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II 

Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av den stora mängd farligt gods som transporteras i Sverige har syftet i 
denna rapport varit att undersöka hur dessa transporter kan beaktas vid samhällsplanering. 
Tanken är att rapporten ska kunna utgöra underlag för hur risker kan hanteras i olika 
processer. Rapportens omfattning avgränsas till att behandla vägtransporter av 
petroleumprodukter. Transporter av tryckkondenserade gaser, radioaktiva ämnen etc. 
behandlas inte i denna rapport. 
 
Enligt svensk lag är målsättningen att förebygga, hindra och begränsa att transporter av 
farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom. För att transporter ska uppnå detta används klassificering av gods, märkning av 
transporter, utbildning, kontroll och tillsyn som instrument.  
För att lättare kunna förstå hur riskhänsyn ska tas i olika processer bör en inblick i 
kopplingen mellan riskhantering, riskanalys, riskvärdering och riskreducerande åtgärder 
finnas. Med hjälp av förståelsen av dessa begrepp och metoder kan riskhänsyn tillämpas i 
en rad olika processer inom samhällsplaneringen. Storstädernas riktlinjer kan utgöra grund 
till hur skyddsavstånd skall beaktas men kan vara svåra att tillämpa fullt ut i mindre 
kommuner. 
 
Vid studien av de lokala förutsättningarna har följande identifierats: 

• Den aktuella översiktsplanen är 19 år gammal och innehåller inte några tydliga 
riktlinjer för hur farligt gods ska hanteras. 

• Inom Luleå stad har målpunkter identifierats i och intill känsliga miljöer.  
• Det transporteras ungefär 30 000m3 farligt gods per år i form av flygfotogen direkt 

från oljehamnen genom centrala Luleå ut till Kallax flygplats. 
 
Med detta som utgångspunkt lämnas en rad rekommendationer till fortsatt arbete inom 
Luleå Kommun.  
 
 
Rapporten presenterar inte några fullständiga lösningar av problem, utan behandlar istället 
problemområden och beskriver möjliga arbetsmetoder.  
Slutsatsen är att varje kommun bör arbeta fram lokala riktlinjer eller en konkret policy för 
hur farligt gods ska beaktas i samhällsplaneringen. Behandlas frågorna tidigt i 
planeringsstadiet blir lösningarna mer kostnadseffektiva och generellt erhålls ett bättre 
resultat.  
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Abstract 
 
The large quantity of dangerous goods transported in Sweden is the main reason to the 
purpose of this report, which is to examine how these transports may be considered in 
urban planning. 
The idea is that the report should provide a basis in how risks can be managed in different 
processes. The report's scope is limited to comprise road transport of petroleum products. 
Shipments of pressure liquefied gases, radioactive substances, etc. are not included in this 
report. Under Swedish law the goal is to prevent, impede and restrict that the transport of 
dangerous goods or the unauthorized handling with the cargo causing damage to life, 
health, environment or property. To obtain this, transporters are required to use 
classification of goods, labeling of transports, education, and inspection/monitoring 
instruments. 
To easier understand how risk should be taken into account in different processes, the 
insight of the link between risk management, risk analysis, risk assessment and risk 
reducing measures should be available. The understanding of these concepts and methods 
makes it easier to consider risks in variety of processes in urban planning. Guidelines from 
large cities can form the basis of how safe distance can be taken into account but is not 
always possible to apply fully in smaller municipalities. 
 
In the study of local conditions a few major facts were identified: 

• It appears that the current layout plan is 19 years old and has no clear guidelines 
regarding how dangerous goods should be handled.  

• Targets of the dangerous goods have been identified in Luleå City in adjacent to 
sensitive environments.  

• Transportation from the oil port through central Luleå to Kallax airport was 
spotted, with the magnitude of approximately 30 000 m3 kerosine per year. 
 

On this basis, a series of recommendations of continued work in Luleå Municipality has 
been given. 
 
 
The report presents no complete solutions of problems, but instead treats problem areas 
where recommendations of possible methods of work are provided. The conclusion is that 
each municipality should develop local guidelines or a specific policy of how the 
dangerous goods transports should be taken into account in urban planning. The earlier 
the planning issues regarding risks are dealt with, the less expensive it gets and better 
results are gained. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och produkter som har sådana farliga 
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte 
hanteras rätt under transport1.  
I Sverige transporteras det idag en betydande mängd farligt gods. Transporter sker på 
vägnätet, järnvägen, till sjöss och med flyg. En mätning gjord under september månad 
2006 visar på att 1,3 miljoner ton transporterades på vägnätet, 208 000 ton på järnväg, 
154 000 ton till sjöss och 28 ton med flyg2. En närmare granskning visar på att 
petroleumprodukter svarar för ungefär 70 % av det totala antalet vägtransporter med farligt 
gods i Sverige, dvs. en majoritet av det farliga gods som transporteras. Trots att det 
transporteras väldigt mycket farligt gods är olyckorna relativt lågfrekventa. Statistik visar att 
100-200 fordon som transporterar farligt gods, årligen är inblandade i polisrapporterade 
olyckor i Sverige3. I 70-90 av dessa fall är fordonen avsedda för eller lastade med 
oljeprodukter varav ungefär hälften är bensin och den andra hälften eldnings- eller 
dieselolja4.  
Det låga antalet olyckor gör att farligtgodstransporter sällan uppmärksammas förutom när 
det inträffar en olycka som får allvarliga konsekvenser. När olyckor väl inträffar upplevs 
situationen ofta som obekväm för de inblandade såväl som för räddningstjänsten. Detta 
beror till stor del på avsaknaden av erfarenhet från liknande situationer med stora 
konsekvenser. Genom att behandla problem som gäller farligt gods i ett förebyggande 
skede kan riskerna begränsas. På vilket sätt som problematiken kring farligt gods ska 
hanteras är dock inte lätt att fastställa eftersom det berör många parter och i praktiken hela 
samhället. 
Forskning och erfarenhet visar på vikten av att säkerhetsaspekterna måste beaktas tidigt i 
planeringsprocessen5. Det är ofta svårt och kostsamt att göra nödvändiga 
säkerhetsförbättringar sent i processen eller i efterhand. Därför är det viktigt att sträva efter 
hög säkerhet redan tidigt vid planering och byggande. 
Det är till stor del vid den fysiska planeringen som framtidens samhälle formas och 
samhällets säkerhet är viktigt för oss alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Räddningsverket, Säker transport - Vägtransporter av farligt gods, 2002 
2 Statens Räddningsverks tidning – Sirenen, nr 6 oktober 2007, Det farliga godsets vägar, 2007 
3 Vägverket, Vägverket publikation 1995:1, 1995 
4 Statens väg- och transportinstitut, VTI rapport 387:3 (Vägtransporter med farligt gods- farligt gods olyckor i 
vägtrafikolyckor), 1994 
5 Räddningsverket och Boverket, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport, 2006 
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1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att redogöra hur transporter av farligt gods på vägnätet påverkar 
samhällsplaneringen samt vilken lagstiftning som reglerar dessa transporter. Tanken är att 
ge vägledning i hur risker kopplade till farligt gods kan hanteras inom samhällsplanering 
samt vilket tillvägagångssätt som bör användas. Denna vägledning ska tas fram utifrån 
nationella riktlinjer för att ge stöd vid planering rörande farligt gods i Luleå kommun. 

1.3 Mål 
Målet med studien är att sammanställa olika aspekter på farligtgodstransporter samt redovisa 
en grundläggande handledning i hur riskhantering och riskhänsyn kan implementeras i 
samhällsplanering i en kommun. I arbetet ska de lokala transporternas omfattning utredas 
för att utgöra grund till en nulägesanalys. Dessa identifierade lokala förutsättningar 
tillsammans med de nationella riktlinjer som insamlats ska kunna utgöra stöd vid framtida 
beslutsprocesser inom Luleå kommun. I handledningen ska den gällande lagstiftningen 
samt de begrepp och arbetsmetoder som av många upplevs som otydliga, beskrivas på ett 
förtydligande sätt. Eftersom Luleå Kommun i sin översiktsplan inte har någon klar riktlinje 
för hur frågor rörande farligt gods ska hanteras tas denna handledning fram för att kunna 
fungera som ett verktyg för lokal samhällsplanering. Rapporten ska kunna nyttjas som en 
vägledning i hur begreppen riskinventering, riskanalys, riskbedömning, riskhantering och 
riskhänsyn ska användas i samband med planering gällande farligt gods.  

1.4 Metod 
Arbetsgången har bestått av en litteraturstudie där lagar som behandlar farligt gods 
sammanfattats. Tidigare studier och rapporter som behandlar aspekter på farligt gods har 
också studerats. Utgångspunkten för val av litteratur var det material som idag finns 
framtaget av olika instanser inom Sverige, i form av rapporter inom området för transport 
av farligt gods, kringliggande lagstiftning samt den påverkan som finns på 
samhällsplaneringen. Vid arbetet kring praktikfallet Luleå kommun har intervjuer med 
berörda sakkunniga personer kompletterat de litterära material som finns tillgängligt via 
kommunens hemsida.  

1.5 Avgränsningar 
Den avgränsning som gjorts är att fokus lagts på transporter av petroleumprodukter som 
sker på vägnätet och ej de som sker på Sveriges järnvägar, till sjöss eller med flyg. Därför 
begränsas den fördjupande informationen kring farligt gods till brännbara vätskor, ADR 
klass 3. Inga andra kategorier av farligt gods behandlas i någon fördjupande del. Valet har 
gjorts eftersom petroleumprodukter utgör majoriteten av de farligtgodstransporter som 
sker i Sverige likväl som i Luleå kommun.  
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2 Ordlista 
 
 
ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road. Europeisk lagstiftning för transporter av farligt gods på väg. 
 
AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
 
FOA - Försvaret forskningsanstalt, eller Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som det 
heter idag. 
 
IEC - International Electrotechnical Commission. 
 
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har ersatt 
Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. 
 
MB – Miljöbalken. 
 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning vilken grundar sig i de krav som ställs via 
Miljöbalken. 
 
PBL – Plan och bygglagen. 
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3 Transport av farligt gods 

3.1 Regelverk och förordningar 
Den lagstiftning som finns idag rörande farligt gods grundar sig i Lag (1982:821) om 
transport av farligt gods. Den idag aktuella lagen; Lag (2006:263) om transport av farligt 
gods ersatte den gamla lagen 1 juli 2006. Den största skillnaden i dagens lagstiftning 
jämfört med den gamla är att definitionen av farligt gods justerades. Syftet med lagen är att 
förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande 
med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom6. 
 
I denna lag definieras farligt gods som gods som består av eller innehåller7 
– explosiva ämnen och föremål, 
– gaser, 
– brandfarliga vätskor, 
– brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, 
självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, 
– oxiderande ämnen och organiska peroxider, 
– giftiga och smittförande ämnen, 
– radioaktiva ämnen, 
– frätande ämnen, och 
– övriga farliga ämnen och föremål. 
 
Lagen kompletteras av Förordning (2006:311)8 som pekar ut tillsynsmyndigheter och 
behöriga myndigheter inom området.  
För transporter av farligt gods på väg och järnväg är det MSB som ger ut föreskrifter för 
hantering. Inom Europa regleras farligtgodstransporter på vägnätet av de föreskrifter som 
kallas ADR, som också gäller internationellt för alla länder som anslutit sig. Den svenska 
översättningen heter ADR-S och har tillhandhållits av Räddningsverket. Senaste versionen 
MSBFS 2009:2, ADR-S är den första utgåvan från MSB och den trädde i kraft 16 februari 
2009 och är tillsammans med den gamla (SRVFS 2006:7) giltig fram till 30 juni 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Svensk författningssamling 2006:263, 1 § Lag om transport av farligt gods, 2006 
7 Svensk författningssamling 2006:263, 5 § Lag om transport av farligt gods, 2006 
8 Svensk författningssamling 2006:311, Förordning om transport av farligt gods, 2006 
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Motsvarande föreskrifter för transport av farligt gods på järnvägar går under förkortningen 
RID eller RID-S för den svenska versionen. 
Dessa föreskrifter om transporter av farligt gods redogör för de allmänna bestämmelser, 
klassificeringar, förteckningar samt för utrustning och hantering av farligt gods.  
Ett återkommande problem är att det ofta är många aktörer inblandade vid transport av 
farligt gods. Därför är det givetvis viktigt att det finns klara direktiv för vem som har ansvar 
för vad. I ADR-S beskrivs vilka skyldigheter som de olika aktörerna har. Huvudaktörer är 
avsändare, transportör respektive mottagare. Andra aktörer som också kan beröras är 
förpackare, lastare, fyllare samt användare av tankcontainer eller motsvarande.  
 
I tillägg till lagstiftningen om transport av farligt gods kan bland annat följande lagstiftning 
påverka transporten eller hanteringen i anslutning till denna;  
 

• Arbetsmiljölagen, 
• Miljöbalken, 
• Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer, 
• Avfallsförordningen,  
• Föreskrifter som har meddelats för ett vattenskyddsområde, 
• Lokala trafikföreskrifter, 
• Lag om brandfarlig och explosiv vara,  
• Lag om skydd mot olyckor,  
• Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Seveso). 
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3.2 Klassificering av farligt gods 
Definitionen av farligt gods används också för den klassificering som görs för hantering. 
Klassificeringen görs utifrån ämnets/produktens egenskaper och delas därefter in i 9 
kategorier. I tabell 3.2.1 nedan, ges beskrivning av vad respektive klass representerar vad 
gäller egenskaper.  
 
Tabell 3.2.1, Klassificering av farligt gods 

Klass Beskrivning Exempel 
Klass 1  Explosiva ämnen och föremål Dynamit 
Klass 2  Gaser Gasol 

Svaveldioxid 
Klass 3  Brandfarliga vätskor Bensin 
Klass 4.1  Brandfarliga fasta ämnen, 

självreaktiva ämnen och 
okänsliggjorda explosivämnen 

Tändstickor 

Klass 4.2  Självantändande ämnen Gul/vit fosfor 
Klass 4.3  Ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid kontakt 
med vatten 

Natrium, kalciumkarbid 

Klass 5.1  Oxiderande ämnen Väteperoxid (minst 8 %) 
Klass 5.2  Organiska peroxider Natriumperoxid 
Klass 6.1  Giftiga ämnen Cyanväte 
Klass 6.2  Smittförande ämnen Infektiösa prover och vissa 

vacciner 
Klass 7  Radioaktiva ämnen Uran, Plutonium 
Klass 8  Frätande ämnen Svavelsyra, Kvicksilver 
Klass 9  Övriga farliga ämnen och 

föremål 
(miljöfarlighetskriterier ingår i 
klass 9) 

Asbest 
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3.3 Märkning vid transport 
Vid transport av farligt gods ska fordon och containrar vara försedda med skyltar och i vissa 
fall även etiketter, så kallade storetiketter för att informera om vilka faror det farliga godset 
representerar9. Ett exempel på storetikett för farligt gods klass 3 illustreras i figur 3.3.1. 
Tank- och bulkfordon ska vara märkta med en numrerad skylt (UN-skylt) för att 
tydliggöra vilket ämne som fraktas. Den övre sifferkombinationen på den orangefärgade 
skylten kallas farlighetsnummer och anger vilken typ av fara som ämnet har. För ämnen 
och föremål som har mer än en farlig egenskap är det den dominerande faran vid transport, 
den så kallade primärfaran som avgör vilken klass ämnet eller föremålet ska placeras i. 
Exempelvis hamnar metanol, som både är en brandfarlig och giftig vätska, i klass 3 då 
brandfaran i detta fall anses vara dominerande, medan giftigheten anses ge upphov till 
mindre fara under transport. Farlighetsnumret kommer följaktligen anges som 3 för 
metanol. Efter det följer siffror som beskriver sekundära faror hos ämnet. Är den andra 
siffran 0 betyder det att ämnet bara har en farlig egenskap. Då den första och andra siffran 
är den samma innebär det i allmänhet en förstärkning av faran. Ett exempel är bensin med 
farlighetsnummer 33, vilket visar att bensin är mer brandfarligt än till exempel fotogen, 
som har farlighetsnummer 30. Bokstaven ”X” före siffrorna innebär att ämnet reagerar 
riskfyllt med vatten.  
 

 
Figur 3.3.1, storetikett 
Räddningsverket, 2007 

 
Siffrorna i det undre fältet är ett identifieringsnummer som kallas UN-nummer. UN-
numreringen är en internationell standard som tillhandahålls av FN enligt deras 
klassificeringssystem för att beteckna innehållet i gods. Somliga kemiska komponenter har 
egna UN-nummer medan vissa grupper av kemikalier eller produkter med liknande 
egenskaper fått ett gemensamt UN-nummer. Ett och samma ämne kan ha olika UN-
nummer beroende på aggregationstillstånd om dess egenskaper skiljer sig åt väsentligt. 
Substanser med olika grad av renhet kan också få olika UN-nummer. 1203 är UN-numret 
för bensin och är ett av de som syns mest bland farligtgodstransporter. 
 
 
 
 
9 Räddningsverket, Transport av farligt gods 2007-2008, 2007 
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Figur 3.3.2 UN-skylt utan och med numrering 
Räddningsverket, 2007 

 
Vad som avser transport eller ej definieras som: 
Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och 
annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport 
anses dock inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras 
eller förbrukas10. 
 
 

3.4 Kontroll och tillsyn 
MSB är ansvarig myndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg och har även 
ett samordningsansvar för reglerna som gäller till sjöss, i luften samt för transporter på 
land11. Ansvariga myndigheter för transport till sjöss och i luft är Sjöfartsverket respektive 
Luftfartsstyrelsen. 

 
Polisen fungerar som tillsynsmyndighet av transporter av farligt gods på land med undantag 
av järnvägstransporter och ska årligen utföra ett visst antal kontroller. Dessa kontroller ska 
utföras slumpmässigt och av utbildad personal.12 
Målet för 2007 var att 7000 kontroller skulle utföras i Sverige och av dessa planerades 175 i 
Norrbottens Län.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Svensk författningssamling 2006:263, Lag om transport av farligt gods, 2006 
11 Svensk författningssamling 2006:311, Förordning om transport av farligt gods, 2006 
12 Rikspolisstyrelsens författningssamling, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens tillsyn över 
transporter av farligt gods, RPSFS 2006:10 FAP 338-1, 2006 
13 Riskpolisstyrelsen, Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng - Nationell handlingsplan 2007, 2007 



 

14 

3.5 Utbildning 
Räddningsverket beskriver i sina utgivna publikationer14-15vilka bestämmelser som finns för 
utbildning inom farligt gods hantering. Där framgår det att alla som kommer i kontakt 
med hantering och transporter av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med 
utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som kan uppstå samt ge 
information om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka skulle 
inträffa är sannolikheten större att en person med adekvat utbildning vidtar rätt åtgärder för 
att minimera skada med avseende på liv, hälsa, miljö eller egendom. 
 
