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Förord 

Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete på brandingenjörsutbildningen vid 

Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. 

 

Jag skulle vilja tacka de personer som arbetar på Länsstyrelserna i Sverige samt hos 

kommunerna i de sex nordligaste länen som hjälpt mig. Ni har tagit er tid att dels se till att 

mina frågor har hamnat hos rätt personer samt svarat på mina frågor och skicka mig material. 

Sedan vill jag tacka mina handledare, Daniel Olsson och Ulrica Fjällman, framförallt för ert 

tålamod. Jag vill också tacka Lars Abrahamsson som motiverat och stöttat mig i att 

genomföra detta arbete. 

 

 

 

Maria Abrahamsson 

Luleå 2013-11-12 
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Sammanfattning 

Den här rapporten är gjord efter en beställning från Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit fram en kortfattad första utgåva av 

rekommendationer gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods på väg och 

järnväg. Men Länsstyrelsen planerar att ta fram en mer omfattande vägledning för 

planläggning intill transportleder för farligt gods. Inför det arbetet ansåg Länsstyrelsen att en 

karläggning av lagar och faktorer som påverkar val av skyddsavstånd borde göras samt en 

kartläggning av de rekommendationer som finns om skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods, vilket är vad som avhandlas i denna rapport. 

 

Skyddsavstånd är en passiv skyddsåtgärd som är fördelaktig framför många tekniska 

lösningar eftersom det är en åtgärd som inte behöver underhållas. Skyddsavstånd har störst 

effekt närmast riskkällan och en liten ökning av skyddsavståndet nära riskkällan ger större 

effekt än en lika liten ökning längre bort. Skyddsavstånd bidrar inte bara till skydd utan även 

till framkomlighet för räddningstjänsten. 

 

Olyckor med farligt gods är ovanliga; mellan åren 1998-2011 har det i Norrbotten skett i snitt 

tre olyckor med farligt gods per år. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har 

kommunerna ett krav på sig att förebygga dessa olyckor. Vad farligt gods är specificeras i 

lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Hur godset ska transporteras regleras av 

föreskriften ADR-S. I ADR-S delas farligt gods in i nio huvudklasser; av dessa är gaser, 

brandfarliga vätskor, oxiderande ämnen och frätande ämnen de vanligaste i Norrbotten. 

Transport av radioaktiva ämnen förekommer knappt i Norrbotten. I lokala trafikföreskrifter 

rekommenderas på vilka vägar farligt gods bör transporteras samt på vilka vägar det är 

förbjudet. Rekommenderade vägar kallas primär- och sekundärleder. Planläggning kring 

transportleder av farligt gods regleras främst av Plan- och bygglagen (2010:900) och 

Miljöbalken (1998:808). 

 

Förutom Länsstyrelsen i Norrbottens län har fem andra Länsstyrelser gett ut 

rekommendationer eller riskpolicys om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods samt 

att Länsstyrelserna i storstadslänen har en gemensam riskpolicy i ämnet. Av kommunerna i 

Sverige finns det två som har mer utförliga riktlinjer om skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods i sina översiktsplaner, dessa är Göteborg och Malmö kommun. 

Rekommendationer från andra aktörer finns också, exempelvis från Boverket och Sveriges 

Kommuner och Landsting. Studerade rekommendationer liknar varandra i stort och anger 

skyddsavstånd upp till 100-150 meter från vägen. Närmast vägen rekommenderas ett 

bebyggelsefritt område. Därefter rekommenderas bebyggelse med vakna människor som har 
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god lokalkännedom. Längst bort från vägen rekommenderas bebyggelse med en större mängd 

människor med varierande grad av utrymningsförmåga. Fördelen med att varje län har sina 

egna rekommendationer är att de kan anpassas efter de lokala förutsättningarna. 

 

De faktorer som påverkar val av skyddsavstånd är: vägens utformning, typ av väg, mängd 

farligt gods som transporteras, typ av farligt gods, mängd bebyggelse, typ av bebyggelse, 

räddningstjänstens resurser, andra skyddsåtgärder samt okontrollerbara faktorer. 

Okontrollerbara faktorer som halka och snö bidrar till många olyckor och är av stor betydelse 

för Norrbotten på grund av den långa vintern. 

 

Nyckelord: Farligt gods, Skyddsavstånd, Rekommendationer 
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Abstract 

This report is created as an order from the County Administrative Board of Norrbotten. The 

County Administrative Board of Norrbotten have created a short recommendation for safety 

distance on transportation routes with dangerous goods on roads and railroads, but are 

planning to create a more detailed recommendation. Prior to this work, the County 

Administrative Board considered to perform a survey regarding laws and factors that affect 

the choosing of different safety distances and also a survey regarding recommendations about 

safety distances to transportation routes, which is what is discussed in this report. 

 

Safety distance is a passive protection that is advantageous over many technical measures 

since it is an action that doesn’t need any kind of maintenance. Safety distance has the 

greatest effect closest to the source of risk, and a small increase in safety distance near the 

source of the risk gives greater efficiency than an equal increase further away. Safety 

distances do not just improve protection but also improves accessibility for emergency 

services. 

 

Accidents involving dangerous goods are rare; between the years 1998-2011 have it occurred 

on average three accidents involving dangerous goods per year. According to the act 

(2003:778) regarding protection against accidents have all municipalities an obligation to 

forestall these accidents. What dangerous goods are is specified in the act (2006:263) 

regarding transportation of dangerous goods. How the dangerous goods should be transported 

is regulated by ADRS regulation. The ADRS regulation split dangerous goods into nine main 

categories and of these are gases, flammable liquids, oxidizing substances and corrosive 

substances the most common in Norrbotten. Transportation of radioactive substances barely 

occurs in Norrbotten. In local traffic regulations is it recommended which roads dangerous 

goods should be shipped and which roads transportation of dangerous goods is prohibited. 

Recommended roads are called primary- and secondary routes. Planning related to 

transportation routes of dangerous goods is regulated primarily by the Planning and Building 

Act (2010:900) and the Environmental Code (1998:808). 

 

In addition to County Administrative Board of Norrbotten, has five other County 

Administrative Boards issued recommendations or risk policies regarding safety distance to 

transport routes for dangerous goods and that the County Administrative Boards in 

metropolitan counties have a shared risk policy on the subject. Of the municipalities in 

Sweden, there are two that have more detailed guidelines concerning safety distance to 

transport routes for dangerous goods in their conceptual plans, these are Gothenburg and 

Malmö. Recommendations from other parties are also available, such as Boverket and the 



V 

 

Swedish Association of Local Authorities and Regions. Studied recommendations are similar 

in general and specify safety distance up to 100-150 meters from the road. Closest to the roads 

is it recommended to be free from any kind settlement, thereafter wake settlements with 

people who have good local knowledge and farthest away larger settlements with a greater 

amount of people with varying levels of evacuation capability. The advantage that each 

county has its own recommendations is that they can adapt to the local conditions. 

 

Factors that affects the choice of safety distance is: the roads design, type of road, amount of 

dangerous goods that will be transported, what kind of dangerous goods, amount of 

settlements, type of settlements, available resources from the emergency services, other 

protective measurements and also uncontrollable factors. Uncontrollable factors such as 

slippery roads and snow causes many accidents and are therefore of great importance for 

Norrbotten because of the long winter. 

 

Keyword: Dangerous goods, Safety distance, Recommendations 
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1. Inledning 

Det här arbetet är gjort efter en beställning av Länsstyrelsen i Norrbottens län.  I rapporten 

behandlas ämnet skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Skyddsavstånd intill dessa 

transportleder blir viktigare ju mer transporter med farligt gods som går på vägarna och ju mer 

bebyggelse som uppförs intill transportlederna. Detta eftersom både sannolikheten för och 

konsekvenserna av en olycka med farligt gods ökar. Denna rapport är en inledande studie för 

att ta fram en ny rekommendation om skyddsavstånd och ligger därför på en mycket 

grundläggande nivå. Studien innehåller tre delar: 

1. Kartläggning om vilka lagstiftningar som kan påverka den fysiska planeringen med 

avseende på skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. 

2. Kartläggning av framtagna rekommendationer för skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods. 

3. Kartläggning av vilka faktorer som påverkar skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods, samt hur faktorerna påverkar skyddsavståndet. 

Beställningen av arbetet finns att läsa i sin helhet i bilaga B. 

1.1. Bakgrund 

Länsstyrelsen är statens förlängda arm och har ansvaret för den statliga förvaltningen i länet
1
. 

Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar bland annat med att ta fram underlag för samhällsplanering 

och granskar även de kommunala planerna
2
. Rekommendationer om skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods är i nuläget en del i sex länsstyrelsers rådgivning till 

kommunerna i deras län. Länsstyrelsen i Norrbotten gav i april 2012 ut en kortfattad första 

utgåva med rekommendationer av detta slag. En av anledningarna för Länsstyrelsen att snabbt 

ta fram en rekommendation var behovet av riktlinjer i samband med samhällsplaneringen för 

den statsomvandling som pågår i Kiruna. Eftersom den rekommendationen är kortfattad och 

inte föregåtts av ett grundligt utredningsarbete ska Länsstyrelsen under kommande år arbeta 

med en ny, mer omfattande, rekommendation för planläggning intill transportleder för farligt 

gods. Den nuvarande rekommendationen bygger på Dalarnas rekommendation. Både 

Dalarnas och Norrbottens län ingår i NordSam, ett samarbete mellan de sex nordligaste länens 

krisberedskapsenheter på Länsstyrelserna, och samarbetar för att hjälpa och stärka varandra. 

Att använda rekommendationen för Dalarnas län fungerar i många fall men genom att arbeta 

fram en egen rekommendation kan den anpassas för de förhållanden som finns i Norrbottens 

län. 

                                                 
1
 SFS 2007:825 Förordning med länsstyrelseinstruktion 

2
 http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor Hämtat 2013-01-11   

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor
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1.2. Syfte 

Syftet med rapporten är att skapa en översikt över möjliga delar som bör beaktas vid 

framtagandet av rekommendationer om skyddsavstånd till transporter av farligt gods. Syftet är 

även att samla de rekommendationer som finns för att få en bra grund inför att skapa en ny 

vägledning för planläggning om skyddsavstånd till transporter av farligt gods. De 

frågeställningar som framförallt ska besvaras i studien är: 

− Vilken lagstiftning finns och hur påverkar dessa skyddsavstånd till transportlederna 

för farligt gods? 

− Vilka rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods finns 

och hur motiveras dessa rekommendationer? 

− Vad är lämpligt att basera skyddsavstånd till transportleder för farligt gods på, finns 

det viktigare och mindre viktiga faktorer? 

1.3. Avgränsningar 

Den här rapporten behandlar endast skyddsavstånd till transportleder för farligt gods på 

vägnätet, transportleder för tåg samt vatten- och lufttransporter med farligt gods behandlas 

inte.  Skyddsavstånden som studeras är både för primära och sekundära leder för transporter 

av farligt gods samt de vägar som används för transport av farligt gods för att nå avsändare 

eller mottagare men inte är utpekade transportleder. Skyddsavstånd till platser för på-, om- 

och avlastning samt uppställningsplatser för fordon som transporterar farligt gods ingår inte i 

denna studie trots att det räknas som en del i transporten enligt lagen (2006:263) om transport 

av farligt gods. Platser där farliga ämnen (farligt gods när det trasporteras) tillverkas, 

förbrukas eller lagras och transporter inom dessa områden för sådana platser ingår inte heller i 

studien. 

Alla riskklasser av farligt gods är inte behandlade i den här rapporten. Radioaktiva ämnen 

behandlas inte eftersom det dels transporteras i en ytterst liten mängd i Norrbotten
3
, dels 

omfattas radioaktiva ämnen av mer och olik reglering än övriga riskklasser. Exempelvis krävs 

tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få transportera radioaktiva ämnen
4
.  

1.4. Läsanvisningar 

I den här rapporten benämns alla vägar där farligt gods transporteras som transportleder för 

farligt gods. Om det gäller enbart de vägar som Länsstyrelserna rekommendera som 

transportleder för farligt gods är det tydligt utskrivet i texten genom att det antingen står 

rekommenderad transportled, primärled eller sekundärled. Förklaring av primärled och 

sekundärled finns under rubriken 3.1 Vägtransport av farligt gods. 

                                                 
3
 Karlsson H. Farliga ämnen i Norrbottens län – En förstudie om förekomst och förmåga  

Räddningsverket Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 
4
 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Transporter/ Hämtat 2013-06-12 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Transporter/
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Följande är en beskrivning av innehållet i rapportens avsnitt och är till för att förenkla för 

läsaren att hitta i rapporten. 

 

Metoder 

Beskriver vilka vetenskapliga metoder som använts och varför de metoderna har valts. Det 

beskrivs även övergripligt vilka källor som är viktigast för de olika avsnitten. 

