


Först på plats vid händelser med farliga 
ämnen CBRNE : åtgärdskalender

• MSB har ansvarat för en stor omarbetning av 
åtgärdskalendern för CBRNE som senast reviderades 2015. 
Åtgärdskalenderns främsta användningsområde är som 
beslutsstöd och checklista på skadeplats då farliga ämnen 
är inblandade. Revideringen har gjorts tillsammans med 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Polisen med 
stöd från representanter för kommunal räddningstjänst och 
sakkunniga inom CBRNE-frågor.



Nytt utseende, nya delar:



Helt nya avsnitt som tillkommit i kalendern:

• Explosivämnen

• Misstänkt farlig försändelse

• Indikering av farliga ämnen

• De nationella förstärkningsresurserna inom CBRNE-
området samt kontaktuppgifter till dessa



Flera nya delavsnitt har tillkommit, bl.a.

• Samordningsansvar på skadeplats

• Skydd och säkerhet för personal

• Sanering av egen personal

• Tillägg angående vätefluorid



Detaljnivå?

• Vi har medvetet valt att höja detaljeringsnivån i framförallt de 
nya delarna men även i vissa befintliga delar och avsnitt.

• Vissa delar av kalendern kan numera även ses som en 
checklista för specifika händelser där hanteringen bygger på 
att en specifik aktör har ansvaret, t.ex. den nya delen som 
behandlar indikering och där räddningstjänsten normalt sett 
har ett uttalat ansvar att agera i ett första läge. 

• Ovanstående resonemang bygger på att användaren av 
kalendern har en grundläggande kunskap inom området 
farliga ämnen samt att man har en vana av att använda 
kalendern.



Vart hittar man kalendern och hur får man 
tag på den?

• Åtgärdskalendern finns att beställa via MSB:s
publikationsservice och även som nedladdningsbar PDF: 
https://www.msb.se/sv/publikationer/forrst-pa-plats-vid-
handelser-med-farliga-amnen-cbrne--atgardskalender/



Nästa steg?

• MSB planerar att genomföra en dialogturné med farliga 
ämnen CBRNE i fokus.

• Vi kommer att samtala om bland annat åtgärdskalendern, 
sanering och utbildning.

• Syftet är att MSB ska få möjlighet att träffa aktörerna inom 
området (räddningstjänst i första hand) och beskriva vad vi 
arbetar med inom området samt lyssna av aktörernas 
behovsbilder ute i landet.

• Finns det behov av att genomföra liknande upplägg som 
riktar sig till andra aktörer?