De förare som transporterar farligt gods i större kvantiteter än den mängd som definieras 
som begränsad - och värdeberäknad mängd måste oavsett fordonets totalvikt, genomgå 
minst en grundläggande förarutbildning. 
Sammanfattningsvis kan det som betecknas som värdeberäknad mängd stå för något av 
följande alternativ: 

• Explosiva ämnen och föremål oaktat fordonets totalvikt. 
• Radioaktiva ämnen oaktat fordonets totalvikt.  
• Tankfordon och batterifordon med en sammanlagd volym över 1000 l. 
• Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l.  
• Beroende på vilken behörighet en förare har behov av på sitt ADR-intyg, väljs 

därefter utbildningsnivå. 

 
Den grundläggande utbildningen omfattar vanligen 3 dagar och i den ingår även praktiska 
övningar för åtgärder vid en olycka, exempelvis brandbekämpning, första hjälpen och 
åtgärder vid läckage. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna avklara ett prov 
framtaget av Räddningsverket för att anses ha tagit till sig den kunskap som kan förväntas. 
När provet är avklarat får föraren ett behörighetsintyg, även benämnt ADR-intyg vilket är 
giltigt i 5 år från provdatumet. För att förnya intyget krävs en repetitionsutbildning.  
Ytterligare fördjupande utbildning krävs för förare som transporterar 

• Farligt gods i klass 1, explosiva ämnen och föremål. 
• Farligt gods i klass 7, radioaktiva ämnen. 
• Farligt gods i fast tank, tank med en volym över 1 m3 som går att montera av, eller 

batterifordon med en total volym över 1 m3, tankcontainer, UN-tank eller MEG-
container med en volym över 3 m3. 

 
 
 
 
 
 
14 Räddningsverket, Transport av farligt gods – Väg och järnväg, 2007 
15 Räddningsverket, Transport av farligt gods 2007-2008, 2007 
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3.6 Vätskors egenskaper 

3.6.1 Klassificering 

Brandfarliga vätskor delas i vissa sammanhang in i klassificeringar utifrån dess farlighet eller 
mer korrekt dess förmåga att antända16. En vätska bedöms vara brandfarlig om dess 
flampunkt är lägre än 100ºC. Med flampunkt avses den temperatur då ett ämne börjar 
avge tillräckligt mycket brännbara gaser för att gasblandningen skall kunna antända med 
hjälp av en antädningskälla. Brännbara vätskors klassificering skall ej förväxlas med den 
klassificering av farligt gods som finns i ADR-S. Klassindelningen hos vätskorna används 
bland annat för att bestämma lämpliga kärl, tillåtna mängder och olika skyddsavstånd för de 
brännbara vätskorna. 
Klassificeringen är sådan att klass 1 är den farligaste och sedan sjunker graden av fara 
varefter.  
 
Klass 1 har en flampunkt under normal rumstemperatur, 21 ºC.  
Exempel på produkter i klass 1: Bensin, T-röd, T-blå, K-sprit, Aceton, E85.  
 
Klass 2a har en flampunkt på 21-30 ºC. 
Ett exempel på ämne är xylen.  
 
Klass 2b har ytterligare lite högre flampunkt, motsvarande 30-55 ºC. 
Ämnen i klassen utgörs av bl.a. kristallolja, T-grön, lacknafta, fotogen.  
 
Klass 3 är den lägsta klassen av de vätskor som anses vara brandfarliga och innehåller 
vätskor som har en flampunkt på 55-100 ºC. 
Exempel på vätskor är diesel och eldningsolja. 
 
 
I figur 3.6.1 nedan exemplifieras olika brännbara vätskors explosivitet i förhållande till 
temperatur. För att luft- och gasblandningen ska bli explosiv krävs att rätt blandning 
erhålls. Figuren åskådliggör inom vilka temperaturintervall respektive vätska kan ge 
upphov till explosiva gaser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Räddningstjänsten Höga kusten, Instruktion till Bilaga A, hantering av brandfarlig vätska, 2008 
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Figur 3.6.1 Brännbarhetsområden för Bensin, Etanol respektive E85 
Räddningsverkets enhet för brandfarliga och explosiva, 2007 

 
De farligaste brännbara vätskorna är de så kallade klass 1-vätskorna med en flampunkt 
under 21ºC . Bland dessa är bensin, etanol samt blandningen E85 de som idag används 
som drivmedel i bilar och därför är vanligast. Diesel och eldningsolja som också fraktas i 
stora kvantiteter, betraktas som mer harmlösa eftersom deras flampunkter är betydligt 
högre. Därför är sannolikheten för antändning vid en olycka mycket mindre vid ett diesel- 
eller eldningsoljeutsläpp än ett utsläpp av bensin, etanol eller E85. 

3.6.2 Bensin 

Bensin är inte bara den brännbara vätska som är allra vanligast bland transporter på Sveriges 
vägar. Den är också en av de allra farligaste. Förklaringen är den att vid ett utsläpp av 
bensin eller annan klass 1 vätska, är sannolikheten för antändningen betydligt högre än för 
de lägre klasserna. Motiveringen till detta är givetvis den låga flampunkten och att bensin 
bildar brännbara gaser redan vid rumstemperatur. Antändningsförloppet i sig blir ofta 
häftigare vid antändning av bensin än till exempel diesel. Bensinångorna kan dessutom 
sprida sig utefter marken, och rinna ner i brunnar, diken och källarutrymmen innan de 
antänds. Detta kan leda till en explosionsartad antändning som kan få förödande 
konsekvenser. Ett typexempel på detta inträffade i Herborn i Tyskland 1987 där 20 
byggnader ödelades. Konsekvensen blev att 6 människor omkom trots att området i stort 
sett hade utrymts innan explosionen inträffade.  
Även vid tankbilsolyckan i Råckstarondellen i Vällingby 1987 uppgav vittnen att de hörde 
explosioner i samband med den häftiga branden. Enligt FOA kan tryckvågor på 10-20 kPa 
uppstå i närområdet vid dessa scenarier17. 
 
 
 
 

17 Länsstyrelsen i Stockholms län, Olycksrisker i Stockholms län – en inventering av riskbilden, 2001 
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Ett bensinutsläpp kan snabbt ge upphov till stora pölar av bensin där brännbara gas- 
luftblandningar bildas. En sådan pöl kan antändas mycket lätt genom kontakt med heta 
motordelar, statisk elektricitet, en brinnande cigarett etc. Denna gas-luftblandning är 
tyngre än luft och kan spridas till lågt liggande utrymmen som kulvertar, rörledningar, 
källare eller föras med vinden och antändas på långt avstånd från själva utsläppspunkten. 
För att exemplifiera ett utsläpp kan sägas att om 10 m3 bensin rinner ut på horisontellt 
underlag bildas en pöl med ca 300 m2 area som vid antändning kan ge ca 25 meter höga 
flammor och avge en strålningseffekt på 25kW/m2 på cirka 17 meters avstånd18. Vid 
25kW/m2 antänds de flesta trämaterial, fönsterrutor brister eller också kan antändning ske 
invändigt även om fönsterrutan fortfarande finns kvar. På ungefär 30 meters avstånd från 
branden erhålls en strålning på 16kW/m2, vilket leder till svåra brännskador på människors 
oskyddade kroppsdelar efter bara 5 sekunder. På cirka 45 meters avstånd kan 
värmestrålningen orsaka andra gradens brännskador på människors oskyddade kroppsdelar 
efter bara 20 sekunder. Till exempel kan ett läckage från en brusten slang mellan tankbil 
och cistern på väldigt kort tid orsaka en pöl som har en tillräckligt stor area för att 
innesluta hela tankbilen. Om tanken utsätts för brandpåverkan under lång tid kan den 
brista och hela innehållet rinna ut vilket leder till ännu större konsekvenser för 
omgivningen19. 
 

3.6.3 E85 

Det som gör E85 extra farligt är att brännbarhetsområdet ligger inom intervallet för vanliga 
utomhustemperaturer i Sverige20. Gnistor från exempelvis urladdning av statisk elektricitet 
kan antända både bensin och E85 vid tankning, men skillnaden med E85 är att branden 
riskerar att krypa ned i tanken med tankexplosion som möjlig följd. Detta händer normalt 
inte med bensin, då blandningen i tanken som regel har för stor halt bensin för att kunna 
antändas.  
 
Studier hos SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut visar på att spillbränder med E85 inte är 
svårare att hantera än spillbränder med bensin21. Vidare konstaterades det också att val av 
släckmedel är viktigt när det gäller att hantera en brand med E85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000 
19 Stockholms brandförsvar, Konsekvenser vid tankbilsolycka med bensin i Stockholms innerstad, 1998 
20 Svenska Petroleum Institutet, SPI:s branschrekommendation för ETANOL E85, 2007 
21 Räddningsverkets enhet för brandfarliga och explosiva varor, Fakta om brännbarheten för E85, 2007 
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Vid försök har det konstaterats att en antändning av bränsleångorna vid påfyllningsröret 
eller inne i bränsletanken i värsta fall kan leda till en tryckökning inne i tanken så att denna 
deformeras eller brister22. Även bilens bottenplatta kan deformeras och kortvariga flammor 
från påfyllningsrör och/eller sprickor i tanken kan förväntas. Beroende på konstruktion, 
kan dock spridning av flamman ner i tanken förhindras.  
Det har också konstaterats att en spillbrand under en bränsletank med E85 kan, under 
mycket ogynnsamma temperaturförhållanden och brandpåverkan, leda till antändning inne 
i tanken, kortvariga flammor och vissa stänk av brinnande bränsle. Samma förutsättningar 
kan även finnas för bensin. Detta kan innebära en viss risk för insatspersonal och andra 
människor i direkt närhet till bilen, men påverkar sannolikt inte den totala riskbilden av en 
brand i en personbil.  
 

3.6.4 Fotogen, diesel och eldningsolja 

Egenskaperna hos dessa produkter utmärks av en högre flampunkt, dvs. att det krävs en 
högre temperatur innan rätt mängd ångor avges för att framkalla en antändbar luft- och 
gasblandning än för exempelvis bensin23. Detta innebär att dessa vätskor i första hand ses 
som ett miljömässigt problem vid en olycka. Utsläppet kan tränga ner i marken och nå 
grundvattnet. Väl nere i grundvattennivå lägger sig föroreningen ovanpå vattnet, och följer 
sedan grundvattnets rörelser genom marken. Detta gör att sannolikheten för att 
föroreningen för eller senare kan nå en vattentäkt eller ett känsligt vattendrag är stor. 
Det räcker med mycket små koncentrationer av oljeföroreningar för att förstöra 
dricksvatten, eller för att ett vattendrag skall få en synlig oljehinna på ytan. 
Brandriskerna hos fotogen, diesel och eldningsolja är relativt låga, men kan inte försummas 
vid en olycka där en tankbil ger upphov till ett stort utsläpp. Eftersom vägbanor idag är 
utformade så att vatten ska ledas bort kommer också denna brännbara vätska ledas längs 
vägbanan. Detta kan forma långsmala vätskeutsläpp som vid praktiska prov i Stockholms 
innerstad har sträckt sig hundratals meter utmed trottoarerna. Vätskepoolen kan sedan 
antändas, t.ex. av en personbil vars katalysator kan ha temperaturen 1000ºC. När en diesel, 
fotogen eller eldningsolja väl antänds brinner den lika intensivt som en klass 1 vätska. Om 
en byggnad ligger alldeles intill vätskespillet kan påverkan bli väldigt betydande, eftersom 
risken för antändning av strålningsvärmen eller av den direkta flamkontakten är mycket 
stor. Dessutom kan flammorna och röken från poolbranden komma att strömma rakt in i 
byggnaden genom de öppningar som normalt uppstår när fönster brister pga. 
strålningsvärmen. Byggnaden kan sedan i värsta fall fyllas av dödliga rökkoncentrationer på 
några minuter.  
 
 
 
 
 
 
22 Sverige tekniska forskningsinstitut, Sammansättning och antändningsegenskaper hos bränsleångor i tankar 
innehållande E85, SP Rapport 2007:39, 2007 
23 Länsstyrelsen i Stockholms län, Olycksrisker i Stockholms län – en inventering av riskbilden, 2001 
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3.7 Vägvalsstyrning 
Under 2006 transporterades ungefär 14 miljoner ton farligt gods på Sveriges vägar24. 
Arbetet med vägvalsstyrning är viktigt för att där det är möjligt minska sannolikheten för 
olyckor och för att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa. 
Transporterna med farligt gods bör därför i största möjliga mån styras till vägar med hög 
standard samt undvika objekt eller områden där en olycka kan få svåra konsekvenser25. 
Sådana områden innefattar vägar som passerar tät bebyggelse, skyddsområden för vattentäkt 
och ekologiskt känsliga områden, skyddsobjekt som bostäder, skolor och vårdanläggningar 
samt vägar som ur trafiksäkerhetssynpunkt är olämpliga. 
MSB har enligt trafikförordningen (1998:1276)26 skyldighet att sammanställa och publicera 
de lokala trafikföreskrifter som rör transporter av farligt gods. Detta görs bland annat 
genom en atlas, Räddningsverkets väginformation om farligtgods27. I atlasen finns de av 
länsstyrelsen fastställda, rekommenderade vägar för transport av farligt gods, 
uppställningsplatser, förbudssträckor och förbudsområden markerade. Länsstyrelsen 
tillhandahåller även en textsammanställning med lokala trafikföreskrifter. 
Farligt gods på vägnätet styrs dels med rekommenderad färdväg för fordon lastade med 
farligt gods, men kan även styras med förbud mot märkningspliktiga fordon, dvs. fordon 
försedda med orangefärgade skyltar och lastade med farligt gods.  
Rekommenderade färdvägar klassificeras traditionellt sett som antingen primära eller 
sekundära transportvägar för farligt gods. Primära transportvägar avser ett lämpligt 
huvudvägnät för genomfartstrafik och ska användas så långt det är möjligt. Sekundära 
transportvägar är avsedda för lokala transporter till och från de primära transportlederna 
och ska inte användas för genomfartstrafik. 
Fler och fler länsstyrelser väljer att förenkla vägvalsstyrningen och inte indela leder som 
primära och sekundära, utan istället benämna alla vägarna som rekommenderade. Dessa 
rekommenderade transportvägar markeras på samma sätt som en primär transportväg i 
översikten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 Statistiska Centralbyrån, Kartläggning av farligt godstransporter - september 2006, 2006 
25 Räddningsverket, Riskhantering i översiktsplaner - En vägledning för kommuner och länsstyrelser, 2004 
26 Svensk författningssamling 1998:1276, 11§ 10 kap Trafikförordning, 1998 
27 Räddningsverket, Väginformation om farligt gods 2008, 2008  

Figur 3.7.1,Rekommenderad färdväg  

för fordon lastade med farligt gods 

Räddningsverket, 2007 

 

Figur 3.7.2 Förbud mot märkningspliktiga fordon 

lastade med farligt gods 

Räddningsverket, 2007 
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4 Regler och lagstiftning 
Detta kapitel sammanfattar den lagstiftning som bedöms vara tillämpbar i arbetet med 
risker i fysisk planering. Redogörelsen är till stor del hämtad ur Länsstyrelsen i Skåne Läns, 
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med 
transport av farligt gods28. 
 

4.1.1 Plan- och bygglagen 

PBL syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens och 
morgondagens samhälle. Lagen betonar att byggnation skall ske på mark som är lämpad för 
ändamålet och att hänsyn ska tas till behovet av skydd mot olyckor29. PBL ställer krav på 
att frågor som rör säkerhet och hälsa bör vara slutligt avgjorda i samband med 
planläggningen. För att möta dessa krav är det viktigt att riskhänsyn tas med i ett tidigt 
skede av samhällsplaneringen och sedan följer med kontinuerligt under hela processen.  
 

4.1.2 Miljöbalken 

Syftet med Miljöbalken (MB) är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Människan ska skyddas 
mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 
I Miljöbalken beskrivs bland annat miljökonsekvensbeskrivningars syfte, vilket är att 
möjliggöra en samlad bedömning av en planerad verksamhet och dess effekter på 
människors hälsa och miljö30. Denna samlade bedömning bör utgöras av en riskanalys som 
utförs i ett så tidigt skede av samhällsplaneringen som möjligt. Riskanalysen bör fungera 
som en fördjupning inom området säkerhet och bör också integreras i det övriga arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningar31. Enligt Väglagen32

 och Lag om byggande av järnväg33 
ska Miljöbalken tillämpas och därigenom tas hänsyn till den planerade verksamhetens 
effekter på säkerheten. Sedan den 21 juli 2004 gäller bestämmelserna om miljöbedömning 
av de planer och program som upprättas av kommuner eller myndigheter. Det innefattar 
bland annat översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL34. Enligt 4 § i MKB-
förordningen35

 framgår det att alla översiktsplaner skall miljöbedömas och att det för alla 
detaljplaner skall göras en bedömning av behovet av miljöbedömning. 
 
 
 
 
28 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
29 Svensk författningssamling 1987:10, Plan- och bygglagen, 1987 
30 Svensk författningssamling 1998:808, Miljöbalken, 1998 
31 Räddningsverket, Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivningar, 1996 
32 Svensk författningssamling 1971:948, Väglag, 1971 
33 Svensk författningssamling 1995:1649, Lag om byggande av järnväg, 1995 
34 Svensk författningssamling 1998:808, 6 kapitel. 11 § 1 stycket Miljöbalken, 1998 
35 Svensk författningssamling 1998:905, Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, 1998 
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4.1.3 Övrig lagstiftning och föreskrifter 

Bland övrig lagstiftning som behandlar riskhänsyn bör Lagen (och förordningen) om skydd 
mot olyckor36 uppmärksammans. En del föreskrifter och förordningar som finns ligger 
utanför området för riskhänsyn i samhällsplaneringen men behandlar riskanalyser37. Vidare 
finns även föreskrifter från MSB och Arbetsmiljöverket, exempelvis ”Förebyggande av 
allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19” som tar upp vilka punkter som minst skall ingå 
vid identifiering och analys av olycksrisker38-39. Även lagen om brandfarliga och explosiva 
varor ställer krav på utredning av de risker som kan orsaka brand och explosion samt vilka 
konsekvenser detta medför40. Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor reglerar de skyldigheter som finns att förebygga allvarliga 
kemikalieolyckor och för möjligheterna att begränsa följderna av sådana olyckor för 
människors hälsa och miljön41.  
Hantering av farligt gods är ett område som är relativt väldokumenterat med ett stort antal 
lagar och regler för såväl väg som järnväg. De flesta regler inom ämnesområdet är 
detaljregler som reglerar allt från utbildning och kompetens till märkning och 
klassificering. Dock behandlar dessa regler inte hur riskhänsyn skall tas i 
samhällsplaneringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 Svensk författningssamling 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor, 2003 
37 Svensk författningssamling 2003:789, Förordningen om skydd mot olyckor, 2003 
38 Arbetsmiljöverket, Föreskrift om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19, 2005 
39 Arbetsmiljöverket, Riskbedömning i tillsynsarbetet - en handledning för Arbetsmiljöverket, 
2001 
40 Svensk författningssamling 1988:868, Lag om brandfarliga och explosiva varor, 1988 
41 Svensk författningssamling 1999:381, Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, 1999 
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5 Riskhantering 

5.1 Riskhantering som process 
Det finns ingen exakt definition av begreppet riskhantering, men generellt innefattar 
arbetsgången en dynamisk process vilken består av en rad olika steg. 
De ingående delarna skiljer sig ofta väsentligt från fall till fall vilket är typiskt för 
riskhantering vars exakta innehåll är av stor variation. I Räddningsverkets Handbok för 
riskanalys anges också att riskhantering kan utföras på flera sätt42. Den bör dock alltid ske i 
form av en strukturerad och systematisk process under ständig utveckling. 
Riskhantering beskrivs som hela kedjan i arbetet från definition av mål och avgränsningar, 
via riskidentifiering och analys av risker till värdering av risk, genomförande av 
riskreducerande åtgärder samt uppföljning och erfarenhetsåterföring. Räddningsverkets 
modell åskådliggörs i figur 5.1.1. 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5.1.1 Modell av riskhantering som process 
Räddningsverket, 1997 

 
 
 
 
42 Räddningsverket, Handbok för riskanalys, 2003 
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Även riskbedömning är ett vanligt begrepp som precis som riskhantering är en process som 
innefattar en rad arbetssteg. Riskbedömningen brukar dock begränsas till att omfatta 
riskanalys och riskvärdering medan riskhanteringsprocessen även innefattar beslutsfattande 
och själva riskreduktionen i uppföljningsstadiet. Eftersom riskhantering är en kontinuerlig 
process är uppföljning en mycket viktig del där arbetet måste ses över regelbundet och 
revideras vid behov. 
 