 

Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods 

 Beskriver kortfattat vad farligt gods och skyddsavstånd är för att ge läsaren en förståelse för 

vad dessa uttryck innebär i följande avsnitt. 

 

Lagar, förordningar och föreskrifter 

Första avsnittet av rapportens resultatdel innehåller beskrivningar av de lagar och andra 

bestämmelser som reglerar transport av farligt gods samt planering och upprättande av 

skyddsavstånd. 

 

Sammanställning över skrivna rekommendationer 

Det andra avsnittet av rapportens resultatdel beskriver olika rekommendationer som finns 

gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Den information som framförallt 

tas upp om rekommendationerna är vilka som utgivit varje rekommendation, när 

rekommendationen är utgiven, för vilka typer av transportleder gäller rekommendationen och 

vilka avstånd som rekommenderas. 

 

Faktorer som påverkar val av skyddsavstånd 

Det tredje avsnittet av rapportens resultatdel beskriver de faktorer som påverkar valen av 

skyddsavstånd. 

 

Analys 

En jämförelse mellan olika rekommendationer och riktlinjer för skyddsavstånd samt vilka 

faktorer som främst påverkar valet av dem. 

 

Diskussion 

I avsnittet förs en diskussion om vad som är viktigt vid val av skyddsavstånd. 

 

Slutsats 

I avsnittet presenteras de slutsatser som dragits om de studerade områdena: Lagar, 

rekommendationer och faktorer. 
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2. Metoder 

Till denna rapport har information inhämtats främst från myndigheter exempelvis 

länsstyrelser, kommuner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

Trafikverket, Transportstyrelsen och Boverket. 

 

Resultatdelen av arbetet är uppdelat i tre avsnitt, avsnitt 4, 5 och 6. Den första tar upp de 

lagar som berör transporter av farligt gods och de lagar som berör samhällsplanering med 

hänsyn till skyddsavstånd. Den andra delen beskriver olika rekommendationer som finns 

gällande skyddsavstånd till transportleder för farligt gods och den tredje delen beskriver 

faktorer som påverkar valet av skyddsavstånden. 

2.1. Metodval för avsnitt 4 

För första avsnittet där lagar beskrivs har beskrivande metod används. Beskrivande metod 

innebär att saker beskrivs som de är
5
. Det är viktigt att det finns en systematik i behandlingen 

av den information som samlas in så att den information som sedan presenteras i rapporten är 

tydlig, framhäver det viktigaste och att den är relevant för rapporten. Därför bör varje källa 

värderas vad gäller tillförlitlighet och aktualitet samt att den verkligen beskriver det som 

eftersöks.  Denna metod har valts till det första och andra avsnittet i rapportens huvuddel 

eftersom målet är att beskriva de lagar och rekommendationer som finns inom ämnesområdet. 

 

För att veta vilken lagstiftning som berörs har information inhämtats från Länsstyrelsernas 

rapporter med rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods där 

lagar oftast nämns som bakgrund till givna rekommendationer.  Information om vilka lagar 

som berör ämnesområdet har också inhämtats från bland annat olika skrifter som avhandlar 

transport av farligt gods, vilka främst är publicerade av MSB. Lagtexterna har i sin helhet 

sedan hämtats ur Svensk författarsamling där också giltighet och tillämplighet har undersökts. 

För att tolka lagarna och förstå innehållet har information sedan hämtats från olika hemsidor 

publicerade av myndigheter som använder lagarna, exempelvis MSB, Trafikverket, 

Transportstyrelsen och Boverket.  

2.2.  Metodval för avsnitt 5 samt analysen av samma avsnitt 

För det andra avsnittet där rekommendationer beskrivs har även här beskrivande metod 

använts. Informationen har inhämtats från de rapporter, skrifter och böcker som innehåller de 

utgivna rekommendationerna om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Det vill 

säga att allt som finns i detta avsnitt är en kortfattad återgivning av annat publicerat material. 

                                                 
5
 Ejvegård R. Vetenskaplig metod 
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Återgivningen är inte alltid heltäckande men återger tillräckligt för att rekommendationerna 

ska kunna jämföras mot varandra och för att man ska få en förståelse för hur de har bestämts. 

I analysdelen av rapporten används komparativ metod för att jämföra de olika 

rekommendationerna och därför är det viktigt att skyddsavstånden är kvantifierade. 

Komparativ metod innebär att man jämför företeelser
6
. Viktigt vid jämförelse är att det finns 

enheter som går att jämföra och att dessa enheter anges i jämförbara storheter. I andra delen 

av rapportens huvuddel beskrivs rekommenderade skyddsavstånd oftast i meter från vägen, i 

vissa fall finns inte tydliga gränser utan det är ett avstånd som är indelat i olika zoner. 

Bebyggelse som bör uppföras bortanför ett visst skyddsavstånd anges så att jämförelsen ska 

bli lättare istället för bara en beskrivning av typen av bebyggelse. Vid jämförelse är det viktigt 

att det som jämförs är sådant som kan jämföras och ibland krävs det att det som ska jämföras 

förenklas eller generalisers. De angivna skyddsavstånden kan ha begränsningar eller inte gälla 

för vissa typer av bebyggelse eller typer av gods, dock jämförs de som att de gäller för alla 

typer. Eftersom arbetet är avgränsat så att det endast gäller skyddsavstånd till transportleder 

för farligt gods på väg undviks att jämförelser sker mellan olika transportleder eller 

anläggningar med farliga ämnen. Denna metod har valts eftersom att det är av intresse att 

förutom veta vad olika rekommendationer anger för skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods också se likheter och skillnader mellan olika rekommendationer. 

 

För att hitta de dokument som anger någon form av rekommendationer har ett mejl skickats 

till alla Länsstyrelser i Sverige samt till de kommuner som ligger i de sex nordligaste länen. 

Mejlet innehöll en förfrågan om att få information om de utgivit någon forma av 

rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Utifrån referenser i 

dessa skrifter och genom sökningar på internet har ett försök gjorts för att ringa in befintliga 

rekommendationer och sedan presentera ett representerande urval från dessa.  

2.3. Metodval för avsnitt 6  

För det tredje avsnittet där olika faktorer som påverkar val av skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods presenteras har beskrivande och explorativ metod använts. Till 

detta avsnitt har information inhämtats ur de rapporter, skrifter och böcker som innehåller de 

utgivna rekommendationerna om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Även 

tidningsartiklar och andra medier har undersökts för att hitta information om olyckor som 

skett där farligt gods varit inblandat. Explorativ metod är när man utforskar ett område för att 

få grundläggande information om det
7
. Den explorativa metoden som har använts är induktiv. 

Det innebär att mer generella slutsatser dras ur en datainsamling. Eftersom det inte finns några 

kvantitativa värden som används är detta en kvalitativ metod som kan påverkas av tidigare 

                                                 
6
 Ejvegård R. Vetenskaplig metod 

7
 Wallén G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
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kunskaper och egna värderingar. Resultatet kan alltså påverkas utifrån vem som gjort 

undersökningen och kan ge en viss skillnad vid upprepad studie. Resultatet påverkas också av 

den inhämtade informationen, med ett annat informationsunderlag kan resultatet möjligtvis se 

annorlunda ut. Denna del av rapporten innehåller inte heltäckande information om 

arbetsområdet.  
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3. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods 

Transporter med farligt gods ger inte mer skada på omgivningen än övriga transporter i 

samma storlek så länge ingen oförutsedd händelse med negativ verkan sker. Det är när 

olyckan sker som händelsen kan få större konsekvenser än om godset hade varit av ofarlig 

sort. De flesta olyckor ute på vägarna med fordon transporterande farligt gods är oftast 

vanliga trafikolyckor
8
 och då främst singelolyckor. Olyckor med fordon transporterande 

farligt gods kan även ske till följd av tekniska fel på behållare för godset. Mellan 1998 och 

2011 har det i Norrbotten skett i snitt tre trafikolyckor med farligt gods om året, enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) statistikregister IDA, med maximalt 

fem sådana olyckor under ett år. Statistiken grundar sig på insatsrapporter från 

räddningstjänsten. Många av olyckorna leder till att fordon hamnar utanför vägen, då kan 

riskerna för omgivningen och förarna minskas genom reglerade skyddsavstånd. 

3.1. Vägtransport av farligt gods 

I lagen (2006:263) om transport av farligt gods definieras farligt gods som gods bestående av 

eller innehållande:  

o explosiva ämnen och föremål 

o gaser 

o brandfarliga vätskor 

o brandfarliga fasta ämnen 

o självreaktiva ämnen 

o fasta okänsliggjorda explosiva ämnen 

o självantändande ämnen 

o ämnen som bildar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

o oxiderande ämnen 

o organiska peroxider 

o giftiga ämnen 

o smittförande ämnen 

o frätande ämnen  

o övriga farliga ämnen som kan medföra skador på liv, hälsa, miljö eller egendom eller 

påverka transportmedlets säkra framförande. 

 

Transport är, enligt lagen om transport av farligt gods, en förflyttning av godset, lastning och 

lossning samt förvaring och hantering av godset som sker under transporten. Lagen om 

transport av farligt gods inkluderar inte sådan förflyttning som görs inom det området där 

ämnet används, lagras eller tillverkats. 
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Hur farligt gods får transporteras, hur transporten ska märkas, vem som bär ansvaret för 

transporten och liknande regleras i Sverige av ADR-S som är en föreskrift om transport av 

farligt gods på väg och i terräng utgiven av MSB. ADR-S är den svenska versionen av ADR 

med tillägg av nationella regler, bilaga S. ADR är en europeisk överenskommelse om 

internationell transport av farligt gods på väg och används vid transport på väg mellan 

länderna som är med i EU samt de länder som anslutit sig till överenskommelsen
9

. 

Förkortningen ADR står för “European Agreement Concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road”. MSB är transportmyndighet för transporter av farligt gods på 

väg och järnväg. Det innebär att de bland annat arbetar med att förebygga olyckor och 

incidenter med farligt gods samt att de är behörig myndiget att utge föreskrifter om transport 

av farligt gods på väg och järnväg
10

.  

 

Godset klassificeras i ADR-S till nio huvudklasser, där vissa klasser är delade i fler 

underklasser, efter egenskaper på ämnena. Klasserna har sifferbeteckningar och är uppdelade 

enligt tabell 1.  

 
Tabell 1. Klasser av farligt gods. 

Klass Klassbeskrivning 

1 Explosiva ämnen och föremål 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda 

explosivämnen 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

                                                 
9
 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farligt-gods/Regler-vid-transport/Foreskrifter/ADR-S/  

Hämtat 2013-01-25 
10

 https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farligt-gods/Transport-av-farligt-gods/ Hämtat 2013-01-15 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farligt-gods/Regler-vid-transport/Foreskrifter/ADR-S/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farligt-gods/Transport-av-farligt-gods/
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Vid transport av farligt gods ska transportfordonet märkas med orangea skyltar som i vissa 

fall bara är en orange rektangel och i andra fall är uppdelad i två delar med sifferbeteckningar. 

I den nedre delen ska godsets unika nummer finnas, det så kallade UN-numret. I den övre 

delen finns ämnets farlighetsnummer. Farlighetsnumret för ämnena i klass 2 till 9 liknar 

klassificeringsnumren medan klass 1 har en annan typ av farlighetsnummer.  

De vanligaste riskklasserna som transporteras i Norrbotten är: 

o 2 gaser  

o 3 brandfarliga vätskor 

o 5.1 oxiderande ämnen  

o 8 frätande ämnen 

o 9 övriga farliga ämnen och föremål 

Transport av riskklass 1, explosiva ämnen, förekommer oftast och i betydande mängd i 

princip endast på E10:an mellan Gällivare och Kiruna. Transport av riskklass 7, radioaktiva 

ämnen, förekommer endast i begränsad omfattning i Norrbotten
11

.  

 

Var det rekommenderas att farligt gods transporteras och var det är förbjudet att köra dessa 

transporter finns i länens lokala trafikföreskrifter och dessa beslutas av Länsstyrelsen i 

respektive län. De rekommenderade vägarna benämns oftast primära transportleder 

(primärleder) och de rekommenderade vägarna för transporter av farligt gods som inte ska 

användas för genomfart utan för att nå avsändare eller mottagare av farligt gods benämns 

sekundära transportleder (sekundärleder). Transporter av farligt gods kan även förekomma på 

vägar som inte är rekommenderade transportleder. Detta i synnerhet då verksamheter som är 

avsändare eller mottagare av farligt gods inte är lokaliserade intill rekommenderade 

transportleder. 

