beslutsfattande. Här ska även 

kontaktuppgifter till personer i verksamheten presenteras så att räddningstjänsten snabbt 

kan få ut personal med kompetens till platsen.  
 

Informationen presenteras i textrutor och innefattas av nedanstående fem rubriker. 

Informationen på denna sida skall vara övergripande för hela anläggningen. Mer detaljerad 

information för varje separat byggnad/våning anges under byggnads- och planritningarna. 

Hänvisning med flik- och bladnummer till mer detaljerad information ska finnas med i 

nedanstående objektsinformation. 

Verksamhetsinformation 

Övergripande information om anläggningen och dess verksamhet. 

 Verksamhetsbeskrivning: (t ex vård, kemisk industri) 

 Personantal (dag/natt):  

 Skyddsvärda objekt: (särskilt känslig verksamhet, t ex arkiv, serverrum, hänvisning 

ska finnas till aktuell planritning med flik- och bladnummer)  

 Intern beredskap: (beskrivning av företagets beredskapsorganisation vid händelse, 

utrymningsstrategi och återsamlingsplats, säkra platser mm) 

Byggnadsinformation  

För varje byggnad ska följande anges. 
 

Namn på byggnaden  

 Verksamhet: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) 

 Våningsantal: (ovan/under mark) 

 Byggnadsklass: (grundläggande klass) 

 Bärighet: (klass och tid, ex R30) 

 Takkonstruktion: (kopplat till bärigheten samt material) 

Kontaktinformation 

Till personer/befattningar som har erforderlig kometens och finns tillgängliga dygnet runt 

och kan vara behjälpliga under en eventuell insats. (OBS! Denna ska uppdateras vid 

förändring i organisationen och meddelas räddningstjänsten) 

 Kontaktperson 1:  

Telefon (dag/natt):  

 Kontaktperson 2: 

Telefon (dag/natt): 

 Försäkringsbolag: (namn och kontaktuppgifter) 

Insatsinformation 

Samråd ska ske med räddningstjänsten avseende vilken information som ska presenteras, 

taktik mm. Information ska hämtas från riskanalys eller det systematiska 

brandskyddsarbetet.  
 

 Utrymning: (kort beskrivning av utrymningsstrategi, larm, återsamlingsplats mm)  

 Avstängningar: (ange de avstängningar som finns, exempelvis vatten, gas, el, VA, 

hänvisning till flik och blad för placering och aktivering)  

 Risker: (övergripande information, hänvisning till flik och blad för mer detaljerad 

information)  

 Taktik: (ska utgöras av utdrag från verksamhetens riskanalys - innehåll och upplägg 

i samråd med räddningstjänsten) (tillvägagångssätt vid insats avseende tryckkärl, 

brandfarlig vara, brandförlopp, konstruktion etc, uppsamling av kontaminerat 

vatten, invallning och avskiljningar, restvärdesplanering mm, hänvisning till flik och 

blad för mer detaljerad information) 

2.4 Objektsinformation Flik 1/Blad 3 
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Brandtekniska installationer 

 Anordning för tidig detektion: (automatlarm/gaslarm/internt utrymningslarm - 

vilken typ av larm, vilka byggnader inbegrips i larmet, hänvisning till byggnads- och 

planritning för placering och styrning) 

 Centralapparat placering: (hänvisning till flik som visar exakt placering) 

 Släcksystem, sprinkler: (vilken typ av släcksystem samt vilka byggnader eller 

områden, hänvisning till byggnads- eller planritning för placering och aktivering) 

 Brandgasventilation: (utformning, vilka byggnader/områden som innefattas, 

hänvisning till byggnads- eller planritning)  

 Styrfunktioner för räddningstjänsten: (beskrivning av system och hur detta 

manövreras, hänvisning till byggnads- eller planritning för placering) 

 Stigarledningar: (beskrivning och eventuellt hänvisning till respektive byggnads- 

och planritning) 

 Brandvattenförsörjning: (kortfattad beskrivning om vilka möjligheter som finns för 

brandvattenförsörjning) 

 

 

 
Bild 6   
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2.5 Situationsritning Flik 2/Blad 4 
 

Syftet med situationsritningen är att ge räddningstjänsten en övergripande bild av hela 

området och kortfattad information för att underlätta orientering och inriktningsbeslut. På 

situationsritningen skall samtliga byggnader framgå och vara namngivna så att de enkelt 

kan följas vidare i fliksystemet. 
 

I höger marginalen skall symboler med förklaring läggas in. 
 