En modell som illustrerar kopplingen mellan riskanalys, riskbedömning och riskhantering 
togs fram 1995 av IEC43 och åskådliggörs i figur 5.1.2 för att tydliggöra de internationella 
definitionerna. 
 
 

 
Figur 5.1.2 Internationell modell över riskhanteringsprocessen 
International Electrotechnical Commission, IEC, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
43 International Electrotechnical Comission, IEC, International Standard – Dependabiliy management part 3: 
application guide - section 9 ”Risk Analysis of technological systems”, 1995 
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5.2 Riskanalys 

5.2.1 Definition 

Riskanalys är precis som riskhantering ett begrepp som har en oklar definition44. En 
definition är att riskanalys är en systematisk identifiering/inventering av riskkällor i ett 
avgränsat system samt bedömning/beräkning av risken som förknippas med dessa 
riskkällor45. Syftet är att skapa ett underlag för värdering av riskerna för beslut om 
riskreducerande åtgärder. Eftersom begreppet riskanalys inte är entydigt definierat medför 
det att riskanalys ibland kan omfatta en kartläggning av de risker en verksamhet eller ett 
system medför, medan riskanalyser i andra sammanhang innehåller såväl identifiering av 
riskerna som uppskattning och värdering av risknivån inom systemet.  
Boverkets något utökade definition av begreppet riskanalys består förutom inventering av 
risker och bedömning av risknivåer, även av förslag till åtgärder46. Detta motiveras med att 
riskanalysen skall kunna utgöra ett planerings- och beslutsunderlag i samhällsplaneringen. 
Detta resonemang förs också av Länsstyrelsen i Stockholms län som i sina riktlinjer för 
riskanalys som beslutsunderlag påvisar följande definition av riskanalys44. ”De 
beslutsunderlag som benämns riskanalys bör innehålla identifiering, uppskattning och 
värdering av riskerna, förslag på eventuella riskreducerande åtgärder samt verifiering att de 
föreslagna åtgärderna medför en riskreducerande effekt”.  
Olika definitioner kan leda till missförstånd beträffande innehållet i riskanalysen. Att tydligt 
ange vad som avses med riskanalys är ett första och grundläggande steg vid allt arbete med 
riskanalyser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag, 2003 
45 Räddningsverket, Värdering av risk, 1997 
46 Boverket, Användningen av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska planeringen, 1998 
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5.2.2 Innehåll 

Målsättningen när en riskanalys ska upprättas bör vara att systematiskt identifiera möjliga 
olyckor och redovisa en beskrivning som innefattar bedömning av sannolikheter för att 
olyckor ska inträffa samt konsekvenser av dessa händelser. En riskanalys kan vara såväl 
översiktlig som detaljerad. Det finns många olika riskanalysmetoder som kan vara mer eller 
mindre lämpliga i olika planeringssituationer. Olycksrisker kan beskrivas antingen 
kvalitativt eller kvantitativt, det vill säga med bedömningar eller med hjälp av statistiskt 
underlag för att förenkla det hela.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län tog 2003 fram ett dokument med riktlinjer för riskanalyser 
som beslutsunderlag i syfte att höja kvaliteten samt underlätta arbetet för beställare, utförare 
och granskare47. 
Dessa riktlinjer fastställer att i riskanalyser som ska användas som beslutunderlag är det extra 
viktigt att resultat presenteras tydligt och begripligt. Som utgångspunkt ska precis som 
tidigare nämnts riskanalysens innehåll finnas väl beskrivet. Syftet med analysen ska också 
finnas dokumenterat liksom de frågeställningar som finns. De ämnesområden som ej 
omfattas i syftet ska således avgränsas och inte behandlas i analysen. Det bör finnas en 
beskrivning av det analyserade området för att möjliggöra identifiering av risker samt 
underlätta granskning av riskanalysen som beslutsunderlag. 
Riskinventering görs för att erhålla en uppfattning av riskkällor och skyddsobjekt inom 
valt område, vilket senare används som introduktion till den fortsatta riskanalysen. 
Det är viktigt att val av riskanalysmetod dokumenteras och motiveras eftersom det idag 
finns en uppsjö av analysmodeller. För att riskanalysen ska kunna fungera som 
beslutsunderlag måste den vara kontrollerbar, repeterbar och transparent. Det innebär att 
analysen bör vara så öppen, tydlig och redovisande att en person med kompetens inom 
området ska kunna kontrollera beräkningar och antaganden och i princip kunna 
genomföra analysen med likvärdigt resultat. För att tillgodose dessa krav måste alla 
antaganden och förenklingar tydligt redovisas och motiveras tillsammans med de 
avgränsningar och beräkningar som gjorts. 
Eftersom en riskanalys inte kan ge en exakt beskrivning av verkligheten har den en viss 
grad av osäkerhet i och med att förenklingar och antaganden görs. Denna osäkerhet 
påverkar resultatets tillförlitlighet och därför är det viktigt att dessa osäkerheter identifieras 
och att dess effekter på resultatet redovisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag, 2003
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För att mått på risker som identifierats och analyserats ska kunna användas i en 
beslutsprocess ska det redovisas huruvida de är tolerabla eller ej. Denna process brukar 
benämnas riskvärdering och är enligt IEC tillsammans med riskanalys den så kallade 
riskbedömningsprocessen48. Denna värdering bör utföras av samma person eller grupp som 
utfört analysen, samt baseras på det resultat som framkommit. Riskvärdering bör göras på 
risker både före och efter att eventuella riskreducerande åtgärder fastställts. Eftersom 
värderingen är subjektiv kan denna bedömning/värdering komma att ifrågasättas av de 
som ska använda sig av riskanalysen. Riskvärdering behandlas mer ingående i kapitel 5.3. 
 
En åtgärd som föreslagits för en risk som anses vara oacceptabel ska verifieras för att styrka 
att åtgärden verkligen har den riskreducerande effekt som bedömts. 
 
De slutsatser som presenteras ska vara väl styrkta av den genomförda analysen och bör 
kunna relateras till de frågeställningar som tagits upp i analysens syfte. Det ska tydligt 
framgå vilka eventuella riskreducerande åtgärder som utföraren av riskanalysen anser måste 
genomföras för att erhålla en acceptabel risknivå.  
För att säkerställa att riskanalysen har den omfattning som förväntas och att innehållet i 
analysen är korrekt, bör en från analysarbetet fristående person granska materialet. 
Genom en sådan granskning blir riskanalysen ett kraftigare verktyg i en beslutsprocess då 
innehållet är kvalitetssäkrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 International Electrotechnical Comission, IEC, International Standard – Dependabiliy management part 3: 
application guide - section 9 ”Risk Analysis of technological systems”, 1995 
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5.2.3 Riskanalysmetoder 

Riskanalyser som utförs i samhällsplaneringen ska kunna utgöra ett planerings- och 
beslutsunderlag, vilket gör att det är speciellt viktigt att riskanalysen utformas så utförligt 
och beskrivande att innehållet blir begripligt för de personer som ska tolka innehållet. 
Olika skeden av processen kan dock kräva olika typer av riskanalyser. Valet av metod styrs 
av kravet på detaljnivå i den del av samhällsplaneringen som berörs. Ofta kan flera olika 
typer av analysmetoder krävas för att uppnå det uppsatta målet med analysen. 
För att generalisera de metoder som finns idag används begreppen kvalitativ och 
kvantitativ analys väldigt frekvent. Ibland förekommer också begreppet halv-kvantitativ 
där delar av båda metoderna används. En förklaring till hur kvalitativa respektive 
kvantitativa metoder fungerar och skiljer sig åt ges nedan. För metodbeskrivningar av 
kvalitativa metoder så som HAZOP,  What if?, etc. rekommenderas Räddningsverkets, 
Handbok för riskanalys.49 

 
Kvalitativa riskanalysmetoder 
När risker bedömds kvalitativt avses främst att identifiera risker och möjliggöra en 
kvalitativ rangordning av risken, såsom liten risk, stor risk, etc50. Kvalitativa metoder 
grundar sig i en analysform där sannolikheter och konsekvenser uppskattas och klassas 
utifrån erfarenheter och enligt vald metods rekommendationer. Metodiken används ofta 
för att undersöka behovet av mer detaljerade kvantitativa riskanalysmetoder. Genom dess 
kvalitativa karaktär erhålls inget numeriskt uttryck för riskens storlek vid ett specifikt 
objekt eller område, utan istället fås en god uppfattning av storleksordningen vad gäller 
sannolikhet och konsekvens för de analyserade riskerna.  
En frekvent använd kvalitativ metod i samhällsplanering är grovanalys, vilken ofta utgör 
den preliminära riskanalysen. Metoden används för att identifiera riskkällor med dess 
sannolikheter och konsekvenser utan att beakta detaljer runtomkring.  
Grovanalysen ger en översiktlig bild av risknivåer vilket kan användas till fortsatta mer 
detaljerade och fördjupade analyser. Grovanalysen presenteras vanligen i vad som brukar 
kallas riskmatris. I riskmatrisen representerar ena axeln tänkbara sannolikheter för de 
oönskade händelserna, medan den andra visar på omfattningen av händelsernas 
konsekvenser. Räddningsverket har gett ut riktlinjer för hur bedömning av sannolikhet 
och konsekvens kan ske enligt en femgradig skala51. Kriterier kan tas fram för att bestämma 
vilka risker som är angelägna att arbeta vidare med. Arbetet kan bestå i att gå vidare med 
andra fördjupade riskanalysmetoder för att ytterligare utreda risken, eller alternativt vidta 
skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder för att sänka risken till en tolerabel 
nivå. En riskmatris med kriterier enligt Räddningsverkets modell illustreras i figur 5.2.3.1 
nedan. 
 
 
 
49 Räddningsverket, Handbok för riskanalys, 2003 
50 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
51 Räddningsverket, Att skydda och rädda liv, egendom och miljö – handbok i kommunal riskanalys inom 
räddningstjänsten, 1989 
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Figur 5.2.3.1 Exempel på riskmatris med förklaring av riskskala 
Räddningsverket, 1989 

 
Fördelen med att använda kvalitativa riskanalysmetoder är att de är relativt enkla att utföra 
men ger en bra översiktlig bild av den allmänna risknivån. Nackdelen är att resultatet blir 
svårt att jämföra med de kriterier eller riktlinjer som finns och att avgöra ifall risknivån är 
tolerabel eller ej. 
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Kvantitativa riskanalysmetoder 
Kvantitativa riskanalysmetoder använder till skillnad från kvalitativa metoder 
beräkningsmodeller och indata för att ta fram ett kvantitativt mått på risknivån.  
Beräkningarna kan vara antingen deterministiska eller probabilistiska. Vid deterministiska 
beräkningar utförs beräkningen utifrån vilka konsekvenser de tänkbara scenarierna medför. 
Eftersom antalet tänkbara scenarier kan variera ganska kraftigt måste ett scenario väljas. 
Vanligen sker val utifrån det värsta eller mest troliga scenariot.  
Värsta tänkbara scenario vanligen benämnt ”worst case” är en metod där den mest 
omfattande konsekvensen som kan inträffa används som dimensionerande skadehändelse. 
Eftersom den värsta tänkbara händelsen utgör grunden till ambitionsnivån är beräkningarna 
ofta väl tilltagna på den säkra sidan. Metoden resulterar ofta i att allt för stora resurser läggs 
ned för att förhindra en typ av skadehändelse som är väldigt osannolik.  
 
I figur 5.2.3.2 nedan illustreras resultatet av att dimensionera med eller utan osäkerhet i 
beaktning. I alternativet längst till höger där dimensionering sker utan beaktande av 
osäkerheter, illustreras vad som kan hända då osäkerheter utelämnas. Risknivån blir okänd 
och kan i detta fall vara både acceptabel (tolerabel) och oacceptabel (ej tolerabel).   Worst-
case dimensioneringen ger en acceptabel risknivå men är i detta fall väldigt 
överdimensionerad. 

 
Figur 5.2.3.2 Resultat vid olika val av dimensionering 
Stockholms läns länsstyrelse, 2003 

 
När dimensionering istället görs utifrån en uppskattning av det mest troliga skadefallet som 
i praktiken kan inträffa, benämns metoden Dimensionerande skadehändelse. Genom att 
försöka uppskatta det troligaste olycksfallet och samtidigt ta hänsyn till riskreducerande 
åtgärder vägs en viss sannolikhet in i modellen. Denna metod leder i regel till att de 
beräknade konsekvenserna blir lägre än när worst case-modellen tillämpas52. 
 
 
 
 
52 Räddningsverket, Värdering av risk, 1997 



 

30 

 
Boverket fastställer att det är viktigt att framhäva att det dimensionerande skadefallet inte 
nödvändigtvis är det värsta fallet som kan inträffa, utan ett scenario med allvarliga 
konsekvenser som med rimlig sannolikhet kan inträffa53. 
 
Vid probabilistiska beräkningar beaktas såväl den utifrån statistiska metoder beräknade 
sannolikheten, som konsekvensen av själva händelsen.  
När det kommer till olika typer av metoder inom kvantitativ riskanalys är PRA, 
Probabilistic Risk Analysis en metod som traditionellt sett använts mycket inom 
kärnkraftindustrin54. Metoden är mycket detaljerad och lägger stor vikt vid felträd och 
händelseträdsanalys. Den kvantitativa riskanalysmetod som är mest användbar inom 
samhällsplanering kallas QRA, Quantitative Risk Analysis55. I en QRA analys delas risker 
in i två kategorier och definieras som antingen individrisk eller samhällsrisk56. 
Båda måtten baseras på beräkningar av sannolikheter och konsekvenser men har i övrigt 
inga likheter. 
Den stora fördelen med kvantitativa modeller är att resultatet möjliggör en värdering av 
risknivån. Problematiken som ofta uppstår när kvantitativa analyser ska genomföras ligger i 
svårigheten att ta fram ett detaljerat och relevant underlag för beräkningar. När underlag 
väl finns tillgängligt kan osäkerheten vara svår att fastställa, vilket gör att en kvantitativ 
metod ofta ger ett överdrivet säkert intryck genom att inte vara så exakt och pålitlig som 
den kan ge sken av med sina numeriska värden. 
 
Individrisk 
Individrisk är ett begrepp som inte är entydigt definierat men det kan förklaras som ett 
mått på den risk som en enskild individ utsätts för när denne kontinuerligt befinner sig 
inom ett bestämt område, en så kallad effektzon55. En individrisk på exempelvis 10-5 
innebär att sannolikheten för att händelsen gör att en individ inom effektzonen 
omkommer är 1 gång på 100 000 år. Individrisken är specifik för platsen och tar inte 
hänsyn till hur många människor som kan utsättas för händelsen. Syftet med användandet 
av individrisk är att säkerställa att den enskilde individens riskexponering inte blir oönskat 
stort. Individrisken åskådliggörs ofta med hjälp av uppritade kurvor på en karta över det 
analyserade området och brukar benämnas riskkonturer. Exempel på hur detta kan se ut 
vid en fast anläggning respektive en väg illustreras i figur 5.2.3.3. 
 
 
 
 
 
 
53 Boverket, Bättre plats för arbete – planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, Allmänna 
råd, 1995 
54 Lund University Centre for Risk Assessment and Management, LUCRAM, Integrerad regional riskbedömning 
och riskhantering, 2000 
55 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
56 Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 1989 
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Figur 5.2.3.3 Exempel på riskkonturer 
Stockholms läns länsstyrelse, 2003 

 
En annan metod för att presentera individrisk är med hjälp av riskprofiler. En riskprofil är 
en kurva som anger sannolikheten för dödsfall som en funktion av avståndet från 
riskkällan. Ett exempel på en riskprofilkurva illustreras nedan i figur 5.2.3.4 

 
Figur 5.2.3.4 Individriskprofil 
Skåne läns Länsstyrelse, 2006/2007 
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Samhällsrisk 
Den kollektiva risken, vanligen benämnd samhällsrisk är ett mått på den riskexponering 
som en grupp av människor inom det riskutsatta området utsätts för. Till skillnad från 
individrisk tar begreppet samhällsrisk hänsyn till befolkningssituationen, dvs. antalet 
människor inom området. Samhällsrisken anger sannolikheten för ett visst antal 
förolyckade inom ett område till följd av en oönskad händelse och åskådliggörs ofta med 
hjälp av en FN-kurva som visar på förhållandet mellan den ackumulerade frekvensen 
olyckor (F) gentemot antal omkomna per år (N). Nedan visas ett exempel hämtat från 
Göteborgs stads riskutredning av Sannegårds centrum, där samhällsrisk illustreras med hjälp 
av FN-kurvor57. 
 

 
Figur 5.2.3.5 Exempel på hur frekvensen (F) för att antal  
omkomna (N) kan illustreras för en samhällsrisk. 
Göteborgs stad, 2008 

 
Samhällsrisk kan även anges som förväntat antal omkomna per år, vilket brukar benämnas 
som PLL (Potential Loss of Lives) i vissa sammanhang. 
 