3.2. Skyddsavstånd 

Skyddsavstånd är en passiv skyddsåtgärd som används för att skydda mot olika typer av 

störningar eller risker vid skilda verksamheter. Störningarna kan bland annat vara oljud och 

lukt, riskerna kan bland annat vara ras eller explosion. Exempel på verksamheter med 

skyddsavstånd är kemisk industri och stålverk
12

. Risker med transporter av farligt gods som 

kan minskas med hjälp av skyddsavstånd är både de som uppstår i och med trafikolyckor med 

fordonen samt de risker som finns vid utsläpp eller explosion av det farliga godset. Med risk 

menas i de flesta fall konsekvensen av en händelse multiplicerad med sannolikheten att 

händelsen kan inträffa. Det vill säga att en händelse som sker oftare med mindre konsekvens 

kan vara en större risk än något som händer mycket sällan men med stor konsekvens. Korta 

                                                 
11

 Karlsson H. Farliga ämnen i Norrbottens län – En förstudie om förekomst och förmåga  

Räddningsverket Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 
12

 Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen Bättre plats för arbete – Planering av 

arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och sökerhet 
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skyddsavstånd kan göra stor skillnad för konsekvenser av en händelse men effekten av 

skyddsavståndet är inte direkt proportionell mot längden av det. Det vill säga att på längre 

avstånd från riskkällan gör det mindre skillnad för konsekvensen om det man vill skydda är 

några meter närmare eller längre ifrån riskkällan än på ett kort avstånd
13

.  

Den stora skillnaden att skapa skyddsavstånd till transporterna av farligt gods mot att skapa 

ett skyddsavstånd omkring en verksamhet är att tranporterna flyttar sig och därmed även 

riskkällan. Skyddsavstånd kan då behövas utmed hela eller större delar av transportleden, 

vilket kan bli ett enormt område. Dessutom förändras flödet och typer av transporter över 

tiden och ger därför en förändlig situation som skyddsavståndet ska anpassas till. I tabell 2 

och bild 1 visas ett exempel på hur skyddsavstånd kan presenteras. 

 

Att använda skyddsavstånd har flera fördelar gentemot att använda tekniska lösningar och 

andra säkerhetshöjande åtgärder, till exempel är de inte beroende av underhåll eller 

försörjning på något sätt för att fungera. Skyddsavståndet kan i vissa fall också vara en 

mycket effektiv åtgärd om den kan bidra till att skydda mot flera störningar och risker, 

samtidigt som marken används till något som inte är i behov av skydd i samma grad som det 

som finns bortom skyddsavståndet. Ett exempel på detta är flerbostadshus som är uppfört på 

lämpligt skyddsavstånd från en väg som är trafikerad med transporter av farligt gods. 

Avståndet mellan vägen och husen kan exempelvis användas till plantering, cykelväg och 

parkering och på så sätt fortfarande nyttjas samtidig som det skyddar flerbostadshusen mot 

riskerna med transporterna. Avståndet skyddar även husen mot buller och avgaser från 

trafiken på vägen. Om ytan som uppstår mellan bebyggelsen och vägen inte används på ett 

effektivt sätt och inte är ordentligt motiverade kan de anses vara orimliga. På grund av detta 

kan skyddsavståndet bebyggas i ett senare skede. Därför är välmotiverade och accepterade 

skyddsavstånd mer skyddade mot olämplig markanvändning. 

 

Förutom syftet att skydda mot påverkan av transporter med farligt gods fyller avståndet en 

annan funktion som vid olyckor kan vara mycket viktig. Skyddsavståndet bidrar till att 

räddningstjänsten har bättre utrymme och kan ge räddningstjänsten mer tid till att genomföra 

åtgärder vid olyckor. 
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30m 70m 150m 0m 

Tabell 2. Exempel på indelning av skyddsavstånd. Rekommenderad användning för det första skyddsavståndet är mellan angivna avstånd, de övriga är 

bortanför de angivna avstånden. 

Avstånd 

[Meter] 

Rekommenderad användning 

0-30 Områden som inte uppmanar till stadigvarande vistelse. Exempelvis trafikytor. 

30 Verksamheter som innefattar få personer som alltid är vakna. Exempelvis mindre handel. 

70 

De flesta typer av markanvändning förutom sådan användning som innefattar särskilt många eller utsatta personer. 

Exempelvis enstaka bostäder. 

150 

All form av markanvändning. Exempelvis skola. Dock kan olika orsaker, till exempel vissa typer av särskilt personintensiv 

verksamhet, ha större krav på skyddsavstånd.  

 

   

Bild 1. Exempel på indelning av skyddsavstånd 
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4. Lagar, förordningar och föreskrifter 

Det finns lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar transport av farligt gods och den 

samhällsplanering som görs kring vägarna för dessa transporter. I detta avsnitt beskrivs 

framförallt lagarna, men de flesta lagar har tillhörande förordningar samt att det finns 

föreskrifter som mer i detalj styr sådant som lagarna tar upp mer översiktligt. 

 

För att ett skyddsavstånd ska göras medvetet och upprätthållas krävs det att det finns med i 

planerna för områdena kring de vägar där farligt gods transporteras. Kommunerna ska 

upprätta översikts- och detaljplaner för kommunen
14

 där man bestämmer hur områden ska 

utformas och vilka riktlinjer som ska följas vid byggandet av områdena. Det är därför de 

regelverk som reglerar dessa planer som påverkar möjligheten att bestämma förekomsten av 

skyddsavstånd. Kommunerna måste arbeta med att förebygga risker och olyckor i 

kommunen
15

 och i och med detta är risker med farligt gods en aspekt som ska beaktas i 

kommuner där sådant transporteras
16

. Olika lagar och förordningar för vägar och trafik ger 

även möjlighet att påverka bestämmelser om skyddsavstånd. Sedan finns det reglering som 

berör människans, miljöns och egendoms säkerhet och hälsa. Därför måste även den 

regleringen beaktas vid planeringen av samhällen. Detta kan innebära att skyddsavstånd är 

lämpliga, ibland nödvändiga, att ha för att uppfylla kraven i den regleringen. 

Förutom reglering av samhällsplaneringen finns det även regler specifikt för transport av 

farligt gods som påverkar hur transportera ser ut bland annat i fråga om mängd farligt gods 

och typ av skyddande behållare. Dessa regler påverkar vilka omfattning eventuella olyckor 

med farligt gods av olika klasser sannolikt kan få och utifrån det kan man beräkna lämpliga 

skyddsavstånd. 

4.1. Lagen om skydd mot olyckor 

Lagen syftar till att ge ett skydd för liv, hälsa, miljö och egendom. Kommunerna ska enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor arbeta med att förebygga olyckor med bränder och 

övriga typer av olyckor som kan ske i kommunen. Bland dem finns olyckor med farligt gods 

som därför bör beaktas av kommunerna. Kommunen har också ansvaret för kommunal 

räddningstjänst och ska dessutom samarbeta med andra kommuner och kunna nyttja varandras 

resurser.  

4.2. Plan- och bygglagen och Miljöbalken 

Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808) är exempel på lagar som 

reglerar planarbetet i kommunerna. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om 
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 SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor 
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planläggning av mark och vatten och om byggande. Varje kommun ska ha en översiksplan 

över hela kommunen med vägledning om hur kommunens mark- och vattenområden ska 

användas och hur den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen ska se ut. Kommunen 

ska också göra detaljplaner för områden som ska bebyggas om det inte redan finns tillräckliga 

områdesbestämmelser som reglerar detta. Detaljplaner är en reglering som ska följas medan 

översiktsplanen är en vägledning som inte är bindande.  

Miljöbalkens syfte är att främja en god och hälsosam miljö för både de som lever nu och för 

kommande generationer. Den ska tillämpas så att den skyddar människors hälsa och miljön 

från skador. Den reglerar bland annat miljöfarlig verksamhet vilket en väg är
17

 enligt de 

kriterier som finns uppräknade i miljöbalken. I miljöbalken finns dessutom bestämmelser om 

kemiska ämnen, som är farligt gods då det transporteras, och även många andra 

bestämmelser. Eftersom miljöbalken påverkar planeringen av samhället och hanteringen av 

risker i samband med denna påverkar den även att man skyddar sig mot olyckor med farligt 

gods. Detta på grund av att olyckor med farligt gods kan få stor inverkan på miljön och 

människors hälsa. Den lägger också ett stort ansvar på ägarna av vägarna, som ofta är stat 

eller kommun, eftersom en väg är en miljöfarlig verksamhet. 

4.3. Väglagen, trafikförordningen och annan trafikreglering 

Enligt väglag (1971:948) får det längs allmänna vägar inte byggas inom tolv meter från 

vägområden utan Länsstyrelsens godkännande
18

. Syftet är att hålla en trafiksäker miljö runt 

vägarna. För att kunna upprätthålla trafiksäkerheten får Länsstyrelsen, genom föreskrifter, 

utöka de tolv metrarna till högst 50 meter. I vissa fall som till exempel vid korsningar i 

samma plan får det avståndet utökas till max 75 meter. Det här är något som kan nyttjas i 

arbetet med att skapa skyddsavstånd kring vägarna och är ett tvingande sätt till skillnad från 

rekommendationer. 

 

Enligt trafikförordning (1998:1276) har både kommunen och Länsstyrelsen möjlighet att 

besluta om lokala trafikföreskrifter
19

. Alla lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk 

trafikföreskriftsamling (STFS) på Transportstyrelsens webbsida. Länsstyrelsen kan genom 

lokal trafikföreskrifter besluta om hur det ska se ut kring de allmänna statliga vägarna men de 

kan även besluta om vilka vägar som rekommenderas vid transport av farligt gods och om 

vilka vägar som det är förbjudet att transportera sådant gods på. Före alla beslut om 

föreskrifter som berör transport av farligt gods ska Länsstyrelsen inhämta yttrande av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
20

 eftersom de är den myndighet som 

arbetar med sådana typer av risker samt att de är transportmyndighet för transporter av farligt 
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 Trafikverket Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd 
18

 SFS 1971:948 Väglag 47 § 
19

 SFS 1998:1276 Trafikförordning 10 kap 3 § 
20

 SFS 1998:1276 Trafikförordning 10 kap 5 § andra stycket 
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gods. Varje år ger Länsstyrelsen i Norrbotten ut en sammanställning över vägarna i länet 

tillsammans med en väginformationskarta där primära och sekundära transportleder samt 

förbjudna vägar för transport av farligt gods finns med.  Sammanställningen är en del i 

Länsstyrelsens författningssamling och finns att hämta på Länsstyrelsens webbsida
21

. 

 

Det är i de lokala trafikföreskrifterna som det beskrivs vilka vägar som är rekommenderade 

att användas för transporter av farligt gods och de vägarna kan märkas med vägskyltar som 

finns beskrivna i vägmärkesförordning (2007:90). Det finns exempelvis skyltar för: förbud 

mot, rekommenderad transportväg och påbjuden körväg för transporter lastade med farligt 

gods. Enligt trafikförordningen behövs inte trafikregler särskilda för transporter av farligt 

gods märkas ut om det inte finns skäl till detta. Men att inte märka ut ordentligt vad som 

gäller kan ge följder som kan vara farliga. Västnytt, Sveriges television, rapporterade 2011 

om märkningen av rekommenderad körväg och förbud mot att köra i vägtunnlar i området 

omkring och i Göteborg
22

. Vid det tillfället fanns i Sverige ingen märkning uppsatt invid 

tunnlar om vilken kategori tunnlarna tillhörde och att det är förbjudet att köra farligt gods i 

vissa tunnlar. Det gjorde att de som inte kände till de lokala trafikföreskrifterna, till exempel 

utlänska förare, körde med farligt gods genom tunnlar som inte var dimensionerade för 

olyckor som kunde ske med godset.   

4.4. Lagen om transport av farligt gods och ADR-S 

Lag (2006:263) om transport av farligt gods reglerar ansvarsområden för transporter av 

farligt gods och inte direkta krav på planarbetet relaterat till dessa transporter. Den definierar 

även vad farligt gods är och vad transport innebär. I lagen står det att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får ge ut föreskrifter om olika delar som berör 

transporter av farligt gods. ADR-S är en sådan föreskrift som är utgiven av MSB. Den 

reglerar i detalj hur farligt gods ska transporteras, vilka transporthandlingar som ska 

medföras, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid transporten, etcetera. Lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor och lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är lagar som är liknar lagen om transport av 

farligt gods. I båda dessa lagar står det att de inte ska tillämpas på sådant som just lagen om 

transport av farligt gods reglerar. Dessa lagar nämns här för att de är lagar som vid en första 

anblick kan tänkas beröra transporter av farligt gods. 
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4.5. Övriga lagar 

Det finns även annan lagstiftning som kan påverka planeringen eller tvingar till att arbeta 

förebyggande mot olyckor. Det finns dessutom lagar som inte påverkar men har ett innehåll 

som reglerar liknande saker som exempelvis lagen om transport av farligt gods men är tydliga 

med att de inte gäller för sådant som den lagen reglerar. 