Följande skall märkas ut på situationsritningen: 

 Norrpil (anges uppe till höger) (Se bild 7, punkt 1) 

 Vägnamn för orientering 

 Huvudinfart till området/tillfartsväg 

 Huvudangreppsväg samt alternativa angreppsvägar till byggnaderna 

 Grindar/hinder/bommar 

 Centralapparat och nyckelskåp 

 Räddningsvägar/körbar väg 

 Byggnader (angivna med nummer eller namn) 

 Brandväggar samt brandavskiljning mellan byggnader 

 Brandposter 

 Avstängningar på området (ex dagvattenledning) 

 Risker som kan ge allvarliga skador på personer i närområdet eller omkringliggande 

byggnader  

 Återsamlingsplats  
 

Längst ner ska en skalstock anges. Skalan ska väljas så att hela anläggningen får plats på 

en sida. 

 

  

 
Bild 7   

(1) 
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2.6 Byggnadsritning  Flik 3/Blad 5 
 

Syftet med byggnadsritningen är att räddningstjänsten ska få en helhetsbild av byggnaden 

gällande bland annat utformning, verksamhet, tekniska system och riskkällor. För varje ny 

byggnad skapas en ny flik. Varje nytt blad numreras löpande.  
 

Följande skall märkas ut på byggnadsritningen enligt symbolöversikt: 
 

- Lokaliseringsfigur (förminskad bild) ska visa situationsplanen med skraffering av 

aktuell byggnad för enklare orientering (Se bild 9, punkt 2) 

- Höjdgraf (Se bild 9, punkt 3) 

- Norrpil 

- Angreppsvägar till byggnaden 

- Centralapparat, undercentraler och brandförsvarstablå 

- Stigarledningar 

- Brandgasventilation 

- Sprinklercentral 

- Övriga brandtekniska installationer (i samråd med Räddningstjänsten Syd) 

- Huvudavstängningar gällande el/vatten/gas etc. i direkt anslutning till byggnaden 

(kan med fördel märkas ut med foto, hänvisning till flik för planritning vid behov) 

- Placering av riskkällor i direkt anslutning till byggnaden (vid flera riskkällor ska 

dessa numreras) 

 

I höger marginal skall textinformation om bygganden samt förklaringar till aktuella 

symboler fyllas i.  
 

Följande information skall fyllas i: 

2.6.1 Byggnadsinformation 

- Byggnadsår: (årtionde) 

- Våningsantal: (ange våningar för resp byggnad, ovan/under mark) 

- Byggnadsklass: (grundläggande klass för resp byggnad) 

- Bärighet: (beskrivs i ex REI 60 för resp byggnad) 

- Sektioneringar: (grundläggande klass, brandväggar etc.) 

- Takkonstruktion: (kopplat till bärigheten samt material) 

- Verksamhet: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) 

- Personantal (dag/natt):  

2.6.2 Riskkällor i byggnaden 

- Presentation av varje ämne/riskkälla i byggnaden (märkning enligt symbol-

förklaring, vid flera riskkällor/ämnen ska dessa numreras). 
 

Mängder, risker, taktik och omedelbara åtgärder återges under respektive planritning 

under rubriken Risker & Taktik alternativt i separat flik Risker & Taktik som placeras sist i 

insatsplanen. Hänvisning ska finnas till aktuell flik. 

2.6.3 Brandtekniska installationer 

Presentation av system som hanteras i byggnaden. 

- Släcksystem: (vilken typ av system, t.ex. sprinkler) 

2.6.4 Styrfunktioner för räddningstjänsten 

Beskriv vilka möjligheter till styrning som finns. 

- Brandgasventilation (automatiskt/manuellt) 

- Sprinkler 

- Utrymningslarm(automatiskt/manuellt) 
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2.6.5 Avstängningar mm 

Presentation av de avstängningar mm som finns i byggnaden. Placering redovisas på 

respektive planritning. 

- Huvudavstängningar: (el, vatten, gas etc) 

- Uppsamlingsanordningar: (brunnar, uppsamlingsvolymer, invallningar, 

brunnstätning) 

- Specialutrustning/installationer 
 

För vissa anläggningar kan det krävas separata ritningar över avstängningar. Dessa 

placeras efter planritningarna under egen flik Avstängningar. 

 

 

 
Bild 9   

(2) 

(3) 
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2.7 Planritningar  Flik 3/Blad 6 
 

Här följer ritningar för respektive våningsplan i byggnaden. Lägst våningsplan placeras 

underst och högst våningsplan placeras överst. Endast ett våningsplan/del av vånings-plan 

per blad.  
 

Ritningarna ska vara i samma skala och placeras över varandra så att exempelvis trapphus 

genom de olika planen enkelt går att följa. 
 