 
 
57 Göteborgs Stad, Sannegårds Centrum - Kvantitativ riskutredning avseende transport av farligt gods på hamnbanan 
förbi Sannegårds Centrum i Göteborgs Stad, 2008 
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5.2.4 Riskanalys till MKB 

Trots avsaknad av formella krav på innehåll och utformning hos en riskanalys gjord på en 
detaljplan som kräver en MKB, kommer krav på riskanalysens innehåll indirekt in via 
miljöbalkens s.k. materiella krav på innehållet i MKB-dokumentet58. Riskanalyser som ska 
ingå som ett beslutsunderlag och kunskapsunderlag för en MKB-process i en detaljplan bör 
möjliggöra en samlad bedömning av berörda riskkällors tänkbara effekter och 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. MKB-dokumentet måste innehålla en 
bedömning av effekter efter tänkta skyddsåtgärder vilket innebär att riskanalysen också bör 
bedöma föreslagna skyddsåtgärders riskreducerande effekter. Riskanalyser som ska ingå i ett 
MKB-dokument bör behandla såväl nollalternativet, dvs. nuläget såväl som övriga 
relevanta alternativ som behandlas i MKB-processen för att underlätta beslutsfattandet i 
MKB-processen. 
Det är viktigt att riskbedömningen avgränsas till planens omfattning och syfte. 
Utredningsarbetet för riskbedömningen bör stå i proportion till den potentiella risken och 
antalet människor, komplexiteten eller värdet av det som kan utsättas för en konsekvens av 
en olycka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 Räddningsverket och Boverket, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner, 2006 
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5.2.5 Problem 

Avsaknaden av definierade/lagstadgade krav på innehållet och den osäkra definitionen av 
begreppet riskanalys gör att det ofta uppkommer problem vad gäller innehållet. Exempel 
på återkommande fall av brister och problem är: 

• Brister i nulägesbeskrivningar 
• Felaktigt valda scenarior 
• Bristande redovisning av källor och antaganden 
• Utelämnande av beräkningar 
• Utelämnande av värdering av risker 
• Avsaknad av kvalitetssäkring och förklaring av osäkerheter i analysen 

 
 
Problematiken med osäkerheten i en riskanalys är viktig att beakta då analysen oavsett 
omfattning eller område alltid innehåller en viss mängds osäkerhet. 
Osäkerheten i resultatet kan komma från flera moment i analysskedet bland annat59: 
 

• Felaktig bedömning och identifiering av tänkbara olyckshändelser 
• Felaktig bedömning av händelseförlopp 
• Brister i ingångsdata 
• Brister i modeller och beräkningar 
• Felaktig bedömning av skyddsåtgärders effekter 

 
Denna osäkerhet ska alltid redovisas för att öka analysens tillförlitlighet, vilket gör det 
lättare att avgöra om riskanalysen kan utgöra grund till ett beslutunderlag. Om osäkerheten 
är stor kan riskanalysen inte fungera som ett underlag för riskbedömning. Riskanalysarbetet 
har trots det ändå en funktion eftersom det innehåller en systematisk identifiering av risker 
och skyddsobjekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Räddningsverket, Värdering av risk, 1997 
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5.2.6 Modell för riskanalys 

För att minimera problematiken kring riskanalyser har Stockholm Brandförsvar 
tillsammans med Räddningsverket, Överstyrelsen för civil beredskap och Stockholms Läns 
Länsstyrelse tagit fram ett förslag på kravspecifikation för riskanalyser i detaljplaneskedet60. I 
Skåne Läns Länsstyrelses rapport, Riktlinjer för riskhänsyn i Samhällsplaneringen - 
Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods61 sammanfattas denna 
kravspecifikation för vad en riskanalys bör innehålla enligt följande: 
 
1. Redovisning och motivering 
Avgränsningar, begränsningar och samtliga antaganden skall redovisas och motiveras. 
Vidare skall även metoder, beräkningar och beräkningsgång, hänvisning till källor samt 
hjälpmedel redovisas och själva området som är föremålet för analysen tydligt beskrivas. 
Osäkerheter i riskanalysen skall beaktas och redovisas.’ 
 
2. Riskidentifiering 
En tydlig redovisning ska ske av de skyddsobjekt och riskkällor som identifierats likväl 
som de objekt som avskrivits som sådana. 
 
3. Analysmetoder 
Utgångskravet är att riskanalysen skall bestå av en grov riskanalys med kompletterande 
detaljerade riskanalyser för ej avskrivna scenarier. Den grova riskanalysen skall minst 
redovisa uppskattade sannolikheter och konsekvenser och anges kvantitativt. Den 
detaljerade riskanalysen skall innehålla bedömningar av samhällsrisk och individrisk och 
redovisas i form av F/N-kurvor respektive riskkonturer. 
 
4. Riskvärdering 
Risknivån skall värderas och ställning skall tas till om risknivån anses vara tolerabel, 
tolerabel utifrån föreslagna riskreducerande åtgärder eller icke tolerabel över huvud 
taget. 
 
5. Riskreducerande åtgärder 
Planerade riskreducerande åtgärder skall redovisas. Risknivåer skall beräknas eller 
uppskattas med och utan riskreducerande åtgärder. 
 
6. Granskning 
För att kvalitetssäkra riskanalysen skall det framgå att riskanalysen genomgått intern 
eller extern granskning. 
 
 
 
 

60 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?, 2003 
61 Länsstyrelsen i Skåne län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg 
med transport av farligt gods, 2006/2007 
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I figur 5.2.6.1 nedan visas ett flödesschema över en möjlig arbetsgång i en 
riskanalysprocess. Modellen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län och redovisar 
föreslagna möjligheter till avsteg samt vissa förklaringar till de olika momenten62. 
 

 
Figur 5.2.6.1. Flödesschema över riskanalysens tänkta arbetsgång.  
Stockholms läns länsstyrelse, 2003 

 
 
 
62 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?, 2003 
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5.3 Riskvärdering 
För att de risker som identifierats och analyserats i en riskanalysprocess ska kunna tillämpas 
i ett ärende måste riskerna värderas. Det är mot bakgrund av själva värderingen av riskerna 
som beslutsfattandet sker, vilket gör värderingsmomentet till en ytterst viktig komponent i 
processen. I Stockholms läns länsstyrelses rapport om riskanalyser i detaljplaneprocessen 
diskuteras hur riskvärdering kan ske utifrån olika perspektiv63. Med det som utgångspunkt 
kommer detta kapitel redovisa hur riskvärdering kan ske utifrån olika perspektiv. 
 
Syftet med riskvärdering är att resultatet från en riskanalys ska kunna tolkas och jämföras 
med andra värderingar, t.ex. ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Själva 
värderingen är dock ofta väldigt svår eftersom en bedömd eller beräknad risk ska vägas 
samman med samhällets och enskilda individers upplevelse av den aktuella risken. 
Värdering av risker kan ske på flera olika sätt t.ex. genom att risknivån sätts relativt till 
lagar och föreskrifter, genom riskkriterier, gränsvärden, miljö- och hälsomål, 
branschnormer, standarder eller genom jämförelser. Värderingen kan även göras på olika 
nivåer såsom individ-, organisations- och samhällsnivå. Om bedömda risknivåer ska 
jämföras med andra olycksrisker i samhället är det viktigt att jämförelsen sker utifrån 
objektiva och likvärdiga perspektiv. Som typexempel kan nämnas att olycksrisker i 
samband med farligtgodstransport inte kan jämföras med den risk som uppkommer vid 
rökning. 
Räddningstjänsten i Storgöteborg hävdar att det är viktigt att ta hänsyn till eventuella 
riskreducerande åtgärders påverkan när riskvärdering görs, så att risknivån efter 
genomförandet av riskreducerande åtgärder även kan utläsas64. 
 
Värdering av risker grundas i den verkliga riskupplevelsen. Det har medfört att dessa fyra 
grundläggande principer blivit något av ett nationellt förhållningssätt vad gäller värdering 
av risker: 
 
1. Rimlighetsprincipen 
En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. Detta 
innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller 
reduceras alltid skall åtgärdas oavsett risknivå. 

 
2. Proportionalitetsprincipen 
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora 
jämfört med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster, etc.) som verksamheten medför. 

 
 
 
 
63 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?, 2003 
64 Räddningstjänsten Storgöteborg, Riktlinjer för riskbedömningar, 2004 
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3. Fördelningsprincipen 
Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som 
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör 
utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 
verksamheten innebär för dem. 

 
4. Principen om undvikande av katastrofer 
Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser som kan hanteras 
av tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer. Detta grundas i att katastrofscenarier 
är mycket svåra att hantera för hela samhället. 

 
I Sverige finns för närvarande inga fastställda riskkriterier som anger vad som kan anses 
acceptabelt. I figur 5.3.1 nedan redovisas ett exempel på hur ett riskkriterium för 
samhällsrisk kan se ut. 
Samhällsrisknivåer i det övre området anses ej tolerabla och måste ovillkorligen reduceras, 
risknivåer i det mellersta området anses tolerabla men skall ändå sänkas så långt det är 
praktiskt och ekonomiskt genomförbart, dvs. det som brukar benämnas som ALARP (As 
Low As Reasonably Practicable). Risknivåer i det nedre området anses som tolerabla och 
är den nivå som skall efterstävas. 
 
 

 
Figur 5.3.1 FN-kurva över samhällsrisker med 3 olika risknivåer 
Stockholm läns länsstyrelse, 2003 
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På uppdrag av Räddningsverket tog Det Norske Veritas i sitt arbete om värdering av risk 
fram ett underlag för hur värdering av risker kan ske med olika tillvägagångssätt65.  
Nedan redovisas en sammanfattning av detta arbete samt förklarande exempel hämtade 
från Skåne läns länsstyrelses, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen66. Riskvärdering 
kan enligt detta underlag ske med 6 olika metoder: 
 
Deterministisk riskvärdering 
Deterministisk riskvärdering innebär att värderingen sker utifrån de negativa 
konsekvenserna av en oönskad händelse. Svårigheten med ett deterministiskt 
tillvägagångssätt är att identifiera den mest relevanta händelsekedjan som ska utgöra grund 
till den dimensionerande konsekvensen. Ingen som helst hänsyn tas till hur stor 
sannolikhet risken innebär. Fördelarna med deterministiska kriterier är de är lätta att tolka 
och tillämpa. Nackdelen är att stora resurser kan behöva läggas på att förhindra mycket 
osannolika skadehändelser, t.ex. värsta skadefallet som tillgodoser principen om 
undvikande av katastrofer.  
För att exemplifiera metoden vid samhällsplanering rörande farligt gods, medför 
deterministisk riskvärdering att hänsyn inte tas till vilka mängder farligt gods som i själva 
verket transporteras utan endast hur mycket som kan transporteras. Det gör heller ingen 
skillnad på om det rör sig om individ- eller samhällsrisk, utan skyddszonerna är desamma 
oavsett hur många personer som förväntas befinna sig inom dem. Samhällsplaneringen görs 
utan hänsyn till varken sannolikhet för att en olycka ska uppstå eller de åtgärder som kan 
sänka risknivån, därav bör deterministiska kriterier ej ses som en gräns för vad som är en 
risk eller inte, utan som riktlinjer för vilka risker som anses vara tolerabla. 
 
Probabilistisk riskvärdering 
En probabilistisk riskvärdering tar hänsyn till både sannolikheten för olyckan och dess 
negativa konsekvensers omfattning. Riskvärderingen kan ske ur olika perspektiv; dels ur 
ett individperspektiv där hänsyn tas till riskens storlek för enskilda individer och dels ur ett 
samhällsperspektiv där hänsyn tas till hur stor risken är för befolkningsgrupper inom ett 
visst område. 
 
Metoden ger vid rätt genomförande en optimering av skyddsåtgärderna. Nackdelarna med 
metoden är att det ofta är svårt att få tillgång till tillförlitlig frekvens- och sannolikhetsdata. 
De probabilistiska riskkriterierna som används är numeriska värden för vilken sannolikhet 
en händelse med dödlig utgång som utgör gränsen för tolerabla respektive icke tolerabla 
risker. Individrisken utgörs av ett enda värde, exempelvis 10-6 per år, vilket innebär att 
sannolikheten för en olycka där en individ inom effektzonen omkommer ej bör vara högre 
än en gång på 1 miljon år. 
 
 
 
 
65 Räddningsverket, Värdering av risk, 1997 
66 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
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Motsvarigheten vad gäller samhällsriskkriterier utgörs av en F/N-kurva med en viss 
lutning. Lutningen speglar vilken grundläggande syn som finns vad gäller vilka risker som 
kan anses vara tolerabla. En brant lutning innebär stor vilja att motarbeta sällsynta händelser 
med väldigt stora konsekvenser, medan en flackare lutning visar på att det höga antalet 
händelser med mindre konsekvenser inte accepteras. Ibland används två kurvor för att visa 
på ett område där riskreducerande åtgärder bör vidtas för att sänka risknivån. Inom detta 
område tillämpas ofta ALARP-principen, vilket innebär att skadeförbättrande åtgärder 
måste vidtas om kostnaden anses skälig till erhållen riskreduktion samt att åtgärden är 
praktiskt genomförbar. 
 
Jämförelser med andra risker 
Riskvärdering genom jämförelser med andra risker är en vanligt förekommande metod.  
Genom att jämföra en given risk med en känd risk som folk antas ha en uppfattning om är 
tanken att erhålla en mer begriplig riskuppskattning. Det förekommer t.ex. att risken av att 
exponeras av ett farligt ämne jämförs med risken av att omkomma till följd av influensa, 
rökning m.m. När riskjämförelser används ligger den stora vinsten i möjligheten till att 
kommunicera gentemot allmänheten. Med hjälp av jämförelser och paralleller kan 
förståelsen för riskerna förbättras och jämförelsemått såsom antal döda per krona kan 
undvikas. 
Svårigheten med denna metod är att finna kända risker som motsvarar samma grad av nytta 
och frivillighet som den risk som studeras. När jämförelser används medför det att en 
osäkerhet också uppstår vilket bör beaktas. Problemen uppstår ofta då jämförelsen haltar på 
grund av de olika riskernas varierande karaktär. Parametrar som grad av frivillighet, 
personlig vinning, tidigare erfarenhet osv. varierar ofta markant vilket gör jämförelser 
svåra. 
Det är dock viktigt att fler dimensioner än riskens storlek jämförs för att slutsatsen ska vara 
relevant och inte leda till missuppfattning. Så många som möjligt av de faktorer som 
inverkar på riskupplevelsen, exempelvis graden av frivillighet och de andra faktorerna som 
tidigare nämnts, bör vara av samma karaktär för att riskjämförelsen skall ge önskad 
information. Dessutom är det ofta den individuella risken som är känd vilket ger problem 
när det gäller att uppfylla de grundläggande principerna.  
 
Skyddsavstånd 
Det önskvärda avståndet mellan objekt som skall skyddas och riskkällan definieras som 
skyddsavstånd. Skyddsavstånd ges ut som rekommendationer för hur avstånd till riskkällor 
bör beaktas och tillhandahålls vanligen av Länsstyrelsen för farligt gods. Avstånden tas fram 
med hjälp av beräkningar av hur stora konsekvenserna blir av tänkbara händelser och 
grundar sig i ett deterministiskt tillvägagångssätt.  
Genom att använda fasta skyddsavstånd förenklas hanteringen av ärenden då inblandade 
parter, myndigheter och företag har något tydligt att förhålla sig till. 
Problemet är dock att de verkliga riskavstånden beror av fler faktorer, som bl.a. storlek och 
omfattning av verksamheten/ riskobjektet, vilket inte går att ta hänsyn till vid fasta avstånd. 
Skyddsavstånd används ofta i samhällsplaneringen som en riskreducerande åtgärd eftersom 
det är en mycket okomplicerad metod som sänker risknivån i samhället genom att förpassa 
bebyggelse från den zon där olyckor antas ha stora konsekvenser. 
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Fasta skyddsavstånd kan därför sägas vara ett något trubbigt instrument som inte med 
någon större noggrannhet reflekterar över förutsättningar beträffande den aktuella 
verksamhetens risknivå och möjliga konsekvenser beroende på vad som utgör skadeobjekt. 
 
Regler och normer 
De verksamheter som i samhället betecknas som riskkällor är i stor utsträckning 
kontrollerade genom olika regler, normer, standarder och praxis. För transporter av farligt 
gods finns den lagstiftning som benämns ADR och behandlades i kapitel 3. Denna utgör 
grunden till att transporter sker på ett tillförlitligt och säkert sätt. Värdering som baseras på 
regler och normer är tänkt att uppfylla en grundläggande basnivå för acceptabel säkerhet. 
Genom att uppfylla regler och normer säkerställs att sannolikheten för att olika typer av 
olyckor skall inträffa är begränsad till en viss nivå som ansetts tillräckligt låg. Problemet 
med denna nivå är att den sällan är väldefinierad. Eftersom regler och normer i huvudsak 
baseras på historisk erfarenhet och statistik är de inte alltid lämpliga att tillämpa vid 
utveckling av ny teknik.  
 
Subjektiva riskvärderingar 
Subjektiv riskvärdering tar hänsyn till de faktorer som påverkar individens bedömning av 
risker. Risker uppfattas väldigt olika, vilket till stor del beror på vilken kunskap, erfarenhet 
och bakgrund den aktuella personen har om riskobjektet/området. 
Målsättningen är att riskvärdering ska vara trovärdigt och konsekvent vilket kan vara svårt 
att uppnå fullt ut vid subjektiva riskvärderingar. Skillnader i människors uppfattning om 
risker innefattar inte bara uppfattningen av riskens storlek utan också vilka parametrar som 
förstärks vid riskbedömningen. Vissa individer lägger störst vikt vid sannolikheten för att 
en viss konsekvens skall inträffa, medan andra fokuserar mest på typen av konsekvens eller 
dess omfattning.  
Generellt kan sägas att de faktorer som påverkar den subjektiva riskbedömningen delas in i 
tre kategorier: 
 
1. Faktorer som kan kopplas till riskens uppkomstmekanismer 
Två mycket viktiga faktorer som är kopplade till riskens uppkomst är graden av 
kännedom om riskkällan och graden av frivillighet. Generellt sett är acceptansen högre 
för risker där det finns en god kännedom och graden av frivillighet är stor, än för de 
risker där det motsatta förhållandet föreligger. Personliga erfarenheter kan också bidra 
då personer med erfarenhet av risken tenderar att uppleva risken som mindre. Det 
omvända fallet är människor som upplevt en traumatisk olycka, vilka oftast får en 
överdriven riskuppfattning.  
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2. Faktorer som hänförs till typen av konsekvenser 
I den subjektiva riskuppfattningen betraktas ofta de riskkällor som kan leda till mycket 
stora konsekvenser som mer riskfyllda än de riskkällor där konsekvenserna är mindre 
fast inträffar oftare. Detta uttrycks ofta som att det finns en allmän motvilja gentemot 
storolyckor. En annan faktor som är av betydelse är vem som drabbas av 
konsekvenserna. Vid låg delaktighet i beslutsfattandet och ifall det inte finns någon 
personlig nytta med aktiviteten är viljan att tolerera risker låg. Detta behöver dock inte 
betyda att risken bedöms om hög. Historiskt sett har det ofta funnits en koppling 
mellan risktagandet, beslutsfattandet och nyttotagandet. Däremot kan kopplingen 
mellan risktagande, beslutsfattande och nytta vara mer otydlig i det moderna samhället. 
Detta illustreras i figur 5.3.2. 
 