Det finns andra lagar som berör transport av farligt gods men inte skyddsavstånd, till exempel 

arbetsmiljölag (1977:1160), och lagar som berör vissa transporter av farligt gods till exempel 

delar ur miljöbalken. 

4.5.1.  Lagen om säkerhet i vägtunnlar 

För vägtunnlar finns lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar som beskriver vilka krav som 

finns på vägtunnlar utifrån ett riskperspektiv. I Norrbotten finns i nuläget inga vägtunnlar på 

det allmänna vägnätet. 

4.5.2. Vägsäkerhetslagen 

För vägar finns vägsäkerhetslag (2010:1362) som reglerar väghållarensskyldigheter att hålla 

vägen säker för trafikanterna. Denna lag påverkar inte egentligen planeringen av samhället 

eller hur transporterna av farligt gods ska framföras men har en påverkan på det 

förebyggande arbetet mot trafikolyckor som ofta är grunden för olyckor med farligt gods. 
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5. Sammanställning av skrivna rekommendationer 

Det finns olika myndigheter och andra intressenter som av olika själ framställt 

rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. I det här avsnittet 

sammanfattas ett antal av dessa rekommendationer. 

5.1. Länsstyrelsernas rekommendationer och riskpolicys 

Vissa Länsstyrelser kallar det rekommendationer medan andra kallar det för vägledning, 

riktlinjer eller policy. Trots skillnaden i vad det kallas är de till för att täcka liknande behov i 

de län som har någon form av rekommendation. Det är endast fem Länsstyrelser, förutom 

Norrbotten, som har tagit fram någon form av rekommendation eller riskpolicy. Det är 

Länsstyrelserna i Dalarna, Halland, Skåne, Stockholm och Västernorrland. Utöver det har 

storstadslänen Skåne, Stockholm och Västra Götaland en gemensam riskpolicy för transport 

av farligt gods. I många av de länen som inte har någon form av rekommendation finns det ett 

behov av att ha detta. Där tittar man i många fall på de rekommendationer som finns i andra 

län. Det finns några län som påbörjat eller planerar att påbörja arbetet med att antingen utreda 

behovet av en rekommendation eller att ta fram en rekommendation. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län är exempel på en länsstyrelse som påbörjat arbetet med en riskpolicy. Det 

finns även länsstyrelser som anser att de inte är i behov av att ta fram egna riktlinjer. Enligt 

dessa länsstyrelser kan det bland annat bero på att det inte byggs mycket nytt och att antalet 

tillfällen då användning av sådana riktlinjer blir få. 

 

Fördelen med att varje Länsstyrelse har sina egna riktlinjer är att de kan anpassas till det egna 

länet. Rekommendationer i ett län är inte direkt överförbara på andra län då risker i andra län 

kan se annorlunda ut mot de som använts i riskbedömningen och framtagningen av ett 

specifikt läns rekommendationer
23

. Genom att ta fram egna riktlinjer kan man dessutom ta 

hänsyn till olika lokala förutsättningar och önskemål. 

 

Trots att de länsstyrelser som tagit fram en rekommendation vill underlätta i planarbetet hos 

kommunerna och minska behovet av att göra riskanalyser i varje fall vill Länsstyrelserna 

understryka, att det alltid bör avstämmas med den lokala räddningstjänsten om lämpligheten i 

planerna. Länsstyrelserna påpekar i sina skrifter att en acceptabel risknivå inte alltid uppnås 

genom att följa den rekommendation de gett ut. 

 

I avsnitten 5.1.1 till 5.1.4 presenteras en sammanfattning av de rekommendationer för 

skyddsavstånd som länsstyrelser tagit fram. Avsitt 5.1.5 och 5.1.6 innehåller 

sammanfattningar av riskpolicys. Skyddsavstånden presenteras i tabellform med angivet 
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skyddsavstånd i meter och med exempel på bebyggelse. Detta görs för att underlätta 

jämförelse mellan olika länsstyrelsers rekommendationer. Bebyggelsen som anges i tabellerna 

är representativ för de olika typer av bebyggelse som rekommenderas från det avståndet. I de 

två riskpolicyn anges inget exakt skyddsavstånd utan exempel på typer av bebyggelser anges 

för de zoner, utan exakta gränser, som bedömningsområdet är uppdelat i. Rekommendationen 

från Länsstyrelsen i Norrbotten finns inte sammanfattade här utan finns i sin helhet i bilaga A. 

5.1.1. Rekommendation från Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Rekommendationen från Länsstyrelsen i Dalarnas län är utgiven i juni 2012. Den är 

framtagen av Länsstyrelsen med hjälp av en referensgrupp från räddningstjänsterna i Dalarnas 

län.  Vägledningen riktar sig främst till de som arbetar med den fysiska planeringen i 

kommunerna och gäller både väg och järnväg och anger samma skyddsavstånd för båda. 

Syftet är att underlätta för kommunernas hantering av riskfrågor i översiktplaner och 

detaljplaner samt att den kan användas som beslutsunderlag i processer med planarbetet. 

Länsstyrelsen avser att använda dessa riktlinjer vid handläggning av planärenden. Andra 

Länsstyrelsers rekommendationer inom samma område som det hänvisas till i vägledningen är 

Skånes, Stockholms och Västra Götalands läns gemensamma riskpolicy och Skåne läns egna 

riktlinjer. I vägledningen finns även information om riskhantering i planprocesser. 

 

De avstånd som nämns i rekommendationen är 30, 70 och 150 meter och rekommenderad 

användning presenteras i tabell 3. Om angivna avstånd för olika verksamhet används anser 

Länsstyrelsen i Dalarna att det normalt inte ska behövas fler riskreducerande åtgärder med 

anledning av transporter av farligt gods. 

 
Tabell 3. Rekommenderad markanvändning. Rekommenderad användning för det första 

skyddsavståndet är mellan angivna avstånd, de övriga är bortanför de angivna avstånden. 

Avstånd 

[Meter] 

Rekommenderad användning 

0-30 Frilufsområden, odlingar, trafikytor och ytparkeringar. 

30 Bilservice, industrier, lager, mindre handel, tekniska anläggningar och övrig 

parkering 

70 Bostäder i högst två plan, handel, kultur- och idrottsanläggningar utan betydande 

åskådarplats, mindre kontor samt mindre samlingslokaler 

150 Bostäder i mer än två plan, hotell, kontor i flera plan, kultur- och 

idrottsanläggningar med betydande åskådarplats, skolor, större samlingslokaler 

och vård. 
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Skyddsavstånden grundas på beräkningar gjorda av Räddningstjänsten Dala Mitt och 

Länsstyrelsen i Skåne. Skälen till föreslagen användning av området närmast vägen är bland 

annat att inom 30 meter finns risk för mekanisk påverkan om ett fordon kör av vägen. Det 

bortersta skyddsavståndet som är angivet motiveras med att ”individriskkurvan har planat 

ut”
24

. Denna kurva kan återfinnas i rekommendationerna från Länsstyrelsen i Skånes län.  

5.1.2. Rekommendation från Länsstyrelsen i Hallands län 

Rekommendationen från Länsstyrelsen i Hallands län är utgivna 2011. Den är framtagen av 

konsultföretaget COWI AB tillsammans med en projektgrupp med deltagare från bland annat 

Länsstyrelsen och kommunerna i Hallands län. Rekommendationen är en del i en omfattande 

riskanalys av farligt gods i Hallands län som är en del av ett längre projekt som drivs av 

Länsstyrelsen i Hallands län. Det ges olika rekommendationer för väg och järnväg. För vägar 

med låga respektive höga flöden av transporter med farligt gods rekommenderas olika 

skyddsavstånd. Dessutom rekommenderas olika avstånd beroende på om andra 

säkerhetshöjande åtgärder använts. Syftet med rekommendationen är att förenkla planarbetet 

genom att minska behovet av riksanalyser för varje fall och ge likartade bedömningar vid 

liknande fall. Riskanalysen som utmynnar i rekommendationen hänvisar till 

rekommendationerna från Skånes, Stockholms och Västra Götalandsläns gemensamma 

riskpolicy, Skånes riktlinjer samt de riktlinjer som finns i Göteborgs kommuns översiktsplan. 

Rekommendationen tar även upp andra riskreducerande åtgärder som kan användas som 

komplement till skyddsavstånd. 

 

Det finns två olika skyddsavstånd. Det första avståndet kallas basavstånd och rekommenderas 

om skyddsavstånd används som enda åtgärd samt om vissa specificerade krav uppfylls. Det 

andra avståndet kallas reducerat avstånd som kan användas då även andra riskreducerande 

åtgärder vidtas. Skyddsavstånden och rekommenderad markanvändning presenteras i tabell 4. 

Förutom den mycket förenklade bild av rekommendationen som presenteras nedan finns fler 

krav och specifikationer på skyddsavstånd. Rekommendationen innefattar inte verksamheter 

med särskilda risker eller hög personintensitet, exempelvis sjukhus. 
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Tabell 4. Rekommenderad markanvändning. Rekommenderad användning för det första 

skyddsavståndet är mellan angivna avstånd, de övriga är bortanför de angivna avstånden. Ovanför 

kolumnerna med avstånden står beteckningarna HB, HR, LB och LR där H står för väg med hög 

transportmängd farligt gods, L står för väg med låg transportmängd, B står för basavstånd och R står 

för reducerat avstånd. 

Avstånd [Meter] Rekommenderad användning 

HB HR LB LR  

0-30 0-20 0-25 0-15 Byggnadsfritt (frilufsområde (exempelvis motionsspår), 

odling, ytparkering och trafik) 

50 20 30 15 Industri (bilservice, lager, idrotts- och sportanläggningar utan 

betydande åskådarplatser, parkering, småindustri och tekniska 

anläggningar) 

50 20 40 15 Kontor 

100 30 60 30 Tätort (centrumbebyggelse, handel, hotell och konferens, 

kultur, lägenhetsbyggnader med fler än tre eller fler våningar, 

skola samt vård)  

100 50 60 40 Småhus (parhus, radhus och villor) 

150 150 150 150 Bortre gräns för riskbedömningsområde. Bortanför detta 

avstånd kan alla typer av markanvändning förekomma utan 

särskild hänsyn till risker med farligt gods. 

 

Skyddsavstånden grundar sig på en riskanalys av vägtransporter med farligt gods samt en 

värdering av vilka risknivåer som kan anses som rimliga. I riskanalysen ingår bland annat 

inventering av transportflöden och beräkningar av förekomsten av olyckor med farligt gods på 

väg samt konsekvenserna av sådana olyckor. Riskanalysen presenteras i ett antal bilagor 

tillhörande rapporten
25

. Värderingen av rimliga risknivåer grundar sig på kriterier för 

individrisk
26

 och samhällsrisk
27

.  

 

I rapporten som utmynnar i rekommendationen uppmärksammas att det inte är rimligt att i 

städer ha för stort avstånd mellan bebyggelse och vägar och att given rekommendation inte 

uppfyller syftet att underlätta riskhanteringsarbetet om det anges för stora skyddsavstånd. 

Anledningen är att rekommendationen inte kan tillämpas direkt i planarbetet eftersom 

kommunerna vill bygga närmare vägarna och då måste göra specifika riskanalyser för varje 

nytt område.  
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5.1.3. Rekommendation från Länsstyrelsen i Skånes län  

Rekommendationen från Länsstyrelsen i Skånes län publicerades 2007. Den är framtagen 

med hjälp av en referensgrupp bestående av personal från Vägverket och Banverket (numera 

Trafikverket), Räddningstjänsten Syd, några kommuner och Länsstyrelsens egen personal. 

Rapporten riktar sig till personer som på något sätt är involverade i den fysiska planeringen av 

samhället och är även ett hjälpmedel i Länsstyrelsens arbete med att granska dessa planer. 

Rekommendationen gäller både för väg och för järnväg. Ett av syftena med att ge ut 

rekommendationen var att tydliggöra hanteringen av planärenden hos Länsstyrelsen och 

därigenom minska arbetsbelastningen. I rapporten beskrivs flera rekommendationer om 

skyddsavstånd som andra gett ut, till exempel de som Länsstyrelsen i Stockholm gett ut samt 

de som hör till Malmös och Göteborgs översiktsplaner. Dessutom nämns storstadslänens 

gemensamma riskpolicy om markanvändning intill transportleder för farligt gods och 

Boverkets publikation Bättre plats för arbete.  

 

I tabell 5 presenteras de skyddsavstånd som rekommenderas. I rapporten finns även nämnt ett 

avstånd på 200 meter från vägen. Inom detta avstånd är det ett ”vägledningsområde” där 

någon typ av de vägledningar som finns beskrivna i rapporten ska användas. Det är tre olika 

vägledningar och en av dessa baseras enbart på skyddsavstånden. 