Följande skall märkas ut på respektive planritning: 

- Lokaliseringsfigur med skraffering ska visa aktuell byggnad för enklare orientering 

- Höjdgraf som visar aktuellt våningsplan 

- Norrpil 

- Angreppsvägar till våningsplanet 

- Centralapparat, undercentraler och brandförsvarstablå 

- Trapphus, korridorer, rum etc. med benämningar 

- Sprinklercentral 

- Brandcellsgränser med brandteknisk klass 

- Stigarledningar 

- Brandgasventilation 

- Sprinklade ytor (skrafferas med blå färg enligt symbolöversikt)  

- Andra släcksystem (skrafferas enligt symbolöversikt, ex inert gas, skum)  

- Övriga brandtekniska installationer (i samråd med Räddningstjänsten Syd) 

- Skyddsvärda objekt 

- Avstängningar gällande el/vatten/gas etc (kan med fördel märkas ut med foto med 

pil/linjehänvisning) 

- Placering av riskkällor, tryckkärl, brandfarlig vara etc i byggnaden (vid flera 

riskkällor ska dessa numreras) 

 

I höger marginal skall textinformation om bygganden samt förklaringar till aktuella 

symboler fyllas i.  
 

Följande information skall fyllas i: 

2.7.1 Byggnadsinformation 

- Våningsplan: 

- Sektioneringar: (grundläggande klass, brandväggar etc.) 

- Verksamhet: (verksamhetsbeskrivning t ex vård, kemisk industri) 

- Personantal (dag/natt):  

- Skyddsvärda objekt: (särskilt känslig verksamhet, t ex arkiv, serverrum)  

2.7.2 Risker & Taktik 

- Presentation av varje ämne/riskkällor: (hantering/förvaring, mängder, risker med 

ämnet, riskkällor som markeras med numrerad varningssymbol ska förklaras, vid 

hantering av många ämnen i små mängder kan brandklass på de brandfarliga 

ämnena anges) 

- Omedelbara åtgärder för respektive ämne/riskkälla: (omedelbara åtgärder vid 

brand/utsläpp - hämtat från företagets riskanalys)  
 

När många eller extra komplicerade kemikalier/riskkällor hanteras kan en separat flik 

behövas. Denna flik namnges som Risker & Taktik och placeras sist i insatsplanen 

hänvisning ska finnas till aktuell flik. 
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2.7.3 Brandtekniska installationer 

Placering och funktion presenteras.  

- Släcksystem: (vilken typ av system, t.ex. sprinkler samt vilka områden) 

- Styrfunktioner för räddningstjänsten: (beskriv vilka möjligheter till styrning som 

finns) 

- Brandgasventilation (automatiskt/manuellt) 

- Sprinkler 

- Utrymningslarm(automatiskt/manuellt) 

2.7.4 Avstängningar mm 

Placering av avstängningar mm presenteras. 

- Avstängningar: (el, vatten, gas etc) 

- Uppsamlingsanordningar: (brunnar, uppsamlingsvolymer, invallningar) 

- Specialutrustning/installationer 
 

För vissa anläggningar kan det krävas separata ritningar över avstängningar. Dessa 

placeras efter planritningarna under egen flik Avstängningar. 

 

 

 
Bild 10 
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2.8 Avstängningar  Flik X/Blad Y 
 

För vissa anläggningar kan det krävas en separat flik över avstängningar, t.ex. 

avstängningar för gas, dagvatten, oljeavskiljningssystem mm. Samråd ska ske med 

räddningstjänsten huruvida separata ritningar krävs. Flikarna efter planritningarna är 

avsedda för sådana ritningar om denna information inte får plats på byggnadsritningarna.  
 

I höger marginal skall textinformation om avstängningarna med symbolförklaring finnas. 

Symboler ska infogas på ritningarna över de olika avstängningarna. Foto över ventiler, 

brunnar, speciella verktyg mm kan med fördel användas. Hänvisning till situationsplan eller 

aktuell planritning ska finnas. 

 

 

 
Bild 11   
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2.9 Risker & Taktik  Flik X/Blad Y 
 

För vissa anläggningar kan det krävas en separat flik över Risker & Taktik. Samråd ska ske 

med räddningstjänsten huruvida separata ritningar krävs. Flikarna sist i insatsplanen är 

avsedda för sådana ritningar om denna information inte får plats på byggnadsritningarna.  
 

- Presentation av varje ämne/riskkälla: (hantering/förvaring, mängder, risker med 

ämnet, riskavstånd) 

- Omedelbara åtgärder för respektive ämne/riskkälla: (omedelbara åtgärder vid 

brand/utsläpp - hämtat från företagets riskanalys, åtgärder ska kopplas till olika 

typhändelser eller dimensionerande scenarion)  
 

Hänvisning till situationsplan eller aktuell planritning ska finnas. 

 

 

 
Bild 12 

 