 

 
 
Figur 5.3.2 Koppling mellan risktagande, beslutsfattande  
och nyttotagande kan vara otydligt i dagens samhälle 
Räddningsverket, 1997 

 
 
3. Faktorer som har att göra med möjligheterna att bemästra risken 

En upplevd hög grad av kontroll innebär att riskerna bedöms som lägre än vid 
motsatta förhållanden. 
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5.4 Riskreducerande åtgärder 
Bakgrunden till att riskreducerande åtgärder skall tas fram, är för att möjliggöra en 
minskning av risknivån. Åtgärder är speciellt viktiga i de fall där de krävs för att uppnå en 
tolerabel risknivå67, vilket också tydligt bör framgå när den typen av åtgärd presenteras. En 
kategorisering av åtgärder sker vanligen som antingen olycksförebyggande, dvs. att de 
minskar sannolikheten att en olycka inträffar eller skadebegränsande, dvs. att de verkar för 
att minska konsekvensen av en skadehändelse. Vissa åtgärder har i praktiken effekt inom 
båda kategorierna. Detta illustreras i figur 5.4.1. 

 
Figur 5.4.1 Riskreducerande åtgärders påverkan på risk 
Kemikontoret, 1989 

 
Olycksförebyggande åtgärder kan gälla exempelvis byggnadstekniska förändringar, 
förenklingar av tekniska lösningar, förenklingar som reducerar inverkan av mänskliga fel, 
större felmarginaler mm. Skadebegränsande åtgärder kan bestå av exempelvis 
skyddsavstånd, detektionssystem eller larmorganisation. En skillnad kan göras mellan fysiska 
åtgärder så som murar och tillbyggnader, gentemot organisatoriska åtgärder, exempelvis en 
larmorganisation. 
 
 
 
 
66 Länsstyrelsen i Skåne län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg 
med transport av farligt gods, 2006/2007 
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Fysiska åtgärder ska vara möjliga och inte förhindras av fastighetsgränser eller dylikt 
samtidigt som kostnader måste stå i relation till projektet om åtgärden skall anses realistisk. 
De organisatoriska åtgärderna har ofta stor inverkan även om det kan vara problematiskt 
att fastställa deras inverkan. Det blir därmed väldigt viktigt med ett tydligt resonemang när 
det gäller att motivera åtgärden. 
Det är viktigt att effekten av de riskreducerande åtgärdernas påverkan tas med när en 
riskbedömning utreds68. Denna utredning ska bekräfta att åtgärden verkligen har en 
riskreducerande effekt och gärna redogöra för vilken omfattning den har. 
Risknivåer bör således beräknas/uppskattas både med och utan vidtagna riskreducerande 
åtgärder. I riskmatriser, FN-kurvor och riskkonturer ska risknivåerna redovisas så att den 
uppskattade effekten av de riskreducerande åtgärderna framgår.  
En grundläggande förutsättning för att en riskreducerande åtgärd ska få önskad effekt är att 
den är praktiskt genomförbar. Därför ska alla åtgärder som tas fram också uppskattas vad 
gäller förväntad effekt. 
Vid riskvärderingen framkommer det om riskreducerande åtgärder behövs för att sänka 
riskerna till en tolerabel nivå. Efter att åtgärderna vidtagits sker en ny värdering för att se 
om resultatet blev den riskreduktion som förväntades. Riskvärdering och riskreducering 
blir på så vis en cyklisk process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 Räddningstjänsten Storgöteborg, Riktlinjer för riskbedömningar, 2004 
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6 Riskhänsyn i samhällsplaneringen 

6.1 Bakgrund 
Enligt PBL har staten och kommunerna ett delat ansvar för frågor om människors hälsa 
och säkerhet. Även om kommunerna har huvudansvaret för att riskhänsyn tas i 
samhällsplaneringen delas detta ansvar med staten genom länsstyrelserna69. Begreppet 
riskhänsyn i samhällsplaneringen avser åtgärder i syfte att öka skyddet för människors hälsa 
och säkerhet i samband med samhällets utbyggnad70.  
Det är viktigt att farligt gods aktualiseras i samhällsplaneringen, vilket gör lagstiftningen 
som reglerar risker och riskhänsyn i samhällsplaneringen väldigt aktuell vid planering kring 
transporter av farligt gods. 
I första hand är det PBL med dess bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt 
Miljöbalken med dess regler om miljökonsekvensbeskrivning som ställer krav på att risker 
mot människors säkerhet och hälsa ska beaktas. För att kunna ta hänsyn till riskerna i 
samhället är det viktigt att riskhanteringen genomförs på ett tillfredsställande sätt71. Genom 
att integrera riskhanteringen i planeringsprocessen på ett sätt som gör att riskfrågorna 
beaktas kontinuerligt genom hela processen kan riskhänsyn tas på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt. De riskreducerande åtgärder som kan vidtas genom förnuftig planering 
kan många gånger vara långt mer kostnadseffektiva än de åtgärder som blir följden om 
åtgärder måste vidtas under byggprocessen. Ju tidigare i samhällsplaneringen riskhänsyn tas, 
desto mindre blir kostnaden för de åtgärder som krävs för att ordna skyddet för människors 
hälsa och säkerhet. Detta åskådliggörs med hjälp av två kurvor i figur 6.1.1. Beaktas 
riskhänsyn sent i processen kan en situation uppstå där byggnaden inte kan tas i bruk på 
grund av att risknivån då konstateras oacceptabelt hög. 

 
Figur 6.1.1 Möjligheterna att påverka innehåll och utformning av ett förslag är störst i början av planeringsprocessen. 
Kostnaderna blir lägst om förändringar sker tidigt i planeringsprocessen.  
Räddningsverket, 1998 

 
 
 
69 Boverket, Riskhänsyn – om hälsa och säkerhet i planer och beslut, 1990 
70 Räddningsverket, Riskhantering i ett samhällsperspektiv – Samhällsplanering, 1998 
71 Erik Wirén, Planering för säkerhets skull, 1998 
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6.2 Riskhänsyn i olika processer 
Tanken med detta avsnitt är att beskriva hur begrepp som riskinventering, riskanalys, 
riskhantering och riskhänsyn kommer in i byggprocessen och kan bli en del av 
miljökonsekvensbeskrivningen samt i detaljplaneprocessen. Under 2006 gav Boverket i 
samarbete med Räddningsverket ut en rapport som vägledning till hur säkerhetsfrågor i 
detaljplanprocessen bör behandlas72. Denna handledning tillsammans med det material som 
Skåne Läns Länsstyrelse73 presenterar med utgångspunkt från samma rapport utgör 
underlag till detta kapitel.  
 

6.2.1 Riskhänsyn i den övergripande planprocessen 

Arbete genomförs för att öka säkerheten i den bebyggda miljön genom tillämpning av 
lagar och genom utförande av olika åtgärder. Åtgärdskombinationer som även behandlar 
tekniska, organisatoriska och mänskliga åtgärder som inte berörs av fysisk planering kan 
aktualiseras. Det finns dock en rad olika principer för hur riskhänsyn kan åstadkommas i 
samband med fysisk planering. Den mest grundläggande är att säkerhetsfrågor hanteras i 
alla skeden av planeringsprocessen. Exempel på tillämpningar på riskhänsyn i fysisk 
planering kan vara: 
 

• Lokalisering av bebyggelse till lämpliga områden 
• Upprätthålla skyddsavstånd mellan skyddsobjekt och den verksamhet som medför 

olycksrisk 
• Placering av byggnader, utformning av trafikmiljöer och tomtutformning 
• Utformning och design av byggnader, val av byggmaterial samt val av särskild 

säkerhetsutrustning 
 
Principerna är på ett naturligt sätt knutna till olika skeden i planeringsprocessen, eftersom 
utformning och design av byggnader är svårt att genomföra i en översiktsplan, likväl som 
att placera bebyggelsen till ett lämpligt område i en detaljplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Räddningsverket och Boverket, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner, 2006 
73 Länsstyrelsen i Skåne län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg 
med transport av farligt gods, 2006/2007 



 

47 

Den modell som togs fram av Räddningsverket74 2001, beskriver hur olika skeden i 
planeringsprocessen kan sammankopplas med riskhantering för att tillse att riskhänsyn tas 
kontinuerligt i samband med nybyggnation intill transportleder för farligt gods. Modellen 
åskådliggörs i figur 6.2.1.1. 

 
 
Figur 6.2.1.1 Integrering av riskhanteringsprocessen med MKB- och detaljplaneprocessen. 
Räddningsverket, 2001 

 
 
 
74 Räddningsverket, Olycksrisker och MKB, 2001 
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6.2.2 Riskhänsyn i samband med översiktsplanering 

Som tidigare nämnts visar forskning och studier idag på vikten av att säkerhetsaspekter 
beaktas tidigt i planeringsprocessen. Ett bra säkerhetstänk bör leda till mindre antal olyckor 
och mindre skador, vilket förhoppningsvis kan bespara samhället kostnader, undvika 
lidande och ge en större trygghet i samhället. 
 
Säkerheten måste dock ställas i relation till andra planeringsförutsättningar och det är inte 
alltid säkert att inblandade parter har en gemensam uppfattning om hur dessa 
planeringsförutsättningar ska vägas mot varandra. I samband med en översiktsplanering 
finns möjlighet att på en övergripande nivå ange hur säkerhetsfrågor ska hanteras på ett 
lämpligt sätt, samt vilka områden som är lämplig för lokalisering av bebyggelse.  
Vid den övergripande planeringen kan riktlinjer för skyddsavstånd ligga till grund för den 
översiktliga riskanalysen och vara vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för 
olika planeringsalternativ.  
 
Genom lämplig lokalisering kan konsekvenserna av olyckor undvikas eller åtminstone 
begränsas, varför förnuftig lokalisering alltid bör vara den grundläggande principen. 
Den analys som utförs i översiktsplaneringen bör sträva efter att inventera befintliga och 
planerande verksamheter, objekt och miljöer som kan medföra en fara för sin omgivning. 
Ett bra exempel på detta är farligt gods och dess utbredning. 
 
Kommunen har som uppgift att bedöma vilka områden som är lämpliga att bebygga samt 
vilken typ av bebyggelse som lämpas. I miljökonsekvensbeskrivningen ska de konsekvenser 
för bland annat hälsa och säkerhet som olika alternativa markanvändningsstrategier kan ge 
upphov till, finnas väl beskrivna. 
 

6.2.3 Riskhänsyn i samband med detaljplaneringsskedet 

Olika verksamheter, objekt eller miljöer medför olika nivåer av störningar och risker på sin 
omgivning. Genom en medveten översiktlig planering kan många av dessa störningar och 
risker minskas eller helt elimineras. Första prioritet är att lokalisera störande och 
störningskänsliga verksamheter skilda från varandra. 
Även vid detaljplanering kan riktlinjer för skyddsavstånd ligga till grund för den 
översiktliga riskanalysen och vara vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för 
olika planeringsalternativ. När det av olika anledningar inte går att upprätthålla tillräckligt 
skyddsavstånd är det kanske nödvändigt att tillgripa andra skydds- och säkerhetsåtgärder 
som är bättre att reglera genom detaljplan. 
Den analys som utförs i detaljplaneskedet bör sträva efter att åtminstone inventera 
befintliga och planerade verksamheter, objekt eller miljöer som kan medföra en fara för sin 
omgivning, däribland väg och järnväg som trafikeras av farligtgodstransporter. Om 
riskkällan uppenbart inte kan påverka planerat område är vidare riskhantering inte 
nödvändig och riskhanteringsprocessen stannar då vid detta konstaterande. Det är dock 
viktigt att ställningstagandet som gjorts framkommer i planhandlingarna. Det skall dock 
understrykas att det inte alltid genom detaljplanering går att reducera alla olycksrisker. 
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Kommunen kan också behöva vidta andra åtgärder med stöd av helt annan lagstiftning. 
Det är en skyldighet att vid detaljplanering utforma detaljplanen så att den blir lämplig för 
sitt ändamål. Det finns alltså tillfällen där förslag till detaljplan inte går att genomföra med 
hänsyn till säkerhet och hälsa. Säkerhetsåtgärder som kan tillämpas i detaljplaneskedet är 
bland annat skyddsanordningar mellan verksamheterna, preciserad användning av 
byggnader samt byggnaders placering, utformning och utförande. 
 
PBL ställer särskilda krav på utformningen av detaljplaner. En detaljplan ska bestå av 
plankarta, planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Därutöver 
kan bl.a. miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys, avtal om genomförande och tekniska och 
ekonomiska utredningar behöva upprättas som underlag för beslut om planen. Det är dock 
plankartan samt planbestämmelserna som ofta samlas på plankartan, som har rättsverkan. I 
Räddningsverket och Boverkets, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner75 ges en lång rad 
exempel på både användbara och felaktiga skyddsbestämmelser. Hur bestämmelserna 
formuleras har stor betydelse: 
 

• Det får inte förekomma tveksamheter och oklarheter för hur bestämmelser ska 
gälla, dvs. att det finns utrymme för olika tolkningar i bestämmelserna.  
 

• Det får inte förekomma villkorat genomförande eller behov av ytterligare 
undersökningar, exempelvis krav på att ytterligare utredningar ska ske före 
byggarbete påbörjas eller att bygglov får medges efter att ett objekt har flyttats. När 
detaljplanen vunnit laga kraft har kommunen befäst markens lämplighet för 
bebyggelse. 
 

• Det får inte förekomma dubbelreglering då lagar, förordningar och föreskrifter 
alltid gäller oavsett vad som bestämmelserna anger. Att hänvisa till att en lag ska 
följas är totalt överflödigt. 
 

• Det är onödigt att exemplifiera vad som är tillåtet inom planbestämmelserna, 
exempelvis att en mur får uppföras. 

 
Planbeskrivningen kan användas för att förtydliga hur bestämmelserna skall tolkas. 
Bestämmelserna finns i syfte att reducera oönskade konsekvenser av olyckor i den 
verksamhet som i översiktsplanen inte kunnat separeras med tillräckliga skyddsavstånd. Av 
den anledningen är det angeläget att den genomförda riskanalysen och 
riskhanteringsprocessen når den detaljeringsgrad som krävs för att det tydligt ska framgå 
vilka scenarier skyddet ska fungera mot och vilken riskreducerande effekt åtgärden får.  
 
 
 
 
 
 
75 Räddningsverket och Boverket, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner, 2006 
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6.2.4 Riskhänsyn i samband med samrådsskedet och utställningen 

I samrådsskedet och vid utställningen av planen ges allmänheten och berörda myndigheter 
möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget. I detta skede i planeringsprocessen bör 
risknivån värderas. Om risknivån ej anses hanterbar mot bakgrund av det förslag på 
kriterier som Länsstyrelsen ställt upp måste förslag på riskreducerande åtgärder genomföras 
tills risknivån hamnar på en tolerabel nivå. Genom utställandet av planförslaget får 
allmänheten tillfälle att yttra sig om hur de upplever att riskhanteringsfrågorna har 
hanterats. 
 

6.2.5 Riskhänsyn i samband med antagande, prövning, laga kraft och 
genomförande 

Som tidigare nämnts är syftet med detaljplanen att pröva markens lämplighet för vald 
användning. Vidare anger gällande lagstiftning i form av PBL att hälsa och säkerhet är en 
del av det underlag som utgör grund till prövningen hos länsstyrelsen.  
Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 1 § PBL pröva kommunens beslut att anta detaljplanen om 
det kan befaras att beslutet innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de 
boende och övrigas hälsa eller till skydd mot olyckshändelser76. 
Vid det skede där kommunen antar en detaljplan bekräftas att marken är lämplig för den 
föreslagna användningen och att bygglovsprövningen inskränker sig främst till att 
kontrollera huruvida projektet överensstämmer med planbestämmelserna. Om en 
planbestämmelse skall få den avsedda säkerhetshöjande effekten måste kommunen således 
kunna neka bygglov om projektet drivs i strid mot bestämmelserna. 
Normalt skall därför inte bestämmelser över dem som arbetar, vistas eller bor inom 
planområdet styras genom planbestämmelser. 
När sedan genomförandet av detaljplanen sker, dvs. efter att förslaget antagits och vunnit 
laga kraft, är det viktigt att de riskreducerande åtgärder som föreslagits genomförs.  
Det är också viktigt att en uppföljning med avseende på förändring av riskerna görs, då 
den allmänna risknivån i området kan leda till att detaljplanen behöver göras om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 Svensk författningssamling 1987:10, Plan- och bygglagen, 1987 
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6.2.6 Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivning 

Frågor som rör säkerhet och hälsa skall tas upp i planbeskrivningens 
konsekvensbeskrivning eller i MKB-dokumentet77 om sådant krävs. Frågor som rör 
riskhantering skall behandlas som en av flera delar i MKB-processen. Det är därför av 
största vikt att riskfrågorna behandlas som en naturlig del av MKB-processen för att 
riskhänsyn ska utgöra en väsentlig del av beslutsunderlaget. För att på bästa sätt hantera 
denna del av MKB bör en riskanalys utföras i form av en egen utredning som integreras 
bland övriga delar i MKB. Räddningsverket redogör i rapporten, Olycksrisker och MKB78 
hur riskfrågor ska hanteras på ett effektivt sätt i samband med att 
miljökonsekvensbeskrivningar tas fram.  
Om riskanalysen görs fristående från övriga delar innebär det att riskanalysen enkelt kan 
utföras av inom riskområdet kompetent personal. Problemet är att riskanalysens omfattning 
ofta är så stor att den inte utan vidare kan integreras i MKB. Det är därför lämpligt att en 
sammanfattning av riskanalysen förs in i MKB, medan den fullständiga riskanalysen läggs 
som bilaga. För att lätt kunna hitta det avsnitt i MKB som rör frågor om säkerhet och 
miljö bör detta anges som ett eget avsnitt i dokumentet.  
En nackdel med att utföra riskanalysen som en separat utredning i MKB är att det finns en 
fara att de olika avsnitten blir alltför fristående. Detta kan få konsekvensen att åtgärder som 
föreslås i en del av MKB inte beaktas i andra delar och att helheten blir otydlig. 
Exempelvis kan många åtgärder för att minska bullernivåer även få positiva effekter på 
risknivån. För att samordna detta är det viktigt att utförarna av de olika delarna i MKB får 
möjlighet att ta del av varandras arbete. Resonemanget gäller även om riskanalysen 
genomförs som del av planförslagets konsekvensbeskrivning i de fall då planförslaget inte 
bedöms innebära betydande miljöpåverkan.  
Om riskanalysen genomförs till följd av beslut om betydande miljöpåverkan skall kraven 
enligt MB uppfyllas, vilket innebär att alla alternativ som behandlas i MKB-dokumentet 
inklusive nollalternativet skall ingå i riskanalysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 Boverket, Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning, 2006 
78 Räddningsverket, Olycksrisker och MKB, 2001 
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6.3 Riskhänsyn i vägplaneringsprocessen 
När vägar och järnvägar ska planeras är det viktigt att riskfrågorna belyses och att 
riskhanteringen sköts på ett tillfredställande sätt i alla steg i processen för att en god 
riskhänsyn skall uppnås. Utöver de steg som tidigare nämnts måste också riskhantering 
beaktas i byggskedet och i den verkliga driften. De olika delarna av processen kräver dock 
olika angreppssätt för att kunna hantera riskfrågorna. För nyetablering och ändringar av 
infrastrukturen finns välreglerade planeringsprocesser för olika skeden. 
Riskhanteringsprocessen måste anpassas till detta, och ett exempel på hur processerna kan 
länkas samman ges i figur 6.3.1. 
 