 
Tabell 5. Rekommenderad markanvändning. Rekommenderad användning för det första 

skyddsavståndet är mellan angivna avstånd, de övriga är bortanför de angivna avstånden. 

Avstånd 

[Meter] 

Rekommenderad användning 

0-30 Frilufsområde (exempelvis motionsspår), odling, tekniska anläggningar som inte 

skadar fordon vid avåkning, ytparkering och trafik 

30 Bilservice, industri, lager utan betydande handel, sällanköpshandel, övrig 

parkering och övriga tekniska anläggningar 

70 Centrum, idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplatser, kontor i ett 

plan, kultur, lager med betydande handel, småhusbebyggelse och övrig handel. 

150 Flerbostadshus i flera plan, hotell, idrotts- och sportanläggningar med betydande 

åskådarplats, kontor i flera plan, skola och vård 

 

Skyddsavstånden motiveras främst med beräkningar av individrisk
28

 och samhällsrisk
29

. Den 

bortersta gränsen på 150 meter motiveras med att individrisken inte blir mindre utan att 
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avståndet förlängs avsevärt, nyttan med längre avstånd är alltså svår att påvisa. Motiven är 

även att individrisken också är på en accepterad nivå, med marginal, och att 150 meter är det 

avstånd som storstadslänen tillsammans rekommenderat
30

. 

5.1.4. Rekommendation från Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholm har gett ut en rekommendation om skyddsavstånd år 2000 men 

arbetar med att under våren 2013 ge ut ett nytt dokument gällande skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods. Den studerade remissutgåvan av det nya dokumentet anger 

samma avstånd som det äldre dokumentet och ska till viss del ersätta det äldre dokumentet. 

En viktig skillnad är att den äldre rapporten tar upp skyddsavstånd till väg, järnväg och 

bensinstationer medan det nya dokumentet endast behandlar skyddsavstånd till väg och 

järnväg. I rekommendationen anges olika skyddsavstånd till väg och järnväg. Det äldre 

dokumentet ska fortsätta vara gällande rekommendation för skyddsavstånd till 

bensinstationer. Det dokument som är gällande nu, det från år 2000, är framtaget av 

Länsstyrelsen men information och åsikter har inhämtats hos många myndigheter och 

experter. Syftet med rapporten är att Länsstyrelsen ska kunna göra liknande bedömningar vid 

granskning av olika planärenden och att visa på hur hälsa och säkerhet ska beaktas hos både 

kommunerna och Länsstyrelsen i samband med samhällsplanering med hänsyn till farligt 

gods. Andra rekommendationer som det bland andra refereras till i rapporten är de som finns i 

Göteborgs översiktsplan och Boverkets publikation Bättre plats för arbete. 

 

En sammanfattning av de rekommenderade skyddsavstånden till vägar som är transportleder 

för farligt gods presenteras i tabell 6. Rekommendationen gäller ny bebyggelse. Upp till 

bortanför 75 meter anges typ av bebyggelse men risksituationen bör enligt rekommendationen 

bedömmas upp till 100 meter. I speciella fall behövs risksituationen bedömmas vid planering 

av markanvändning bortanför 100 meter, som är det längsta angivna avståndet. 
 

Tabell 6. Rekommenderad markanvändning. Rekommenderad användning för det första och sista 

skyddsavståndet är mellan angivna avstånd, de övriga är bortanför de angivna avstånden. 

Avstånd 

[Meter] 

Rekommenderad användning 

0-25 Byggnadsfritt 

40 Tät kontorsbebyggelse 

75 Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter med personer 

som har svårt att utrymma exempelvis vårdanläggningar 

0-100 Risksituationen bör bedömmas vid planering av användning 
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Skyddsavstånden grundar sig främst på de kriterier och beräkningar som är gjorda i 

fördjupningen till Göteborgs översiktsplan
31

. 

 

Remissutgåvan av det nya dokumentet anger samma skyddsavstånd som det äldre men det är 

anpassat till storstadslänens riskpolicy. Exempelvis så anges samma zon-indelning som i 

storstadslänens riskpolicy (se avsnittet 5.1.6) men gränserna för zonerna är angivna i meter. 

Zon A är mellan 0-40 meter, zon B är mellan 40-75 meter och zon C är från 75 meter till det 

bortersta avstånd för riskbedömning. Dessutom är det bortersta avståndet för riskbedömning 

flyttad till 150 meter men i vissa fall behövs riskbedömning göras bortanför det avståndet. 

Förutom skyddsavstånd tar det nya dokumentet mer utförligt upp andra typer av 

skyddsåtgärder än det äldre dokumentet
32

.  

5.1.5. Riskpolicy från Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län gav år 2010 ut en riskpolicy för markanvändning intill 

transportleder för farligt gods. Policyn riktar sig till kommunala tjänstemän som arbetar med 

den fysiska planeringen av kommunerna i länet och tar upp transporter av farligt gods på både 

väg och järnväg. Syftet är att beskriva riskhanteringsprocessen och hur den ska vara en del av 

detaljplaneprocessen.  Fokus ligger på hantering av de risker som uppstår vid transport av 

farligt gods.  Riskpolicyn innehåller i stort sett samma text som storstadslänens gemensamma 

riskpolicy, som beskrivs under nästa rubrik, med vissa anpassningar till det egna länet. I 

riskpolicyn hänvisas det till de rekommendationer som Länsstyrelserna i Skåne och 

Stockholms län har tagit fram samt till rekommendationerna i Göteborgs översiktsplan. 

 

I riskpolicyn benämns endast ett fast avstånd, 150 meter från vägkanten, och sedan är 

området där mellan uppdelat i tre zoner med flytande gränser. Bild 2 är en förklarande bild av 

zonindelningen. Rekommenderad användning för zonerna presenteras i tabell 7 och är samma 

som i Skånes, Stockholms och Västra Götalands läns gemensamma riskpolicy. De 

rekommenderade zonerna gäller för kvartersmark
33

. Riskpolicyn tar inte upp något om 

markanvändningen bortanför 150 meter. Det finns inte motiverat i riskpolicyn varför 

avståndet 150 meter är valt. 
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Tabell 7. Rekommenderad användning för zonerna. Zon A är närmast vägen. 

Avstånd Rekommenderad användning 

Zon A Frilufsområde (exempelvis motionsspår), odling, ytparkering och trafik 

Zon B Bilservice, frilufsområden (exempelvis camping), idrotts- och sportanläggningar 

utan betydande åskådarplatser, industri, kontor, lager, sällanköpshandel, tekniska 

anläggningar och övrig parkering 

Zon C Bostäder, centrum, hotell och konferens, idrotts- och sportanläggningar med 

betydande åskådarplats, kultur, skola, vård och övrig handel 

 

5.1.6. Skånes, Stockholms och Västra Götalands läns gemensamma riskpolicy 

Länsstyrelserna i storstadslänen gav i september 2006 ut ett faktablad med riskpolicy för 

användning av mark intill transportleder för farligt gods. Faktabladet riktar sig till kommunala 

tjänstemän som arbetar med den fysiska planeringen av samhällena i de tre länen. Riskpolicyn 

tar upp transporter av farligt gods på både väg och järnväg. Syftet är att beskriva 

riskhanteringsprocessen och hur den ska vara en del av planprocessen, särskilt i 

detaljplaneprocessen.  Fokus ligger på hantering av de risker som uppstår vid transport av 

farligt gods. I faktabladet hänvisas det till de rekommendationer som Länsstyrelserna i Skåne 

och Stockholms län har tagit fram samt till den fördjupning av Göteborgs översiktsplan som 

tar upp transporter med farligt gods. 

 

I riskpolicyn benämns endast ett fast avstånd, 150 meter från vägkanten, och sedan är 

området där mellan uppdelat i tre zoner med flytande gränser. Bild 2 är en förklarande bild av 

zonindelningen. Rekommenderad användning för zonerna presenteras i tabell 8 och är samma 

som i riskpolicyn från Västernorrlands Länsstyrelse. De rekommenderade zonerna gäller för 

kvartersmark. Riskpolicyn tar inte upp något om markanvändningen bortanför 150 meter. 

 
  

 

A               B                       C 

Bild 2. Zonindelning med flytande gränser. 
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Tabell 8. Rekommenderad användning för zonerna. Zon A är närmast vägen. 

Avstånd Rekommenderad användning 

Zon A Frilufsområde (exempelvis motionsspår), odling, ytparkering och trafik 

Zon B Bilservice, frilufsområden (exempelvis camping), idrotts- och sportanläggningar 

utan betydande åskådarplatser, industri, kontor, lager, sällanköpshandel, tekniska 

anläggningar och övrig parkering 

Zon C Bostäder, centrum, hotell och konferens, idrotts- och sportanläggningar med 

betydande åskådarplats, kultur, skola, vård och övrig handel 

 

Avståndet 150 meter är valt utifrån de förutsättningar som finns i och omkring storstäderna. 

Avståndet är inte mer motiverat i faktabladet men det hänvisas till de rekommendationer som 

Länsstyrelserna i Skånes och Stockolms län gett ut samt till Göteborgs översiktsplan
34

. 

5.2. Kommuners vägledning i översiktsplaner 

Olika kommuner tar upp olika mycket om transporter av farligt gods i sina översiktsplaner. 

Vissa kommuner nämner exempelvis det bara i samband med att de stora vägarna för 

transport i kommunen räknas upp medan andra kommuner har ett eget kapitel eller en 

fördjupad översiktplan i ämnet. Många av de kommuner som ligger i län där det finns någon 

form av rekommendation eller riskpolicy för skyddsavstånd till transportleder av farligt gods, 

refererar till dem i översiktplanen om översiktsplanen är nyare än rekommendationen eller om 

översiktsplanen har uppdaterats. De kommuner som inte har uppdaterat sina översiktsplaner 

använder sig även de ofta av sin länsstyrelses rekommendation och några kommuner i dessa 

län har kompletterande rekommendationer i sina översiktplaner. I de län där länsstyrelsen inte 

gett ut några rekommendationer använder sig kommunerna i vissa fall av andra läns 

rekommendationer som vägledning. Det gör även en del av de kommunerna vars länsstyrelse i 

det egna länet inte gett ut en så detaljerad rekommendation eller riskpolicy.  

 

Här följer exempel på hur olika kommuner i de sex nordligaste länen gjort i sina 

översiktplaner. Sist i avsnittet beskrivs de rekommendationer som Göteborgs kommun och 

Malmös kommun ger i sina översiktsplaner. Dessa beskrivs mer utförligt eftersom de båda 

kommunerna har gjort större arbeten om risker med transporter av farligt gods.  

5.2.1.  Malung-Sälen kommun 

I Malung-Sälen kommuns översiktsplan anges att utmed vägar där farligt gods transporteras 

bör ett observationsområde på 50 meter tillämpas. I observationsområdet ska riskbedömningar 
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göras med hänsyn till bland annat trafikflöde och hastighet
35

. Malung-Sälen kommun ligger i 

Dalarnas län där Länsstyrelsen har gett ut rekommendationer. Översiktsplanen är äldre än 

Länsstyrelsens rekommendationer och därför används dessa rekommendationer tillsammans 

med det som anges i översiktsplanen
36

. 

5.2.2.  Säter kommun 

Säter kommun är en annan kommun i Dalarnas län. Där tar man för närvarande fram en ny 

översiktsplan till kommunen som inte ännu är antagen. I den nya översiktplanen beskrivs de 

skyddsavstånd som Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram i sin rekommendation
37

. Eftersom 

översiktsplanen inte är antagen vid skrivandets stund kan den fortfarande ändras. 

5.2.3.  Härnösand kommun 

Härnösand kommun ligger i Västernorrlands län där Länsstyrelsen tagit fram en riskpolicy. I 

översiktsplanen hänvisas det till den riskpolicy som Länsstyrelsen tagit fram men då policyn 

inte är detaljerad anges det även byggnadsfria avstånd till vägar. Dessa avstånd beror, förutom 

på transporter av farligt gods, även på bland annat buller, vibrationer och luftföroreningar från 

trafiken. Byggnadsfritt avstånd från E4:an är 40 meter, från riksväg 90 är det 25 meter och 

från övriga statliga vägar är det 12 meter
38

 som är det avstånd som anges i Väglag (1971:948). 

5.2.4.  Sundsvall kommun 

Sundsvall kommun är exempel på en kommun som rekommenderar skyddsavstånd i sin 

översiktsplan utifrån rekommendationer från en Länsstyrelse i ett annat län samt utifrån en 

annan kommun. Sundsvall kommun ligger i Västernorrlands län, som har en riskpolicy med 

skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Trots detta utgår rekommendationerna i 

översiktsplanen ifrån rekommendationerna från Länsstyrelsen i Stockholms län och från 

rekommendationerna i Göteborgs översiktsplan. De skyddsavstånd som anges för väg är ett 

byggnadsfritt avstånd upp till 25 meter från vägen, tät kontorsbebyggelse bortanför 40 meter 

från vägen samt sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter 

bortanför 75 meter från vägen
39

. 

5.2.5.  Gävle kommun 

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län där Länsstyrelsen inte gett ut några 

rekommendationer om skyddsavstånd till vägar där farligt gods transporteras. Där har 

kommunen antagit Översiktsplan Gävle stad 2025 där det står att kommunen anser att en 
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riskhanteringsutredning bör upprättas när byggnader ska uppföras inom avståndet 100 meter 

från vägar som är rekommenderade för transport av farligt gods. Det står också att ett 

byggnadsfritt område på mellan 30-50 meter bör finnas närmast vägen enligt 

rekommendationer från Banverket och Vägverket
40

. Kommunen tittar på rekommendationer 

från Länsstyrelserna i Hallands län och Skåne län för vägledning om olika skyddsavstånd till 

olika verksamheter
41

. 

5.2.6.  Skellefteå kommun 

Skellefteå kommun i Västerbottens län är exempel på en kommun i ett län där Länsstyrelsen 

inte gett ut rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods och där 

kommunen inte anger några avstånd i sin översiktsplan. Vid planering används dock Skånes 

och Stockholms Länsstyrelsers rekommendationer samt handboken Transporter av farligt 

gods – Handbok för kommunernas planering som Sveriges kommuner och landsting har gett 

ut
42

. 

5.2.7. Göteborg kommun 

I mars 1999 antog kommunfullmäktige i Göteborgs kommun en fördjupning till dåvarande 

översiktsplan men som fortfarande gäller med den senaste översiktsplanen som antogs 2009. 

Titeln på skriften är Översiktsplan för Göteborg – Fördjupad för sektorn transporter av 

farligt gods och skriften publicerades 1997. Den är gjord i ett samarbete med företaget VBB, 

numera konsultföretaget Sweco, och Försvarets forskningsanstalt (FOA), numera 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Skriften tar upp både skyddsavstånd till väg och 

järnväg där farligt gods transporteras samt till hamnområden, rangerbangårdar och 

godsterminaler. De skyddsavstånd som beskrivs i skriften finns återgivna i gällande 

översiktsplan. Syftet med skriften är bland annat att ha ett bra underlag för detaljplanering och 

för att visa kommunens förhållningssätt till markanvändningen utmed vägar för transport av 

farligt gods.  I skriften refereras det till Boverkets Bättre plats för arbete som också har 

rekommendationer om skyddsavstånd. Förutom skyddsavstånd nämns andra riskreducerande 

åtgärder som till exempel tidsstyrning och begränsad transportmängd. 

 

Enligt fördjupningen till översiktsplanen ska det på båda sidorna längs primärleder för farligt 

gods vara ett byggnadsfritt område inom 30 meter från vägen, från 50 meters avstånd medges 

tät kontorsbebyggelse och från 100 meters avstånd medges sammanhållen bostadsbebyggelse. 

Köpcentra och stora butiker ska minst vara på samma skyddsavstånd som kontorsbebyggelse, 

medan skolor, vårdhem, stora idrottsanläggningar och liknande ska placeras på ett avstånd 
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som är större än det för sammanhållen bostadsbebyggelse. Dessa avstånd gäller för de 

centrala och halvcentrala områdena i Göteborg och givetvis för ny bebyggelse. För befintlig 

bebyggelse ska åtgärder vidtas för att, om möjligt, få samma säkerhet som för ny bebyggelse. 

Utanför de centrala och halvcentrala områdena kan mindre strikta skyddsavstånd medges utan 

en omfattande riskanalys. Det bebyggelsefria området ska utformas på ett attraktivt sätt men 

inte så att det finns sådant som kan skada fordon som kör av vägen eller så den inbjuder till 

längre vistelse. Det föreslås att området mellan 30-50 meter användas till bland annat 

parkering. 

 

Grunden för de rekommenderade avstånden är en avvägning mellan bland annat accepterad 

risk, ekonomiska faktorer och stadens utseende. För att motivera de angivna skyddsavstånden 

beräknas bland annat konsekvensen av olyckor med farligt gods ur de olika riskklasserna. 

Sannolikheten för de olyckor med de riskklasser där människor förolyckas beräknas. Sedan 

följer en riskvärdering där man bland annat jämför risken för olyckor med farligt gods mot 

andra typer av olyckor. Slutsatsen av de olika beräkningarna och olika sätt att bestämma 

tolererbar risk är att vilken metod av riskbedömning som än väljs så uppfyller 

skyddsavstånden en tillfredsställande säkerhet vid olyckor av farligt gods
43

. 

5.2.8. Malmö kommun 

Malmö kommun påbörjade 2003 arbetet med att komplettera och uppdatera sin översiktsplan. 

I februari 2006 antogs Malmö 2005, Aktualisering och komplettering av Malmös 

översiktsplan. Det finns även ett PM som är ett beslutsunderlag till kompletteringen av 

översiktsplanen och har titeln Stadsbyggande och farligt gods. Det finns både 

rekommendationer för väg och järnväg i kompletteringen till översiktsplanen. Syftet med att 

ange skyddsavstånd till transportleder för farligt gods är att få en snabbare och mindre 

kostsam handläggning av detaljplaner och bygglov. I beslutsunderlaget refereras det till 

Göteborgs översiktsplan, fördjupad sektor för farligt gods, från 1997 och de 

rekommendationer som Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut. Rekommendationerna 

liknar i stort de som finns i Göteborgs översiktsplan. Förutom skyddsavstånd minskas 

riskerna med transporter av farligt gods genom att begränsa vilka vägar som ska användas till 

transporterna. 

 

I Malmö kommuns komplettering till översiktsplanen anges att tät kontorsbebyggelse samt 

butiker och köpcentra medges fram till 50 meter från vägkanten och bostadsbebyggelse, 

skolor, vårdhem och liknande fram till 100 meter från vägkanten. Det står även att parkeringar 

till bland annat stora butiker med fördel placeras i riktning mot vägen. I beslutsunderlaget 

finns även förslag på att ha ett byggnadsfritt område upp till 30 meter från vägkanten samt att 
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skolor, vårdhem och liknande inte bör placeras närmare vägen än 125 meter
44

. Direkt 

motivering till exakt dessa avstånd finns inte men i beslutsunderlaget refereras det till den 

riskanalys som är gjord i fördjupningen av Göteborgs översiksplan från 1997 med 

sannolikheter för olyckor med transporter av farligt gods. 

5.3. Rekommendationer från andra aktörer 

Förutom länsstyrelser och kommuner finns det andra aktörer, som inte ansvarar för ett 

specifikt geografiskt område i Sverige, som tagit fram någon form av rekommendation. 

Nedan presenteras den av många använda skriften Bättre plats för arbete utgiven av Boverket 

samt den nya handboken om transport av farligt gods framtagen av Sveriges kommuner och 

landsting. 

5.3.1. Boverket 

Boverket gav 1995 ut allmänna råd för planering av arbetsområden med titeln Bättre plats för 

arbete - planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Den är 

framtagen i samarbete med Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och dåvarande 

Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den är 

anpassad till den tidigare plan- och bygglagen som sedan i maj 2011 är ersatt med en ny plan- 

och bygglag. Därför gäller inte mycket av innehållet i den idag men där anges skyddsavstånd 

till flera olika verksamheter som på något sätt utgör störningar eller risker för resten av 

samhället. Den ger också ett riktvärde för skyddsavstånd till vägar för transporter av farligt 

gods som inte finns angivet i Boverkets kunskapsbank för vägledning i plan-och bygglagen 

som är boverkets nya webbaserade vägledning. Syftet med de allmänna råden var att få till en 

bättre arbetsplatsplanering genom ökad förståelse för bland annat den lagstiftning som fanns. 

Den fokuserar på skyddsavstånd då detta var något som borde beaktas enligt propositionen 

1990/91:90 En god livsmiljö. 

 

Skriften anger avståndet 100 meter eller större som riktvärde för skyddsavstånd till 

vägtransporter för farligt gods. Det anges även att frågan om skyddsavstånd till vägtransporter 

av farligt gods är något man bör beakta vid planeringen av industriområden
45

. Det är inte 

exakt beskrivet varför 100 meter är ett lämpligt skyddsavstånd men det står att riktvärdet 

påverkas bland annat av hur farlig verksamheten är och mängden tillåtna ämnen. 
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5.3.2. Sveriges kommuner och landsting 

Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting gav i juni 2012 ut 

en handbok för kommunernas planering av samhällena med hänsyn till transporter av farligt 

gods. Handbokens titel är Transporter av farligt gods och har gjorts i samarbete med Tyréns 

AB. Den riktar sig till ansvariga politiker för samhällsplanering och kommunala tjänstemän. 

Handboken tar upp transporter av farligt gods på både väg och järnväg. Syfte att öka 

förståelsen för transporter med farligt gods och att förbättra beslutsunderlagen för 

samhällsplaneringen så att långsiktiga hållbara åtgärder vidtas för att minska riskerna med 

transporter av farligt gods. I handboken presenteras också förslag på andra riskreducerande 

åtgärder och hur man kan effektivisera och utforma dem på ett attraktivt sätt. Riktlinjer som 

kortfattat presenteras i boken är Skånes, Stockholms och Västra Götalandsläns gemensamma 

riskpolicy och Skånes riktlinjer samt de riktlinjer som finns i Göteborgs kommuns 

översiktsplan. Det refereras dessutom till Hallands riktlinjer. 

 

I handboken anses att ett avstånd på 150 meter från vägen kan ses som en generell gräns 

inom vilken riskerna med farligt gods bör undersökas närmare
46

. Om undersökningen sedan 

visar att det krävs en omfattande riskanalys eller inte beror på omständigheterna. I handboken 

finns inte någon motivering för avståndet 150 meter men av de rekommendationer från 

Länsstyrelser som tas upp i boken har alla 150 meter med som ett rekommenderat 

skyddsavstånd. 
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6. Faktorer som påverkar val av skyddsavstånd 

Det finns många olika faktorer som påverkar valet av skyddsavstånd till transportleder för 

farligt gods. Det här avsnittet tar upp de faktorer som är distinkta och påverkar beräkningen 

av sannolikhet eller konsekvens av olyckor med farligt gods. Vid en riskbedömning antas 

rimliga värden, oftast efter undersökningar av olika slag, och med dessa görs sedan 

riskbedömningar. Det innebär att riskbedömningar ser olika ut beroende på vilket 

dataunderlag man har samt hur man utför bedömningarna. Vid bedömningarna jämförs 

riskerna mot en vald godtagbar risknivå. Risknivån kan exempelvis vara gränsvärden hämtade 

ur Boverkets byggregler. Viktigt vid bedömning är att ha en framförhållning eftersom att 

lösningar bör fungera acceptabelt för 15-20 år framåt i tiden med de förändringar som sker. 

Av de faktorer som tas upp i avsnittet kan många ändras genom planering, fysiska åtgärder 

och bestämmelser men det tas även upp sådana faktorer som inte direkt kan påverkas. De 

faktorer som behandlas i detta avsnitt presenteras nedan i tabell 9. 

 
Tabell 9. Faktorer som påverkar val av skyddsavstånd. 

Faktorer 

Utformningsfaktorer 

Planeringsfaktorer 

o Planering av väg 

− Hastighet 

− Vägvalsstyrning 

o Planering farligt gods 

− Mängd transporter av farligt gods 

− Typ av farligt godstransporter 

o Planering bebyggelse 

− Mängd bebyggelse 

− Typ av bebyggelse 

o Räddningstjänstens resurser 

Andra typer av säkerhetshöjande åtgärder  

Okontrollerbara faktorer 

6.1. Utformningsfaktorer 

Vägens och dess omgivnings utseende och utformning kan påverka både sannolikheten för att 

olyckor ska ske med transportfordon samt vilka konsekvenser en olycka med farligt gods kan 

medföra. Det är konkreta faktorer som kan påverkas med fysiska åtgärder som exempelvis 

förstärkta vägkanter, minskning av vägslänters lutning, planskilda korsningar, 
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cirkulationsplatser och avlägsnande av vassa föremål ut med vägen
47

. Förutom 

utformningsfaktorer som lättare kan påverkas av människorna finns andra konkreta faktorer 

som kan påverkas i mindre grad vid befintliga vägar men som lättare kan påverkas vid 

nybyggandet av vägar. Dessa faktorer är förekomst av kullar, dalar, vattendrag och sjöar, 

omgivande marks geologiska egenskaper och liknande. Förutom att genom utformningen 

skydda mot att olyckor uppstår och ger allvarliga konsekvenser kan utformningen göras så att 

framkomligheten till och räddningsarbetet vid en olycka underlättas. Exempelvis kan 

uppsamlingsanordningar placeras intill vägar där konsekvenserna av läckage är mycket stora. 