En sammanfattning av delar i denna process beskrivs närmare under detta kapitel med 
avseende på hur riskhantering kan kopplas till de olika planeringsskedena. Underlaget till 
beskrivningen är hämtat ur Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen79 och baseras i sin 
tur på ett projekt utfört av Vägverket80, vars syfte var att utveckla metoder för 
riskhantering inom för det egna verksamhetsområdet. Någon detaljerad beskrivning över 
vad som ska ingå i en MKB ges ej, utan kapitlet inriktas mot hur riskhantering kan bli en 
del av olika steg i processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
80 Vägverket, Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen, 2000 
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Figur 6.3.1 Sammanlänkning av riskhanteringsprocessen och planeringsprocesserna för väg- och järnvägsplanering.  
Räddningsverket, 2001 
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6.3.1 Förstudie 

Förstudien är det inledande formella steget i planerings- och projekteringsprocessen vid 
nyetablering samt utbyggnad av väg eller järnväg och bör ge en övergripande bild av hur 
risksituationen ser ut i området som rör väg- eller järnvägsprojektet. För att 
personsäkerhetsfrågorna ska beaktas på ett grundligt sätt är det viktigt att en översiktlig 
riskinventering görs. 
 
I genomförandet av en preliminär riskanalys skapas ett underlag för vilka delar av området 
som kräver fortsatt analys med hjälp av mer detaljerade analysmetoder. En preliminär 
riskanalys innebär att en inventering av befintliga risker och en översiktlig riskbedömning 
görs som sedan kan ligga till grund för hur fortsättningen av projektet ska utformas. 
Vid förstudien kan riktlinjer för skyddsavstånd vara en utgångspunkt för den översiktliga 
riskanalysen och vara vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för olika 
planeringsalternativ. 
Den analys som utförs i förstudien bör sträva efter att inventera befintliga och planerade 
verksamheter, objekt eller miljöer som kan vara känsliga för den väg eller järnväg som 
trafikeras med farligt gods. En utredning av vilken typ av olycka som kan inträffa, var den 
kan inträffa och vilka som kan drabbas bör utföras. Riskinventeringen ska även utgöra 
underlag för bedömning av kostnader av det eventuella genomförandet.  
 

6.3.2 Väg- och järnvägsutredning 

Tillsammans med förstudien utgör väg- och järnvägsutredningen den så kallade 
planeringsfasen.  
Om förstudien får som resultat att projektet skall fortgå bör väg- eller järnvägsutredningen 
utgöra en mer fördjupad och detaljerad riskanalys av de olika alternativa utformningar som 
presenteras. 
Förstudien och riktlinjer för skyddsavstånd kan även ligga till grund för den mera 
detaljerade riskanalysen och vara vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för 
olika planeringsalternativ. Målsättningen bör vara att hitta en funktionell vägsträckning 
som minimerar konflikter mellan risk- och skyddsobjekt. Den analys som utförs i 
utredningsskedet ska sträva efter att inventera befintliga och planerade verksamheter, 
objekt eller miljöer som kan beröras av den väg eller järnväg som planeras för transporter 
av farligt gods. Ifall det konstateras att vägen eller järnvägen uppenbart inte kan påverka 
personsäkerheten i det inventerade området är vidare riskhantering inte nödvändig och 
riskhanteringsprocessen avslutas. För att tydliggöra det hela är det viktigt att det 
ställningstagandet tydligt framkommer i utredningen.  
När det av olika anledningar inte går att upprätthålla tillräckligt skyddsavstånd enligt de 
riktlinjer som finns kan det vara nödvändigt att tillgripa andra skydds- och 
säkerhetsåtgärder. I sådana fall krävs en detaljerad riskbedömning och den bör genomföras 
av en person med specialistkompetens inom området. Ifall det är möjligt att använda sig av 
en probabilistisk riskanalysmetod, erhålls en kvantifierad risknivå för de olika alternativen. 
Risknivån kan då användas för att jämföra de olika alternativen. Med denna metod går det 
peka ut vilket alternativ som är att föredra ur risksynpunkt.  
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Om risknivån hamnar ovanför gränsen för vad som anses vara accepterbart måste förslag på 
riskreducerande åtgärder tas fram, för att sänka riskerna till en tolerabel nivå. Vid värdering 
kan kriterier för riskvärdering som Länsstyrelsen satt upp användas. 
Det är viktigt att riskanalyser och riskvärderingar dokumenteras för alla alternativa 
lösningar, så att personsäkerhetsfrågorna klargörs för varje alternativ lösning. 
 

6.3.3 Arbetsplan 

Arbetsplanen eller järnvägsplan som den ibland kallas när utbyggnaden gäller en järnväg, är 
det första steget i projekteringsfasen. Den ska innehålla såväl teknisk information om vägen 
som vägens eller järnvägens fysiska och miljömässiga intrång samt kostnader. 
Den ska också fungera som utformningsplan där den i väg- eller järnvägsutredningen valda 
lösningen bearbetas till en framtida utformning. De eventuella riskreducerande åtgärder 
som förutsatts från utredningsskedet följer med till arbetsplanen. Fastställande av 
arbetsplanen sker sedan under förutsättning att dessa åtgärder genomförs. Under 
projekteringen av arbetsplanen tas många viktiga beslut. Dessa beslut är det som till stor del 
påverkar vägens framtida trafiksäkerhet och sannolikhet för stora olyckor. Under 
projekteringen måste en utformning tas fram som begränsar riskerna så långt som det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. 
Den färdiga arbetsplanen utgör grund för genomförandet av projektet, där särskilda 
bygghandlingar och bygglovhandlingar tas fram.  
 

6.3.4 Bygghandling 

Bygghandlingen är det sista steget i projekteringsfasen och måste därför innehålla den 
information som är krävs för att kunna genomföra väg- eller järnvägsprojektet. 
Det ska tydligt framgå hur de riskreducerande åtgärder som framförts i riskanalysen och i 
arbetsplanen eller järnvägsplanen skall genomföras. Dessutom ska bygghandlingen klargöra 
hur riskfrågorna hanteras då trafiken läggs om under själva byggtiden. För att ta hand om 
dessa temporära frågor kan en riskhanteringsgrupp utses för att speciellt ansvara för 
riskhanteringen under byggtiden. Ett program för uppföljning och kontroll under 
driftskedet ska tas fram i samband med upprättandet av bygghandlingen, om inte detta 
redan gjorts under ett tidigare skede. 
 

6.3.5 Byggskede 

Under byggskedet tillkommer risker som skiljer sig från dem som genereras av den 
framtida vägen eller järnvägen. Bland annat uppkommer risker förknippade med 
sättningar, skred och ras. Dessutom kan risker med själva trafiken tillkomma under 
byggtiden, exempelvis då befintlig trafik med farligt gods måste omdirigeras till andra 
transportleder. Dessa aspekter tas, liksom resten av riskfrågorna som är av tillfällig natur, 
omhand av den tidigare föreslagna riskhanteringsgruppen. 
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6.3.6 Drift 

Ur risksynpunkt är driftskedet minst lika viktigt som övriga delar. Anledningen till detta är 
att drifttiden står för majoriteten av tiden i projektet och att de flesta olyckor sker just 
under driften. I denna del av projektet är det lämpligt att uppföljning sker, enligt vad som 
planerats i bygghandlingen. Dels kan uppföljningen av själva processen ligga till grund för 
framtida projekt och dels måste uppföljning ske för att kontrollera att risknivån håller sig 
inom vad som anses accepterbart. Med tanke på att många vägar har en omfattande 
livslängd kan förutsättningarna för riskerna komma att ändras med tiden. Exempelvis kan 
mängden transport av farligt gods öka eller minska vilket påverkar riskerna. Därför är det 
viktigt att uppföljning sker och att den återkopplas till de andra delarna av riskhanteringen 
så att beaktandet av riskfrågorna sker kontinuerligt. 
 

6.4 Kommunal riskhanteringsgrupp 
Ett stort problem med riskhantering är att arbetet måste ske i många verksamheter och på 
olika nivåer. Ingen enskild aktör eller yrkesgrupp har heller all den kompetens som behövs 
för ett effektivt riskhanteringsarbete. Ett bra exempel på det är när Räddningstjänsten ska 
beakta miljöfrågor i en riskanalys, vilket är ett utmärkt tillfälle att ta hjälp av andra 
förvaltningar. Genom att sätta ihop en kommunal riskhanteringsgrupp kan det mycket 
komplexa och omfattande arbetet med riskhantering i ett samhällsperspektiv underlättas81. 
Denna arbetsgrupp för tvärsektoriellt samarbete kan bestå av representanter från olika 
kommunala verksamhetsområden och andra intressenter, exempelvis 
stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, socialförvaltningen och polisen. 
Målet med riskhanteringsgruppen är att den ska kunna utgöra en resurs i frågor som 
behandlar risker i samhällsplaneringen. Genom att fastställa en policy och en handlingsplan 
för hur gruppens arbete med riskfrågor ska se ut kan riskhantering på ett naturligt sätt bli 
en del av den fysiska planeringen. 
Riskhanteringsgruppen bör regelbundet ges möjlighet att diskutera pågående och framtida 
projekt. Att genom denna metod arbeta med riskhänsyn i samhällsplaneringen underlättar 
arbetet med att hantera de konflikter som kan uppstå mellan riskgenererande verksamheter 
och de säkerhetskrav som ställs på den miljö människor vistas i. 
Eftersom de olika förvaltningarnas representanter bidrar med olika kunskaper och synsätt 
skapas en bra utgångspunkt för arbetet med att integrera riskhantering som en naturlig och 
självklar del i all kommunal verksamhet. 
Det är viktigt att skapandet av en kommunal riskhanteringsgrupp inte uppfattas som den 
enda lösningen på hur riskhänsyn kan tas i samhällsplaneringen. Modellen bör ses som en 
form av tvärsektoriellt arbete som lämpar sig i en del kommuner. I andra kommuner finns 
redan denna typ av samarbete i praktiken, om än i mer inofficiella grupperingar. 
 
 
 
 
81 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
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7 Riktlinjer och rekommendationer för bebyggelse 
För att kunna avgöra vilken typ av bebyggelse som lämpar sig i närheten av 
farligtgodsleder finns det av länsstyrelsen fastställda riktlinjer. Dessa riktlinjer är framtagna i 
syfte att utgöra ett stöd vid planering av farligtgodsleder samt de verksamheter och objekt 
som kan påverkas av transporterna. Utgångspunkten i länsstyrelsens riktlinjer för farligt 
gods är att planeringsprinciperna ska vara likadana i hela landet.  
I verkligheten ser det lite annorlunda ut då riktlinjerna skiljer sig åt mellan olika län. 
Syftet är dock det samma och grundar sig i att verka för att minimera risker vid 
nyexploatering och i befintliga miljöer. Det är inte bara viktigt att skydda omgivningen 
från skadeverkningar vid en olycka, utan även skydda vägens eller järnvägens användning 
som transportmöjlighet för farligt gods. Nybebyggelse bör därmed inte medges i sådan 
närhet att transporterna med farligt gods till slut omöjliggörs. 
För befintlig bebyggelse intill transportleder för farligt gods, järnväg och bensinstationer, 
bör åtgärder vidtas i den mån det är möjligt för att säkerheten ska närma sig den som 
eftersträvas för ny bebyggelse. 
Syftet med detta kapitel är att redovisa och exemplifiera dessa rekommendationer.  
 

7.1 Rekommendationer för bebyggelse intill vägar med 
transport av farligt gods 

Det finns idag en rad rekommendationer på skyddsavstånd inom samhällsplaneringen. För 
farligtgodstransporter har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket 
och Socialstyrelsen satt 100 m som riktvärde för skyddsavstånd vid planering av 
industriområden och storindustriområden82. Som riktvärde för skyddsavstånd kring 
omlastningscentraler gäller 500 meter. Vägverket hänvisar till dessa skyddsavstånd i frågor 
gällande ny bebyggelse nära trafikleder till industriområden som producerar eller 
konsumerar stora mängder farligt gods83. 
Göteborgs kommun rekommenderar att ett bebyggelsefritt område på 30 meter ska finnas 
kring vägar och järnvägar som fungerar som primära transportleder för farligt gods84. 
När det gäller upprättande av kontorsbebyggelse samt bostadsbebyggelse tillåts det fram till 
50 respektive 100 meters avstånd från transportleden. För att få uppföra ny bebyggelse 
inom detta område krävs en särskild riskanalys som visar på att säkerheten i och runtom 
byggnaden är acceptabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 Boverket, Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, 1995. 
83 Vägverket, Vägverkets underlagsmaterial för tillämpning av PBL och NRL – Farligt gods, 1997 
84 Göteborgs kommun, Översiktsplan för Göteborg – Fördjupad för sektorn transporter av farligt gods, 1997 
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I Stockholms Läns Länsstyrelses85 rapport angående riskhänsyn vid ny bebyggelse, anges det 
att ”området som ligger inom 100 meter från transportled för farligt gods ska bedömas vid 
exploatering. Det är inte lämpligt att lokalisera känslig bebyggelse såsom bostäder, sjukhus, 
vårdlokaler, daghem och skolor i direkt anslutning till transportleder för farligt gods. Ifall 
verksamheter eller bebyggelse ändå placeras inom 100 meters avstånd från vägen samt att 
en risksituation anses finnas ska en riskanalys vara ett underlag för planeringen. 
Risksituationen kan under särskilda förutsättningar även behöva utredas utanför 100 
meters avstånd.” 
 

7.1.1 Rekommenderade skyddsavstånd kring farligtgodsled i Stockholm 

Stockholms Läns Länsstyrelses rekommendationer för den fysiska utformningen kring 
vägar ser ut enligt följande85: 
 

• Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid 
exploatering. 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Detta för att undvika 
risker förknippade med avåkning och olyckor med petroleumprodukter, vilket är 
det dominerande transportslaget av farligt gods. 

• Längs vägar för farligt gods bör tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från 
vägkant och sammanhållen bostadsbebyggelse inom 75 meter från den undvikas. 
Även om avstånden hålls kan ändå särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens 
utformning. Längs de sekundära transportlederna för farligt gods där endast enstaka 
bensintransporter sker kan kortare avstånd tillämpas. 

• Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 75 meter från en 
transportled för farligt gods om de kommer att inrymma människor som kan ha 
svårt att snabbt genomföra en utrymning. Även om avstånden hålls kan ändå 
särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000. 
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Figur 7.1.1.1 Minimiavstånd kring transportleder för farligt gods i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2000 
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7.1.2 Riskpolicy 

För att underlätta detaljplaneprocessens hantering av risker med farligt godstransporter 
anger Skåne, Stockholm och Västra Götalands läns länsstyrelse i sitt sammanställande 
dokument om riskhantering i detaljplaneprocessen86, att en framtagen riskpolicy ger en 
vägledning om hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i samband med 
planprocessen. I denna riskpolicy finns en zonindelningsmodell till hjälp för bedömning av 
skyddsavstånd där avstånd delas in i zoner istället för exakta avstånd. 
Zonindelningen i figur 7.1.2.1 hanterar endast kvartersmark, dvs. all mark som inte är 
allmän plats eller vattenområde. Allmän plats definieras som ett område som är allmänt 
tillgängligt och avsett för gemensamt behov87. Detta innebär bland annat att avstängning 
för allmänheten inte får ske. Exempel på vad som anses som allmänna platser anges i PBL 5 
kap 3§ som gator, vägar, torg och parker88.  
Vidare anges att för allmänna platser i en plan, bör områden närmast riskkällan, i detta fall 
transportleden, utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Områden i 
direkt anslutning till riskkällan bör inte exploateras på sådant sätt att ett eventuellt 
olycksförlopp kan förvärras. Hårda konstruktioner eller motsvarande som kan orsaka skada 
på ett fordon som åker av vägen skall undvikas. 
 
Riskpolicyn innebär att riskhanteringsarbetet beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 
150 meters avstånd från en farligtgodsled. Avståndet är valt utifrån regionala förutsättningar 
som framför allt råder i de tre storstäderna avseende transporter av farligt gods 89, 90, 91. 
Riskpolicyn är riktlinje och hindrar inte att lokala målsättningar på andra platser används 
som verktyg i riskhanteringsprocessen.  
För att åstadkomma en lämplig markanvändning i förhållande till transportleden är det 
dock viktigt att hänsyn tas till den riskbild som råder i aktuellt område. Persontäthet, 
exploateringsgrad, ålderssammansättning, nedsatt rörelseförmåga, språksvårigheter, 
lokalkännedom, medvetenhet om olycka osv. är faktorer som påverkar riskbilden i 
området. En lämplig lokalisering innebär att hänsyn även tas till platsens unika förhållanden 
så som topografi, meteorologi, bebyggelsens placering inom planområdet samt dess yttre 
och inre utformning.  
 
 
 
 
 
 
86 Länsstyrelsen Skånes län, Stockholms län, Västra Götalands län, Riskhantering i detaljplaneprocessen - 
Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, 2006 
87 Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002. 
88 Svensk författningssamling 1987:10, Plan- och bygglagen, 1987 
89 Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
90 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000. 
91 Göteborg kommun, Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för sektorn transporter av farligt gods, 1999. 
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Figur 7.1.2.1 Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig 
markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods.  
Länsstyrelsen Skånes län, Stockholms län, Götalands län, 2006 
 

7.1.3 Avstegsfall 

Ibland kan det finnas ett starkt intresse av att uppföra ny bebyggelse i områden nära en 
transportled för farligt gods. När denna situation uppkommer krävs att en fördjupad 
riskanalys görs som visar om den planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till 
behovet av skydd mot olyckshändelser. När avstegsfall från rekommendationerna tillämpas 
är det viktigt att det motiveras och att skälen till avstegen tydligt framgår. För att bedöma 
om avsteg kan vara aktuellt görs en bedömning från fall till fall.  
Stockholms Läns Länsstyrelses bedömning av avstegsfall grundas bland annat på följande 
faktorer92: 
 
 
 
 
92 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000. 
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Typ av bebyggelse 
Det är lämpligare att lokalisera kontor och industri nära en transportled för farligt gods där 
det vistas människor som snabbt kan nås med information, lätt kan uppfatta ett 
varningsmeddelande, kan söka skydd och sätta sig i säkerhet utan hjälp och är vuxna, än 
personer som vistas i bostäder, ålderdomshem, sjukhus m.m. som kan påverkas av risker 
även på natten under sömn. De är svåra att varna och de kan ha svårt att söka skydd och 
sätta sig i säkerhet utan hjälp. 
 
Utformning av bebyggelsen 
Ytorna i bebyggelsen kan lokaliseras på ett sådant sätt att utrymningsvägar, personintensiva 
utrymmen, sovrum eller vardagsrum och fasad med stora fönsterytor vänds bort från 
riskkällan. 
 
Riskkällan 
Är det en primär eller sekundär transportled för farligt gods? På primära transportleder går 
oftast många olika typer av farligt gods medan flödet på de sekundära varierar beroende av 
vilka målpunkter som är lokaliserade utefter den studerade sträckan. Även kommande 
trafiksituation bör beaktas.  
 