Ett undersökt exempel på utformning intill väg är hur vägslänters lutning påverkar 

konsekvenserna vid en avåkningsolycka med transporter av farligt gods. Brantare vägslänter 

innebär större risk för olyckor som leder till utsläpp av farliga ämnen
48

. 

 

Underhåll av vägar och områden intill påverkar också vägens säkerhet. Om vägen inte 

underhålls eller underhålls bristfälligt försämras kvalitén och den ursprungliga nivån på 

säkerheten sänks. Det finns flera exempel på olyckor där lastbilar transporterande farligt gods 

vält eller kört av vägen på grund av att vägen har haft en dålig kvalité
49

. Exempelvis har 

olyckor skett på regniga skogsvägar som blivit sliriga och på vägar som skadats av 

tjällossning. Olyckor har även skett vintertid på grund av att marken närmast intill vägen är 

delvis plogad och vägkanten inte är markerad. 

6.2. Planeringsfaktorer 

Planeringsfaktorer är abstrakta faktorer som påverkas genom planering och bestämmelser. 

Det är bland annat faktorer som hastighet och resurser för räddningstjänsten. Vissa av 

faktorerna påverkar främst sannolikheten för olyckor, andra konsekvensen av olyckor medan 

vissa påverkar både sannolikhet och konsekvens i hög grad. 

6.2.1. Planering av väg 

6.2.1.1. Hastighet 

Olyckor vid höga hastigheter med transporter av farligt gods leder oftare till läckage än 

olyckor vid låga hastigheter
50

 eftersom högre hastigheter innebär mer kollisionsvåld än lägre 

hastigheter. Enligt en undersökning av dåvarande Vägverket skedde de flesta olyckorna med 

farligt gods åren 1995 och 1996 på vägar skyltade med hastigheten 90 km/h eller högre. Höga 

hastigheter innebär kortare tid för föraren att upptäcka fara, väja och bromsa. Detta medför 

högre risk eftersom förarens reaktionshastighet inte blir snabbare och bromssträckan blir 
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längre. Förutom att transporterna håller hög hastighet har även omgivande trafik hög 

hastighet, oftast högre hastighet än transportfordonen vilket bidrar till fler 

omkörningssituationer. De senaste sju åren har flera olyckor skett på grund av att mötande 

fordon till transportfordonen för farligt gods har hamnat på fel sida av vägen vilket resulterat i 

kollisioner eller avåkningar för transportfordonet
51

. Många olyckor sker även på grund av att 

transportfordonens hjul hamnar utanför vägkanten, ofta vid möte med andra fordon då föraren 

till transportfordonet försöker att hålla det intill sin vägkant. Det är därför viktigt att vägens 

bredd är anpassad till den hastighetsbegränsning som gäller för vägen. 

6.2.1.2. Vägvalsstyrning 

Genom vägvalsstyrning kan transporter med farligt gods styras så att de främst går på vägar 

av bra kvalité och på vägar som inte går igenom områden där konsekvenserna av en olycka 

skulle bli mycket stora. Länsstyrelserna kan rekommendera vägar för transport av farligt gods 

samt förbjuda dessa transporter på vissa vägar, detta är mer beskrivet under rubriken 4.3. 

Väglagen, trafikförordningen och annan trafikreglering. Transporter för farligt gods får även 

förbjudas på vägar under vissa tider
52

. Genom att rekommendera vägar kan transporterna för 

farligt gods styras bort från vägar som är mindre, mycket kurviga, går över broar och genom 

tunnlar. Att rekommendera att transporterna ska ta en viss väg betyder att en liten mängd ändå 

kan transporteras på vägar som inte är rekommenderade, framför allt för att nå beställaren av 

det farliga godset. Det medför att skyddsavstånd till de vägar som inte är rekommenderade 

inte helt kan bortses ifrån. Vägar som rekommenderas är oftast större vägar som då blir mer 

belastade av transporter med farligt gods. Längs dem kan det vara lämpligt att särskilda 

skyddsavstånd rekommenderas, eventuellt en gemensam rekommendation om skyddsavstånd, 

som exempelvis Länsstyrelsen i Hallands län har gjort för E6:an och väg 25 samt andra högt 

belastade vägar
53

. 

 

För tunnlar finns särskilda bestämmelser i ADR-S. Dessa ska kategoriseras efter vilken typ 

av last som får passera genom dem
54

. En last behöver en restriktionskod för att få passera 

genom tunnlar och då endast genom tunnlar med rätt kategori. En tunnel kan ha olika 

kategorier beroende på tid på dygnet eller om den stängs av för annan trafik. Genom de flesta 

tunnlar i Sverige är det förbjudet att transportera farligt gods
55

. 
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6.2.2. Planering farligt gods 

6.2.2.1. Mängd transporter av farligt gods 

För att kunna beräkna frekvens av transporter av farligt gods samt konsekvenser av olyckor 

behövs antal transporter samt volymen på transporterna. Inventering kan ge ett bra underlag 

till beräkning av frekvensen olyckor. Inventeringen bör även undersöka frekvensen av olika 

typer av farligt gods
56

. Frekvensen av transporter av farligt gods har betydelse för 

sannolikheten för en olycka att inträffa, vilket används i bedömningar av lämpligt 

skyddsavstånd. En svårighet är att frekvensen av transporter och olika typer av transporter 

förändras över tid och försvårar val av ett skyddsavstånd som håller för framtida behov. 

6.2.2.2. Typ av farligt godstransporter 

I Norrbotten är den vanligaste typen av farligt gods petroleumprodukter
57

 vilka även är 

vanligast i resten av Sverige. I Sverige utgör tranporter av petroleumprodukter ungefär 75 % 

av alla transporter av farligt gods
58

. Petroleumprodukter ingår i farligt gods-klasserna 2 och 3.  

Andra typer av farligt gods förekommer i betydligt mindre mängd, vanligaste farligt gods-

klasserna i Norrbotten bland dessa är 5.1 oxiderande ämnen och 8 frätande ämnen. 

Oxiderande ämnen används bland annat vid tillverkning av sprängämnen och frätande ämnen 

(syror, baser och peroxider) används framförallt i papperindustrin. Farligt gods-klass 

1 explosiva ämnen är vanligt förekommande mellan Gällivare och Kiruna som båda har stora 

gruvverksamheter, annars är det mindre vanligt. De farligt gods-klasser som inte är 

representerade i någon betydande mängd i Norrbotten är 7 radioaktiva ämnen samt 

4.2 självantändande ämnen. 

 

Olika typer av ämnen kan ge olika typer av händelser där man kan beräkna på vilket avstånd 

händelsen påverkar. Exempelvis kan brandfarlig gas som läcker ut genom ett hål i en tank ge 

en jetflamma om den antänds. Om gasen antänds i ett senare skede kan det ge en 

gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion. Ytterligare kan en upphettad tank innehållande gas 

explodera på grund av att gasen expanderar kraftigt. För alla dessa typer av händelser finns 

metoder för att beräkna hur stort område som kan påverkas. Beroende på ämne och händelse 

så kan detta område variera från att enbart beröra området där läckaget skett, exempelvis en 

mindre pölbrand, till flera kilometers avstånd, exempelvis i vindriktningen från ett utsläpp 

med giftig gas. Utifrån beräknade värden måste sedan bedömningar och jämförelser göras mot 

accepterade värden. 
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6.2.3. Planering bebyggelse 

6.2.3.1. Mängd bebyggelse 

Både mängden bebyggelse och dess täthet påverkar val av skyddsavstånd, det gör även 

utrymmet för bebyggelse vid nybygge. Mängden bebyggelse påverkar konsekvensen av en 

olycka samt den riskbedömning som görs inför val av skyddsavstånd. På många platser i 

Norrbotten är det gles bebyggelse eller enstaka byggnader. Där kan ett längre skyddsavstånd 

föreslås och genomföras med mindre noggranna beräkningar. Detta eftersom det finns 

utrymme och inte gör någon större skillnad om säkerhetsmarginalen är stor och en byggnad 

uppförs längre ifrån vägen. Inne i städer och samhällen krävs noggrannare beräkningar, både 

på grund av att det gör stor skillnad om en byggnad placeras ytterligare 25 meter från vägen 

och för att det är fler människor som blir drabbade om en olycka med farligt gods sker.  

6.2.3.2. Typ av bebyggelse 

De flesta rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods skiljer på 

olika byggnadstyper och anger olika skyddsavstånd för de olika byggnadstyperna. Generellt 

anges längre avstånd till byggnader som förväntas att nyttjas av människor som inte kan 

hjälpa sig själv till säkerhet eller har en längre reaktionstid. Kortare avstånd anges till 

byggnader som nyttjas av en inte allt för stor mängd vuxna, friska människor i vaket tillstånd 

som inte har problem att förflytta sig. 

 

Typer av bebyggelse som nämns i rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder 

för farligt gods presenteras i tabell 10. Överst i tabellen är den typ av bebyggelse som bedöms 

ha minst känslig verksamhet, och sedan ökar känsligheten fallande i tabellen. De olika 

rekommendationerna nämner inte alla typer av bebyggelse och värderar inte risken för olika 

verksamheter lika. Därför avviker det som presenteras här från det som finns beskrivet i de 

olika rekommendationerna men de flesta värderar typer av bebyggelser i den ordning som 

visas här. 

 

Vilken typ av bebyggelse som måste passeras för att nå de anläggningar dit det farliga godset 

ska tranporteras kan vid nybyggnad av dessa anläggningar ibland påverkas genom val av 

placering av anläggningarna. Vid planering om vart man bygger nya industrier är det därför 

en säkerhetsfråga att beakta. Vid nybyggnad invid transportleder för farligt gods kan skydd 

för de som ska uppehålla sig i dessa byggnader göras även genom tekniska lösningar, 

exempelvis kan ventilationsluftintag placeras på den sidan av byggnaden som är från vägen 

samt fönster som inte öppningsbara mot vägen. 
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Tabell 10. Olika typer av bebyggelser. De typer av bebyggelse med verksamhet som är mindre 

känslig för olyckor med farligt gods är högst upp. Verksamheternas känslighet ökar fallande i tabellen. 

Typer av bebyggelser 

Ytparkering 

Tekniska anläggningar som inte skadar fordon vid avåkning 

Bilservice 

Lager 

Övrig typ av parkering 

Övriga tekniska anläggningar 

Kontor i ett plan 

Sällanköpshandel 

Industri 

Mindre samlingslokaler 

Idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats 

Enstaka bostäder 

Sammanhållen bostadsbebyggelse  

Centrum 

Övrig handel 

Kontor i flera plan 

Större samlingslokaler 

Hotell och konferens 

Idrotts- och sportanläggningar med betydande åskådarplats 

Kulturanläggningar 

Flerbostadshus i flera plan 

Skola och förskola 

Vårdanläggningar och sjukhus 

6.2.4. Räddningstjänsters resurser 

Skyddsavståndet kan även påverkas genom att begränsa de konsekvenser som uppstår efter 

en olycka. Genom att kunniga personer snabbt är på plats, med rätt utrustning och en plan för 

genomförandet av insatsen kan konsekvenserna i många fall minskas. Faktorn 

räddningstjänstens resurser gör att skyddsavståndet i vissa fall kan behöva vara större i ett 

område där det är lång insatstid för räddningstjänsten vilket är fallet på många platser i 

Norrbotten. Bland de förhållanden som kan ha betydelse för skyddsavståndet vad gäller 

räddningstjänstens resurser är insatstid, tillgänglig utrustning, utbildad och tillgänglig 

personal. Konsekvenserna kan även minskas av att fler yrkesgrupper är utbildade och kan 

hjälpa till i områden där räddningstjänsternas resurser är små i förhållande till områdets yta. 
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6.3. Andra typer av säkerhetshöjande åtgärder 

Vidtas andra skyddsåtgärder kan skyddsavståndet reduceras. Exempel på andra 

säkerhetshöjande åtgärder är:  

o räcken 

o plank 

o staket 

o vegetation 

o skydd mot gasspridning 

o hastighetsdämpande åtgärder och  

o markbeläggning.  

Ibland annat Sveriges Kommuner och Landstings handbok för kommunerna, Transporter av 

farligt gods, presenteras flera förslag på skyddsåtgärder och hur de kan utformas på ett 

attraktivt sätt. 

 

Genom utbildning av förarna till transporterna för farligt gods kan olyckor på grund av 

mänskliga faktorer minskas, så som inte ordentligt stängda luckor eller ventiler, samt att 

föraren vet hur de ska agera vid eneventuell olycka och inte utsätter sig själv eller andra för 

onödig fara. 