Landskapsutformning 
Terrängförhållanden, topografi, tät vegetation, höjdskillnader, markens lutning, murar och 
vallar mellan vägen och det planerade området kan utgöra ett visst skydd och begränsa 
konsekvenserna av en olycka. Marklutning som gör att riskkällan ligger högre än den 
planerade bebyggelsen kan dock förvärra risksituationen.  
 
Tekniska åtgärder 
Genom en förstärkt väggkonstruktion, brandtålig fasad och förstärkta fönster med så små 
ytor som möjligt kan fasaden mot riskkällan stå emot brand och explosionspåverkan bättre. 
Ventilationen kan förses med nödbrytare och luftintaget placeras bort från riskkällan. 
 
Alternativa lösningar 
Riskexponeringen för de människor som kommer att uppehålla sig inom området kan 
minskas genom att t.ex. flytta på den eller de riskkällor som alstrar alla eller en stor del av 
farligtgodstransporterna som passerar det aktuella planområdet, alternativt införa 
tidsstyrning för att styra transporterna till tider då minst antal människor befinner sig i 
området. 
 
Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
Räddningstjänstens utryckningsberedskap och tillgång till utrustning påverkar också 
bedömningen. Om det planerade området ligger utom föreskriven insatstid kan krav på 
ytterligare åtgärder tillkomma. Exempelvis extra utrymningsvägar, installation av sprinkler 
etc. Ofta krävs det att flera av ovanstående kriterier talar för att säkerheten kan klaras för 
att ett avsteg från rekommendationerna ska accepteras. 
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7.2 Rekommendationer för bebyggelse intill bensinstation 
Stockholms läns länsstyrelse skriver i sin rapport om riskhänsyn vid ny bebyggelse93 att 
dagens bensinstationer till stor del är lokaliserade i anslutning till köpcentrum och 
restauranger för att vara lättillgängliga för kunden. Detta leder till att bensinstationerna 
placeras i miljöer där det vistas mycket folk, med närhet till bostadshus och annan skadlig 
bebyggelse. Bensinstationernas placering i tätbebyggda områden innebär också att 
transporter av farligt gods sker på mindre lämpliga vägar. Lokaliseringsproblematiken är 
därför av strategisk karaktär och bör behandlas i kommunens översiktsplan. Förutom risk 
för brand finns också risk för utläckage och föroreningar pga. av spill av drivmedel och 
oljor till mark och vattendrag. För omgivningen innebär en bensinstation också ökad 
exponering av störningar i form av ofta omfattande fordonstrafik även nattetid, buller, 
avgaser och ljusstörningar från strålkastare. Det finns även långsiktiga hälsoeffekter orsakade 
av avgaser och lättflyktiga kolväten, t.ex. bensen, som avgår från fordon och vid tankning 
och påfyllning av tankar.  
 
Vid framtagandet av riktlinjer gällande bensinstationer finns det inte ett lika entydigt 
underlag att utgå ifrån som för farligt godstransporter. Som utgångspunkt för 
rekommendationerna för Stockholms län har Länsstyrelsen använt Boverkets, Bättre plats för 
arbete94, Sprängämnesinspektionens råd, försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § miljöbalken95 
samt utomstående expertkunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000. 
94 Boverket, Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet, 1995 
95 Svensk författningssamling 1998:808, Miljöbalken, 1998 



 

64 

7.2.1 Rekommenderade skyddsavstånd för bebyggelse intill bensinstationer 

Från samma rapport96 som rekommendationer hämtades för ”skyddsavstånd kring farligt 
gods led i Stockholm”, hämtas och redovisas nedan de riktlinjer som finns fastställda av 
Stockholms läns länsstyrelse för ny bebyggelse intill bensinstationer. 
 
Stockholm läns Länsstyrelsens rekommendationer för den fysiska utformningen kring 
bensinstationer utgörs av dessa punkter: 
 

• Inom 100 meter från en bensinstation med medelstor försäljningsvolym ska alltid 
risksituationen och olägenheterna för människor och miljö analyseras och bedömas. 
 

• I nyplaneringsfallet (ny bebyggelse eller ny bensinstation) bör alltid ambitionen vara 
att hålla ett avstånd på 100 meter från bensinstationen till bostäder, daghem, 
ålderdomshem och sjukhus97. Detta avser en bensinstation med medelstor 
försäljningsvolym av fordonsbränsle. 

 
• Ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt bör ett minimiavstånd på 50 meter 

alltid hållas från bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus 
samt samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig. 

 
• Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från en 

bensinstation om människor som kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning 
förväntas finnas inom verksamheten, men också med hänsyn till luftföroreningarnas 
långsiktiga påverkan på människor. 

 
• Om försäljning av biogas sker eller kan komma att ske i framtiden krävs oftast ett 

längre skyddsavstånd än för bensin. Vid ny bebyggelse som rymmer svårutrymbara 
lokaler ska ett avstånd på minst 100 meter hållas98. 

 
• Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk (oberoende av 

försäljningsvolym för fordonsbränsle) inte uppföras inom ett avstånd av 25 meter 
från: 
1. Tankfordonets lossningsplats99. 
2. Avluftningsanordningar från bensincistern. 
3. Tankställe där fordon tankas. 
 
 

 
96 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt 
gods samt bensinstationer, 2000. 
97 Boverket, Bättre plats för arbete - Allmänna råd 1995:5, 1995 
98 Sprängämnesinspektionens författningssamling 1997:6, Sprängämnesinspektionens föreskrifter om cisterner för 
brandfarlig gas, 1997 
99 Sprängämnesinspektionens författningssamling 1997:8, Sprängämnesinspektionens Allmänna råd, 1997 
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I figur 7.2.1.1 nedan illustreras hur skyddsavstånd till bensinstationer kan tas med avseende 
på olika verksamheter. 
 

 
Figur 7.2.1.1 Minimiavstånd kring bensinstationer 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2000 

 

7.2.2 Avstegsfall 

Precis som tidigare nämnts kan det finnas starka intressen att uppföra ny bebyggelse 
centralt på ett område närmare än 50 meter från en bensinstation med medelstor 
försäljningsvolym av bränsle. På liknande sätt som för rekommenderat avstånd till farligt 
gods led krävs det att en fördjupad hälso-, risk- och miljökonsekvensanalys görs för att visa 
om den planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd mot 
olyckshändelser och risker för miljö och hälsa. Med tanke på långsiktiga risker bör 
hälsoeffekter som exempelvis spridningsbilder och förväntade halter av luftföroreningar 
studeras. Avstegsfall bör normalt endast komma i fråga vid hög exploateringsgrad och när 
inga andra alternativa lösningar finns att tillgå. I det fall där avsteg blir aktuellt görs en 
enskild bedömning för det specifika fallet.  
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Bedömning av avstegsfall grundas till stor del på följande faktorer: 
 
Typ av bebyggelse 
Det är lämpligare att lokalisera kontor och industri nära en bensinstation. Detta beroende 
på att de människor som vistas i lokalerna snabbt kan nås med information, lätt kan 
uppfatta ett varningsmeddelande, kan söka skydd och sätta sig i säkerhet utan hjälp och är 
vuxna. Detta till skillnad från personer som vistas i bostäder, ålderdomshem, sjukhus m.m. 
som kan påverkas av risker även på natten under sömn. De är svåra att varna och de kan ha 
svårt att söka skydd och själv sätta sig i säkerhet utan hjälp från andra. Ur 
hälsoskyddssynpunkt måste även risken för hälsopåverkan av t.ex. kolväten beaktas. 
 
Bensinstationens utformning och försäljningsvolym 
Avståndet till avluftningsrör, tankställe där fordon tankas, tankbilens uppställningsplats och 
lossningsställe samt stationens omsättning av bränsle/antal leveranser påverkar 
bedömningen. Även trafiksituationen för tankfordonen vid lossningstillfället bör beaktas. 
Genom att placera riskkällorna inom bensinstationens område så långt bort från den 
planerade bebyggelsen som möjligt kan tillräckligt skyddsavstånd erhållas. 
Strålningsintensiteten från brand i bensinpöl kan minskas om spillytan kan begränsas t.ex. 
genom invallning av lossningsplatsen.  
 
Utformningen av bebyggelsen 
Ytorna i bebyggelsen kan lokaliseras på ett sådant sätt att utrymningsvägar, personintensiva 
utrymmen, boningsrum och fasad med stora fönsterytor vänds från riskkällan. 
 
Landskapsutformning 
Terrängförhållanden i zonen mellan bensinstationen och det planerade området kan 
utnyttjas för att utgöra ett visst skydd och begränsa skadeeffekterna vid en olycka. 
Marklutning som gör att riskkällan ligger högre än den omgivande bebyggelsen kan dock 
tvärtom förvärra situationen. 
 
Tekniska åtgärder 
Genom att tillämpa tekniska åtgärder i form av förstärkt väggkonstruktion, brandtålig fasad 
och förstärkta fönster med så små ytor som möjligt kan fasaden mot riskkällan stå emot 
brandpåverkan och explosionspåverkan bättre. Ventilationen kan förses med nödbrytare 
och luftintaget placeras bort från riskkällan. 
 
Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
Räddningstjänstens utryckningsberedskap och tillgång till utrustning är en variabel som 
måste finnas med i bedömningen. Om det planerade området ligger utom föreskriven 
insatstid kan krav på ytterligare åtgärder i form av extra utrymningsvägar, installation av 
sprinkler, etc. tillkomma. 
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8 Praktikfall Luleå 

8.1 Översiktsplan 
Den aktuella översiktsplanen100 för Luleå kommun togs fram 1990 och redovisar 
kommunens ställningstagande till vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering 
eller prövning av lov. 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2002 att planen fortfarande är aktuell förutom i 
redovisning av markanvändning söder och väster om Luleälv samt översiktsplanens 
redovisning av externt köpcentrum. 
Den nuvarande fördjupade översiktsplanen101 antogs av kommunfullmäktige 1993. 
De få inslag som finns rörande farligt gods fastställer att:  
 

• Tillräckliga skyddsavstånd måste finnas mellan s.k. farliga verksamheter och 
exempelvis bostäder, skolan, vårdcentraler mm där människor vistas. 

 
• Huvuddelen av de knappt 20 talet bensinstationerna som finns inom planområdet 

ligger inom redan befintliga bebyggelseområden där arbete pågår med att precisera 
skyddsavstånden till bostäder mm. Resultatet av arbete ska arbetas in i kommande 
stadsdels- och detaljplaner. Några stora konflikter bedöms inte finnas vid denna 
tidpunkt, men ändå bör stor restriktivitet gälla för ytterligare etableringar inom 
centrumområdet med hänsyn till de risker som transporter till och från 
bensinstationerna medför. 

 
• Länsstyrelsen beslutade under 1991 att inte införa något förbud mot transporter av 

farligt gods genom Luleå centrum då förbudet anses omöjligt att övervaka. 
Möjligheterna att begränsa transporterna av farligt gods diskuteras av länsstyrelsen 
och kommunen. 

 
• Risker förknippade med transporter av farligt gods ska beaktas och förebyggas i den 

kommunala fysiska planeringen. Transporter ska styras till vägar som medför minsta 
risk för skada vid olycka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 Luleå Kommun, Översiktsplan för Luleå Kommun, 1990 
101 Luleå Kommun, Fördjupad översiktsplan Luleå tätort - Överväganden och planeringsunderlag, 1993 



 

68 

8.2 Politiskt läge 
Luleå kommun har ingen separat räddningsnämnd utan kommunstyrelsen har uppdraget 
att agera som räddningsnämnd. Under kommunstyrelsen finns räddnings- och 
beredskapsutskottet vars främsta uppgift är att bereda ärenden åt 
kommunstyrelsen/räddningsnämnden. 
Räddnings- och beredskapsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. De 
sammanträder 10 gånger per år (ej juni och juli). 
Räddningstjänsten ansvarar för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser och vid 
överhängande fara för olyckshändelser, hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljö, såväl i fred som under höjd beredskap.  
Verksamheten omfattar både skadeavhjälpande och skadeförebyggande räddningstjänst, 
riskanalys, tillsyn av sotningsväsendet och samordning av kommunens beredskapsplanering. 

8.3 Luleå räddningstjänst 
Luleå räddningstjänst är en av totalt 6 räddningstjänster i Sverige utrustad för att verka som 
en kemenhet i beredskap. Detta innebär att en extra resurs i form av en kemcontainer 
utrustad för att förenkla räddningsinsatsen vid en kemolycka finns att tillgå. För att kunna 
leda dessa stora insatser har Luleå räddningstjänst två utbildade kemkoordinatorer. Denna 
resurs är avsedd för att kunna agera vid stora kemolyckor i hela regionen, dvs. ett område 
som sträcker sig från Umeå och norrut.  
Vid en stor olycka finns även ett samarbete med de intilliggande kommunerna Piteå, 
Boden, Älvsbyn samt Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten. Detta samarbete går 
under namnet femkanten och gör det möjligt att vid behov kalla in extra resurser från 
dessa närliggande räddningstjänster. 
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8.4 Handlingsprogram 
I Luleå kommuns handlingsprogram102 för olycksförebyggande verksamhet anges en rad 
punkter med mål. Bland dessa är följande punkter angående stora olyckor värda att nämna. 
 

• Lulebor som har närhet till farliga verksamheter ska vara medvetna om riskerna 
som dessa utgör samt hur de ska handla i händelse av en olycka. 

 
• Räddnings‐ och beredskapsnämnden ska i samarbete med de farliga 

verksamheterna kontinuerligt informera berörda boende om risker och skydd. 
 

• Transporter av farligt gods ska inte leda till olyckor i centrala Luleå. 
 

• Dricksvattentillgången till Luleå tätort ska vara säker. 
 

• Gäddviks vattenverk ska skyddas. 
 

• Skyddszoner för Gäddviks vattenverk ska utökas enligt beslut i tekniska nämnden. 
 

• Tekniska nämnden ska säkra Gäddviks norra vattentäkt mot infiltration av farligt 
ämne från trafiken på Storsandsvägen 

 
• Stadsplaneringen ska främja säkerhetsfrågor. 

 
• Byggnadsnämnden ska ta riskhänsyn i samhällsplaneringen. Alla större detaljplaner 

ska beakta risker och synpunkter ska även inhämtas från räddningstjänsten. 
 

• Luleå kommun ska effektivt kunna hantera kriser (extraordinära händelser). 
 
 
Under 2008-2009 ska en riskanalys utföras för en rad krisområden. Bland dessa är 
förorenat vatten ett av de områden som ska analyseras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 Luleå Kommun, Handlingsprogram 2009-2012 för förebyggande verksamhet i Luleå kommun enligt Lag om skydd 
mot olyckor, 2009 
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8.5 Tvärsektoriellt arbete 
Luleå kommun har en säkerhetsgrupp bestående av företrädare för de större 
förvaltningarna och bolagen inom kommunen. Säkerhetsgruppen rapporterar via 
säkerhetssamordnaren om pågående arbete till kommunstyrelsen samt till förvaltnings- och 
bolagschefer.  
Målsättningen med säkerhetsgruppen är att den ska: 
 
Utgöra stöd till förvaltningar och bolag i det förebyggande säkerhetsarbetet. 
Utveckla kommunens säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi. 
Bevaka tillbuds- och skadestatistik samt skadefinansiering. 
Bilda nätverk internt och externt i säkerhetsfrågor. 
Informera kontaktpersoner på förvaltningar och i bolag om aktuella säkerhetsfrågor. 
 
Gruppen består i dagsläget av företrädare från räddningstjänsten, barn och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret, hamnkontoret, Lulebo AB och Luleå Energi AB. 
Säkerhetsgruppen leds av Luleå räddningstjänsts säkerhetssamordnare Urban Rönnbäck. 
 

8.6 Tidigare utredning av farligtgodstransporter 
Luleå kommun utförde år 1987-88 en utredning om transporter av farligt gods inom 
tätorten103. I denna utredning konstaterades att SSAB var den största producenten och 
konsumenten av farligt gods. Andra start- och målpunkter för farligt gods transporter 
fastställdes till Uddebo oljehamn, AGA-fabriken, Luleå Flygstation, F21, 
styckegodshamnen, Notviken(SJ och Norrbottens kraftverk) och vattenverket. 
Det konstaterades också att reservvattentäkten i Gäddvik var särskilt känslig vid en 
eventuell olycka med farligt gods. Mot denna bakgrund angav utredningen att transporter 
av farligt gods inte skulle tillåtas på bland annat Älvsbrovägen-Sandviksgatan-Södra 
Hamnleden utom i undantagsfall, med särskilt tillstånd och i begränsad omfattning. Bland 
undantagen finns flygbränsletransporter från Uddebo till Kallax flygplats som tillåts trafikera 
nämnda vägsträcka. Övriga genomfartstransporter av petroleumprodukter är hänvisade till 
Svartöleden - Bodenvägen. 
Vattentäkten i Gäddvik är idag skyddad med täta diken som dock måste kompletteras om 
åtgärder som rör brunnsområdet eller inre skyddsområdet utförs, t.ex. anläggande av en 
gång- och cykelväg inom brunnsområdet.  
 
 
 
 
 
103 Vägverket, Alternativa vägförbindelser mellan väg E4 och Kallax flygplats/Bergnäset, Luleå kommun Vägutredning, 
2003 
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I prövningen av flygplatsens utbyggnad för fraktflyg som skedde 1999 har frågan om 
riskerna med bränsletransporterna åter aktualiserats eftersom dessa kommer att öka i takt 
med ökad flygverksamhet. Därvid har bland annat förslaget att bygga en bränsleledning 
mellan Uddebo och flygplatsen åter aktualiserats. Ingen riskanalys beträffande den 
förväntade ökningen av farligtgodstransporter till  och från Luleå flygplats är gjord.  
Väg 616 genom Gäddvik är inte en rekommenderad väg för farligt gods men transporter 
sker trots det idag längs vägen. Den övervägande delen av dessa transporter bedöms av 
Räddningstjänsten i Luleå utgöras av eldningsoljor och bränslen. Uppgifter om vilket 
mängd farligt gods som transporteras genom Gäddvik saknas men mängderna bedöms vara 
av mindre omfattning. De rekommenderade vägarna för farligt gods transporter visas i bild 
i nästkommande avsnitt. 
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8.7 Vägvalsstyrning 
I Luleå tätort finns rekommendationen att transporter av farligt gods ska ske längs E4, väg 
97 och Svartöleden. Svartöleden möjliggör transporter från Uddebo oljehamn samt AGA-
gasdepå ut genom Luleå tätort utan att transport behöver ske genom Luleå centrum. 
I figur 8.7.1 nedan illustreras de rekommenderade transportvägarna för farligt gods i en 
översikt. 

 

 
Figur 8.7.1 Rekommenderad transportväg för farligt gods i Luleå 
Räddningsverket, 2008 
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8.8 Omfattning av vägtransporter 
En intervju med Karl Erik Hansson på Svenska Shell AB gjordes i syfte att kartlägga 
omfattningen av petroleumtransporterna från Uddebo oljehamn genom Luleå stad. 
Nedanstående statistik och fakta är hämtade från denna intervju som gjordes 2008-12-
12104. 
 
Statistik från Shell på Uddebo oljehamn visar att det under åren 2007 och 2008 
transporterats ungefär 375 000 m3 petroleumprodukter per år från Shells verksamhet på 
Uddebo. 
26 500 m3 av dessa transporterades vidare på järnväg och den resterande majoriteten 
transporterades vidare av tankbilar på vägnätet. 
Transporter bör precis som nämnts i tidigare kapitel gå via rekommenderade leder för 
farligt gods. I praktiken är omständigheterna precis i linje med vad den tidigare 
vägutredningen fastställer, dvs. att den transport av flygfotogen som sker ut till Kallax 
flygplats går direkt från Uddebo oljehamn via Södra hamnleden ut till flygplatsen. Den 
volym det rör sig om är ungefär 30 000 m3 per år vilket motsvarar 2 till 3 
tankbilstransporter om dagen. Totalt sett utgör transporten av flygfotogen knappt 10 % av 
den totala volymen petroleumprodukter som transporteras från Uddebo oljehamn. 
Det är en omfattning som stämmer bra överens med vad som anges i vägverkets 
vägutredning105. Där anges omfattningen till 2-4 sådana transporter per dag och lika många 
återresor med tom bil. Vidare uppskattas det totala antalet tunga transporter genom Luleå 
centrum uppgå till 250-300 lastbilar per dygn, varav drygt 50 i form av tankbilar som 
transporterar petroleumprodukter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 Karl Erik Hansson, Shell AB Uddebo oljehamn, 2008-12-12 
105 Vägverket, Alternativa vägförbindelser mellan väg E4 och Kallax flygplats/Bergnäset, Luleå kommun Vägutredning, 
2003 
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8.9 Uddebo oljehamn 
Shell Uddebo jobbar hårt med förbyggande säkerhetsarbete hävdar Karl Erik Hansson106. 
Det finns dagliga rutiner på oljehamnen som innefattar en kontrollrunda av anläggningen, 
huvudsakligen för att kunna upptäcka eventuella läckage tidigt.  
För att höja kompetensen hos tankbilschaufförerna ges utöver ADR-utbildning årligen en 
extra utbildning i olycksförebyggande och brandskyddande syfte. Chaufförerna måste även 
respektera företagets policy, som fastslår att inga tankbilschaufförer ska prata i mobiltelefon 
när de vistas på vägen. Under lastning skall flamsäkra kläder, hjälm med visir alternativt 
skyddsglasögon alltid bäras. 
Arbetet med att förebygga och förbereda sig för olyckor innefattar såväl organisationen, 
individen som tekniken. Tekniken vid själva tankningen har blivit ännu säkrare i och med 
att ett nytt automatiskt släcksystem för 5,5 miljoner kronor har installerats vid 
tankstationen. Utöver Shells egna tankbilar kommer det dagligen även tankbilar från de 
andra oljebolagen, då ett depåsamarbete sedan ett antal år finns etablerat. För att säkerställa 
kompetensen hos samtliga förare ställs kravet att de måste genomgå en utbildning vid 
utlastningen samt klara en 25 minuters datakurs, där frågor rörande säkerhet måste kunna 
besvaras. 
Verksamhetens goda syn på säkerhet förstärks ytterligare då Karl Erik berättar att alla 
utomstående, t.ex. svetsare och elektriker alltid informeras om gällande säkerhetsrutiner 
och utrustning innan de påbörjar sitt arbete på anläggningen. 
Arbetstillstånd krävs alltid för alla typer av arbeten som utförs av utomstående. 
Vid så kallade heta arbeten tillkallas alltid Räddningstjänsten för att bedöma under vilka 
förutsättningar det aktuella arbetet får utföras samt för att utfärda dokument som fastställer 
detta. 
Inom organisationen finns det även ett system för incident- och olycksrapportering där 
rapporten granskas och bearbetas av en mottagare på huvudkontoret. Systemet är framtaget 
för att minska uppkomsten av olyckor genom att jobba aktivt med incidenter och tillbud. 
Ärenden förblir öppna till dess att ansvarig mottagare har föreslagit en åtgärd till 
problemet. Systemet är uppbyggt så att den som skickat in avvikelsen och alla andra kan 
följa och kontrollera denna process via en databas för att kunna dra lärdom av det 
inträffade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 Karl Erik Hansson, Shell AB Uddebo oljehamn, 2008-12-12 
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8.10 Målpunkter 
För att åskådliggöra flödet av petroleumprodukter har de målpunkter som finns inom 
Luleå tätort markerats ut på en översiktskarta, se figur 8.10.1. Dessa målpunkter är 
bensinstationer och tappställen som hanterar stora mängder brandfarlig vara. Målpunkter 
har hämtats från Räddningstjänstens förteckning över tillståndspliktiga objekt enligt Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor107. Tappställen med försumbara mängder har ej 
markerats. 
 
 

 
Figur 8.10.1 Målpunkter för petroleumtransporter. De flesta utgörs av bensinstationer och tappställen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 Svensk författningssamling 1988:868, Lag om brandfarliga och explosiva varor, 1988 
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8.11 Tryggad dricksvattenförsörjning 
Gäddviks vattentäkt står idag för nästintill hela centrala Luleås dricksvattenförsörjning 
genom det vattenverk som finns beläget vid Gäddvik/Storheden-området108. Vattenverket 
producerar genom konstgjord infiltration i grundvattentäkten ett dricksvatten av 
livsmedelskvalitet.  
Vikten av att kunna leverera ett friskt dricksvatten är oerhört stor vilket gjort att en rad 
skyddsåtgärder vidtagits i form av olycksförebyggande såväl som skadebegränsande 
åtgärder. För att kunna organisera detta skyddsarbete har området i och runtomkring 
vattentäkten fastställts som en skyddszon med olika zonindelningar beroende på grad av 
prioritet. 
För att säkra Gäddviks vattentäkt emot ett eventuellt petroleumutsläpp från en olycka på 
de vägar belägna närmast intill vattenverket, har diken tätats och försetts med 
uppsamlingsbrunnar. Denna skyddsåtgärd är mycket kostsam men Luleå kommun har ändå 
bedömt att skyddsåtgärden är nödvändig sett till vilken skada en kontaminering av 
grundvattentäkten skulle utgöra. 
Vägverket har även utfört skyddsåtgärder gentemot Gäddviks vattentäkt i form av tätade 
diken med geotekniska membran längs väg 616. 
I dagsläget finns ingen alternativ dricksvattenförsörjning som klarar av att försörja hela 
Luleå kommun ifall Gäddviks grundvattentäkt skulle infekteras eller förorenas. Den 
reservvattentäkt som finns klarar att producera ungefär 20 % av vad Gäddviks vattentäkt 
idag genererar. 
Planer finns att bygga om Gäddviks vattenverk, vilket skulle medföra att vattenverket med 
hjälp av ny teknik kan koppla bort grundvattentäkten och istället kan rena ytvatten från 
Luleå älv tills grundvattentäkten åter är brukbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 Patrik Fahlén, Luleå Kommun Tekniska förvaltningen VA, 2009-05-28 
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9 Förslag till fortsatt arbete i Luleå Kommun 
För att förbättra dagens situation inom Luleå kommun ges följande förslag: 
 

• Kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan bör ses över och revideras. 
De få riktlinjer som finns vad gäller skyddsobjekt och riskkällor känns alldeles för 
ytliga och öppna för fria tolkningar. Tydligare områdesbeskrivningar som tar 
ställning till riskverksamheters påverkan på området rekommenderas. För att 
underlätta framtida arbete borde en tydlig policy för frågor rörande farligt gods 
arbetas fram. Detta skulle underlätta frågor som kommer upp när planärenden ska 
prövas. 
 

• I diskussionen kring hur farligt gods ska beaktas bör Luleå kommuns 
säkerhetsgrupp få en roll. Säkerhetsgruppen är en resurs som kan nyttjas för att 
förbättra samarbetet mellan förvaltningar inom kommunen. I hantering och 
planering kring farligt gods finns många olika aspekter. En tvärsektoriell grupp med 
kunskap inom många områden kan behandla frågeställningar utifrån många 
perspektiv för att sedan ta med sig resultatet till respektive förvaltning. Gruppen 
bör även innehålla en representant från miljökontoret. 

 
• De riktlinjer som finns sammanfattade i denna rapport kan utgöra en grund till hur 

arbetsprocessen rörande risker i samband med farligtgodstransporter kan gå till.  
Storstädernas framtagna skyddsavstånd är kanske inte möjliga att tillämpa fullt ut på 
Luleå kommun, men dess metodik att skilja på olika typer av skyddsobjekt bör 
lyftas fram. Den referenslista som finns utgörs av ett stort antal rapporter där 
ytterligare fakta och metodbeskrivningar kan hämtas. 

 
• Frågan rörande de transporter av flygfotogen som idag sker genom centrala Luleå 

ut till Kallax flygplats bör aktualiseras. Den transport av flygfotogen som sker 
genom centrala Luleå motsvarande 30 000 m3 per år måste beaktas av kommun 
och länsstyrelse. Frågan om vem som bär ansvaret bör lyftas fram då kommunen 
vid ett flertal tillfällen fått avslag på sin ansökan om förbud mot farligtgodstransport 
i centrala Luleå. 
 

• En långsiktig plan för hur riskobjekt på sikt kan flyttas bort från centrala Luleå, 
Gäddviks vattentäkt och andra skyddszoner bör utarbetas. I dagens läge är många 
målpunkter för petroleumtransporter lokaliserade i dessa känsliga miljöer.  
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10 Slutsatser 
Den sammanfattning som gjorts med avseende på hur risker kopplade till 
farligtgodstransporter kan hanteras i olika processer utgör inte någon definitiv modell utan 
endast en vägledning. Genom att belysa gällande lagstiftning kan arbetet kring risker 
kopplas till olika steg i processen. Eftersom källor i form av riktlinjer och metoder till 
största del är hämtade från rapporter där storstadsmiljöer behandlas, kan detta arbete vara 
svårt att tillämpa fullt ut på en mindre stad eller kommun. Detta beror på både de lokala 
förhållanden som råder samt den lokala tillgången på resurser och kunskap.  
 
I denna studie presenteras inte bara modeller och lösningar, utan också återkommande 
problem och konflikter för att ge en bättre bild av det verkliga arbetet. Tanken med att 
lyfta fram problemen är att belysa dessa i syfte att framtida arbete och resurser ska behandla 
dessa problemområden.  
 
Genom att beskriva riskhantering, riskanalys och riskhänsyn både som definition och som 
process är förhoppningen att rapporten ska tydliggöra hur dessa kan tillämpas i frågor där 
begreppen bör integreras. Slutsatsen som kan dras av problemen i det förebyggande arbetet 
är att ansvarsfördelningen kan upplevas otydlig. Vem som bär ansvaret för en eventuell 
farligtgodsolycka är en frågeställning som är värd att lyfta fram. 
 
I planeringsprocessen ligger mycket av problematiken i att riskhanteringsarbetet inte har 
någon kultur eller tradition. Ett återkommande problem är alla otydliga definitioner, så 
som att ”risker ska beaktas” likväl som att en riskanalys har olika innehåll beroende på 
vilket område den behandlar samt vem den har utförts av. 
 
De riktlinjer om skyddsavstånd som finns med i kapitel 7 utgörs av rekommendationer 
lämnade av Stockholm, Skåne och Västra Götaland läns länsstyrelser och är framtagna för 
att tillämpas på Sveriges storstäder. Dock är skyddsavstånden framtagna på deterministiska 
grunder vilket innebär att det dimensionerade olycksfallet inte beaktar frekvensen av 
transporterna vid beräkningen av det faktiska skyddsavståndet. Tanken med att använda 
olika skyddsavstånd beroende på avsedd verksamhet i bebyggelsen är en metodik som bör 
tillämpas oavsett geografisk plats. Genom att ta fram en lokal policy som passar kommunen 
enligt en sådan modell skulle hanteringen av återkommande planärenden där hänsyn måste 
tas till farligt gods underlättas väsentligt. Detta gör på sikt att mindre resurser behöver 
läggas i frågor som redan har beaktats tidigt i processen, vilket leder till en lägre risknivå 
samt en ekonomiskt bättre lösning.  
 
I praktikfallet Luleå kommun, har det visat sig att det finns stora förbättringsmöjligheter 
inom samhällsplaneringen och framförallt när det kommer till riktlinjer som kan tillämpas i 
planeringsskedet. Frågeställningen kring farligt gods får inte negligeras, utan bör istället 
aktualiseras inom kommunens planprocesser. Den aktuella översiktsplanen samt fördjupade 
översiktsplanen är till åren gångna och känns inte aktuella, mest beroende på avsaknaden 
av uttalade konkreta riktlinjer för hur risker ska beaktas.  



 

79 

11 Referenser 

11.1 Litterära 
 
Arbetsmiljöverket, Föreskrift om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, 2005 
Arbetsmiljöverket, Riskbedömning i tillsynsarbetet - en handledning för Arbetsmiljöverket, 2001 
 
Boverket, Användningen av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska planeringen, 1998 
Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2002 
Boverket, Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och 
säkerhet, 1995 
Boverket, Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning, 2006 
Boverket, Riskhänsyn – om hälsa och säkerhet i planer och beslut, 1990 
 
Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 1989 
 
Erik Wirén, Planering för säkerhets skull, 1998 
 
Göteborgs kommun, Översiktsplan för Göteborg – Fördjupad för sektorn transporter av farligt 
gods, 1997 
 
Göteborgs stad, Sannegårds Centrum - Kvantitativ riskutredning avseende transport av farligt gods 
på hamnbanan förbi Sannegårds Centrum i Göteborgs Stad, 2008 
 
Kemikontoret., Risker för storolyckor, Riskhantering 4, 1989 
 
Luleå Kommun, Fördjupad översiktsplan Luleå tätort - Överväganden och planeringsunderlag, 
1993 
Luleå Kommun, Handlingsprogram 2009-2012 för förebyggande verksamhet i Luleå kommun 
enligt Lag om skydd mot olyckor, 2009 
Luleå Kommun, Översiktsplan för Luleå Kommun, 1990 
 
Lund University Centre for Risk Assessment and Management, LUCRAM, Integrerad 
regional riskbedömning och riskhantering, 2000 
 
Länsstyrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering 
intill väg och järnväg med transport av farligt gods, 2006/2007 
 
Länsstyrelsen Skånes Län, Stockholms Län, Västra Götalands Län, Riskhantering i 
detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods, 2006 
 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, Olycksrisker i Stockholms län – en inventering av riskbilden, 
2001 



 

80 

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag, 2003 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur?, 
2003 
Länsstyrelsen i Stockholms Län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer, 2000 
 
International Electrotechnical Comission, IEC, International Standard – Dependabiliy 
management part 3: application guide - section 9 ”Risk Analysis of technological systems”, 1995 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 2009:2, ADR-S, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i 
terräng, 2009 
 
Räddningstjänsten Höga kusten, Instruktion till Bilaga A, hantering av brandfarlig vätska, 2008 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Riktlinjer för riskbedömningar, 2004 
 
Räddningsverket, Att skydda och rädda liv, egendom och miljö – handbok i kommunal riskanalys 
inom räddningstjänsten, 1989 
Räddningsverket, Farligt gods på vägnätet – underlag för samhällsplaneringen, 1998 
Räddningsverket, Handbok för riskanalys, 2003 
Räddningsverket, Olycksrisker och MKB, 2001 
Räddningsverket, Riskhantering i ett samhällsperspektiv – Samhällsplanering, 1998 
Räddningsverket, Riskhantering i översiktsplaner - En vägledning för kommuner och länsstyrelser, 
2004 
Räddningsverket, Riskhänsyn i fysisk planering, 1998 
Räddningsverket, Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivningar, 1996 
Räddningsverket, Säker transport - Vägtransporter av farligt gods, 2002 
Räddningsverket, Transport av farligt gods – Väg och järnväg, 2007 
Räddningsverket, Transport av farligt gods 2007-2008, 2007 
Räddningsverket, Väginformation om farligt gods 2008, 2008 
Räddningsverket, Värdering av risk, 1997 
 
Räddningsverket och Boverket, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner, 2006 
 
Räddningsverkets enhet för brandfarliga och explosiva varor, Fakta om brännbarheten för 
E85, 2007 
 
Svenska Petroleum Institutet, SPI:s branschrekommendation för ETANOL E85, 2007 
 
Sprängämnesinspektionens författningssamling 1997:6, Sprängämnesinspektionens föreskrifter 
om cisterner för brandfarlig gas, 1997 
Sprängämnesinspektionens författningssamling 1997:8, Sprängämnesinspektionens allmänna 
råd, 1997 
 



 

81 

Statens Räddningsverks Författningssamling 2006:7, ADR-S, Statens Räddningsverks 
föreskrift om transport av farligt gods på väg och i terräng, 2006 
 
Statistiska Centralbyrån, Kartläggning av farligt godstransporter - September 2006, 2006 
 
Stockholms brandförsvar, Konsekvenser vid tankbilsolycka med bensin i Stockholms innerstad, 
1998 
 
Svensk författningssamling 2006:263, Lag om transport av farligt gods, 2006 
Svensk författningssamling 2006:311, Förordning om transport av farligt gods, 2006 
Svensk författningssamling 1987:10, Plan- och bygglagen, 1987 
Svensk författningssamling 1998:808, Miljöbalken, 1998 
Svensk författningssamling 1971:948, Väglag, 1971 
Svensk författningssamling 1995:1649, Lag om byggande av järnväg, 1995 
Svensk författningssamling 1998:905, Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar, 1998 
Svensk författningssamling 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor, 2003 
Svensk författningssamling 2003:789, Förordningen om skydd mot olyckor, 2003 
Svensk författningssamling 1998:1276, Trafikförordning, 1998 
Svensk författningssamling 1988:868, Lag om brandfarliga och explosiva varor, 1988 
Svensk författningssamling 1999:381, Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, 1999 
 
Sverige tekniska forskningsinstitut, Sammansättning och antändningsegenskaper hos bränsleångor 
i tankar innehållande E85, SP Rapport 2007:39, 2007 
 
Vägverket, Alternativa vägförbindelser mellan väg E4 och Kallax flygplats/Bergnäset, Luleå 
kommun Vägutredning, 2003 
Vägverket, Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplaneringsprocessen, 2000 
Vägverket, Vägverket publikation 1995:1, 1995 
Vägverket, Vägverkets underlagsmaterial för tillämpning av PBL och NRL – Farligt gods, 1997 
 
Statens räddningsverks tidning – Sirenen, nr 6 oktober 2007, Det farliga godsets vägar, 2007 
Statens väg- och transportinstitut, VTI rapport 387:3 (Vägtransporter med farligt gods- farligt 
gods olyckor i vägtrafikolyckor), 1994 
 
 

11.2 Muntliga 
Karl Erik Hansson, Shell AB Uddebo oljehamn, 2008-12-12 
 
Patrik Fahlén, Luleå Kommun Tekniska förvaltningen VA, 2009-05-28 
 