6.4. Okontrollerbara faktorer 

Det finns faktorer som är okontrollerbara och kan vara svåra att förutse då de kan komma 

plötsligt eller komma efter en tids körning då transporterna pågår en längre sträcka. Exempel 

på sådana faktorer är väderförhållanden, vilt och plötslig sjukdom hos föraren av transporten. 

Olyckor på grund av dessa faktorer kan förebyggas delvis genom bland annat hälsokontroller 

och utbildning av förarna. Ett annat sätt är att undvika att köra då det är mer riskfyllt, till 

exempel vid hård vind, regn, temperaturförändringar, snö, halka, mörker, dimma samt vid 

gryning och skymning då det är förflyttningstider för vilt. Särskilt halka ofta i kombination 

med för hög hastighet för förhållandena leder till olyckor. Mellan 2007-2010 inträffade ett 

stort antal olyckor på grund av halka
59

. Trots att körning vid dessa svårare väderförhållanden 

ökar riskerna så skedde de flesta olyckorna med farligt gods under åren 1995 och 1996 i 

dagsljus enligt en undersökning av dåvarande Vägverket
60

.  
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7. Analys 

De studerade rekommendationerna om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, 

förutom kommuners översiktsplaner, är publicerade mellan åren 1995-2012. Dessutom har 

några ännu inte antagna rekommendationer har studerats. En sammanställning av de som 

utgivit rekommendationer samt år för publiceringen presenteras i tabell 11, sorterade efter 

utgivnings år. Kommunernas översiktplaner, förutom Göteborgs och Malmös, tas inte med i 

den tabellen men rekommendationerna i dem finns med i analysen av skyddsavstånden.  
 

Tabell 11. Sammanställning av rekommendationer sammanfattade i denna rapport. 

Publicerat 

år 

Utgivet av Längsta angivna 

skyddsavstånd [meter] 

1995 Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och 

Socialstyrelsen 

100 

1997 Göteborg kommun 100 

2000 Länsstyrelsen i Stockholms län 100 

2003 Malmö kommun 125 

2006 Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra 

Götalands län 

150 

2007 Länsstyrelsen i Skåne län 150 

2010 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 150 

2012 Länsstyrelsen i Hallands län 150 

2012 Länsstyrelsen i Dalarnas län 150 

2012 Sveriges Kommuner och Landsting 150 

 Länsstyrelsen i Stockholms län (Remiss) 150 

7.1. Bedömningsområde kontra publicerings år för rekommendationer 

I de tidigaste publicerade rekommendationerna i tabell 11 anges skyddsavstånd upp till 

100 meter medan det i de senare anges skyddsavstånd upp till 150 meter. Bedömningsområdet 

är alltså större i de rekommendationer som publicerats senare. De tre tidigaste 

rekommendationerna anger 100 meter som det längsta skyddsavståndet. I Malmö kommuns 

komplettering till översiktsplanen anges att det är lämplig att skolor, vårdhem och liknande 

inte placeras närmare transportleder för farligt gods än 125 meter. I den riskpolicy som 

länsstyrelserna i storstadslänen ger ut och i de senare publicerade rekommendationerna anges 

150 meter som det längsta skyddsavståndet. I riskpolicyn motiveras detta genom hänvisning 

till de beräkningar som gjorts i samband med den rekommendation som Länsstyrelsen i Skåne 

län gett ut året efter. I den rekommendationen motiveras avståndet 150 meter främst med 

beräkningar av individrisk. Senare utgivna rekommendationer hänvisar till denna publikation 

eller till storstadslänens riskpolicy.  
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7.2. Likheter mellan angivna skyddsavstånd 

I de flesta av de studerade rekommendationerna och översiktsplaner anges det att närmast 

vägen bör ett bebyggelsefritt område finnas. Det kortaste avståndet som anges är 12 meter, 

vilket är ett krav längs statliga vägar enligt väglagen, och det längsta är 50 meter. Vanligaste 

bebyggelsefria avstånden är 25 och 30 meter från vägkanten. Rekommendationerna 30 meter 

bebyggelsefritt närmast transportleden mottiveras av Länsstyrelsen i Dalarnas län med att 

inom detta område finns risk för mekanisk skada i samband med en olycka. Bebyggelsefria 

området anses lämpligt av de flesta utgivarna av rekommendationer att innehålla följande: 

o Odlingar 

o Frilufsområden 

o Trafikytor 

o Ytparkeringar 

 

Inom 150 meter anges i de flesta rekommendationer två avstånd till. Bortanför ett avstånd på 

30-50 meter är de flesta utgivarna av rekommendationer överens om att följande bebyggelse 

är säkert att placera med hänsyn till farligt gods-transporter: 

o Bilservice 

o Lager 

o Övriga parkeringsplatser som inte är ytparkering 

o Tekniska anläggningar som kan skada fordon vid avåkning 

o Industrier 

 

Bortanför ett avstånd på 60-100 meter är de flesta utgivarna av rekommendationer överens 

om att följande bebyggelse är säkert att placera med hänsyn till farligt gods-transporter: 

o Enstaka bostäder 

o Sammanhållen bostadsbebyggelse 

o Handel men inte centrumbebyggelse 

 

Bortanför längst angivna skyddsavstånd, 150 meter, anses lämpligt av de flesta utgivarna av 

rekommendationer att placera: 

o Hotell och konferens  

o Idrotts- och sportanläggningar med betydande åskådarplats 

o Kulturanläggningar 

o Flerbostadshus i flera plan 

o Skola och förskola 

o Vårdanläggningar och sjukhus 
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7.3. Olikheter mellan angivna skyddsavstånd 

De typer av bebyggelse som utgivarna av rekommendationer har olika uppfattning om eller 

som inte nämns i flera av rekommendationerna är: 

o Kontor 

o Sällanköpshandel 

o Centrumbebyggelse 

o Idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats 

o Samlingslokaler 

 

Kontorsbyggnader anges ibland med olika skyddsavstånd beroende på om det är i ett plan 

eller flera plan alternativt mindre kontor och tät kontorsbebyggelse. Oavsett storleken på 

kontorsbebyggelsen anges skiftade rekommendationer om lämpligt skyddsavstånd. Mindre 

kontor i ett plan rekommenderas bortanför 40-70 meter från transportleder, medan större 

kontor eller kontor i fler plan rekommenderas bortanför 40-150 meter från transportleder.  

 

Sällanköpshandel anses i många fall kunna placeras så nära transportleder som 30 meter. 

Men enstaka aktörer rekommenderar att inte någon typ av handel eller centrumbebyggelse bör 

placeras närmare än 100 meter från större transportleder. Centrumbebyggelse rekommenderas 

oftast att placeras lika långt bort från vägen som handel (gäller inte sällanköpshandel). Men 

även här finns enstaka rekommendationer om längre skyddsavstånd, på 150 meter, för 

centrumbebyggelse.  

 

Det är ungefär lika många som rekommenderar att idrotts- och sportanläggningar utan 

betydande åskådarplats kan placeras närmare än 150 meter från vägen, som rekommenderar 

att de ska placeras bortanför 150 meter från vägen. Omkring 150 meter verkar dock anses 

lämpligt av de flesta utgivarna av studerade rekommendationer. 

 

Samlingslokaler, både mindre och större, anges inte i särskilt många av de studerade 

rekommendationerna. De flesta skriver idrotts- och sportanläggningar, kulturanläggningar och 

liknande istället. Vissa typer av samlingslokaler, som exempelvis kyrkor, anges inte i någon 

rekommendation. 

 

I avsnitt 6.2.3.2 Typ av bebyggelse, tabell 10, finns en sammanställning av de typer av 

bebyggelser som nämns i olika rekommendationer. 

7.4. Motivering av skyddsavstånd med faktorer 

Som tidigare nämnts används främst beräkningar av individrisk som motivering för val av 

skyddsavstånd i de senast publicerade rekommendationerna, särskilt för det längsta angivna 
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skyddsavståndet. Vid beräkning av individrisk kan hänsyn tas till bland annat fordonens 

hastighet, typ av gods och personintensitet. Det vill säga flera av de faktorer som beskrivs i 

avsnitt 6 Faktorer som påverkar val av skyddsavstånd. Även till beräkningar av samhällsrisk, 

som också används vid motivering för val av skyddsavstånd, används flera faktorer. Förutom 

individrisk och samhällsrisk motiveras skyddsavstånden i rekommendationerna och 

översiktsplanerna mera direkt med faktorer som beskrivits i tidigare avsnitt. Exempelvis 

nämns trafikflödet (mängden transporter av farligt gods) och hastighet i Malung-Sälen 

kommuns översiktsplan. I vissa rekommendationer och översiktsplaner anges olika 

skyddsavstånd till utpekade vägar som har ett större flöde av transporter av farligt gods, 

exempelvis rekommendationerna från Länsstyrelsen i Hallands län och översiktsplanen från 

Härnösands kommun. Andra anger skyddsavstånd till de av Länsstyrelserna rekommenderade 

vägarna för tranporter av farligt gods, primärleder. 

Det som är tydligt är att hänsyn tas till typ av bebyggelse och mängden bebyggelse eftersom 

beskrivningen av hur skyddsavstånden ska användas anges i avstånd från vägen till en viss typ 

av bebyggelse. Det anges längre avstånd till större byggnader, byggnader i flera plan och mer 

sammanhållen bebyggelse samt till byggnader med högre personintensitet och sämre 

utrymningsförhållanden. 

 

Förutom faktorer som har direkt med transporterna av farligt gods att göra nämns även andra 

faktorer. Exempelvis tar Göteborgs kommun upp ekonomiska faktorer och stadens utseende i 

sin fördjupning av översiktsplanen, och Härnösands kommun tar upp buller, vibrationer och 

luftföroreningar i sin översiktsplan. 
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8. Diskussion 

Detta arbete samlar framför allt olika rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder 

för farligt gods. Inget tidigare arbete som undersöker och jämför olika rekommendationer har 

hittats under denna studie. Det närmaste som hittats är de undersökningar som gjorts i och 

med skapandet av nya rekommendationer eller handböcker om skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods. Förfrågan om material till detta arbeta har gått ut till samtliga 

Länsstyrelser i Sverige samt till alla kommuner i de sex nordligaste länen. När förfrågan om 

material gått ut har flera av svaren innehållit positiva yttranden om att ett arbete som samlar 

information om olika rekommendationer ska göras. Detta på grund av att de inte funnit något 

arbete om detta och att ett behov av ett sådant verkar finnas. 

 

Eftersom det är lagkrav på att olyckor med farligt gods ska förebyggas, skador hindras samt 

begränsas för liv, hälsa, miljö och egendom är flera kommuner och länsstyrelser intresserade 

av att skapa riktlinjer och rekommendationer i ämnet. Sannolikheten för dessa olyckor är trots 

allt låg och då kan man fråga sig hur mycket resurser som ska läggas på att förebygga 

konsekvenserna. Det handlar framförallt om att skydda tredje person och om att skydda 

miljön. Tredje person har inte valt att farligt gods ska transporteras i sin närhet och är ofta 

omedveten om dessa transporter. Konsekvenserna kan för både tredje person och miljön bli 

katastrofala. Men precis som med många andra risker bör risker med transport av farligt gods 

förebyggas till en acceptabel risknivå. Acceptabel nivå kan uppnås genom att minska verklig 

risk och upplevd risk samt att det måste vara ekonomiskt rättfärdigat. Det sistnämnda är en 

mycket viktig aspekt just på grund av att olyckor med farligt gods är ovanliga. Att ha 

rekommendationer som hjälpmedel vid stadsplanering kan ge mindre arbete inför och under 

varje ny planläggning. Det kan spara tid, hjälpa att göra liknande bedömningar i liknande 

situationer och hålla riskutredningar på en rimlig detaljeringsnivå. Trots detta hjälpmedel är 

det viktigt att inse att varje planeringssituation är unik och därför är det lämpligt att ha olika 

rekommendationer för olika delar av Sverige. Exempelvis har Norrbottens län andra 

utmaningar än Stockholms län. I Norrbotten, som har mycket glesbyggd, kan det vara av 

värde att ha olika rekommendationer om skyddsavstånd för städer/tätorter och övriga 

områden. I övriga områden kan ett större skyddsavstånd användas för att det finns utrymme 

men är också välmotiverat eftersom räddningstjänsten har lång framkörningstid till många 

platser. De befintliga rekommendationerna skiljer sig från varandra, om än inte i så betydande 

omfattning. Skillnaderna kan bero på lokala förhållanden men även på beräkningar och 

bedömningar.  

 

Flera av de studerade rekommendationerna och översiktsplanerna innehåller inte någon 

utförligare motivering för varför skyddsavstånden är valda som de är. De skrifter med 

rekommendationer som innehåller utförligare motivering är den från Länsstyrelsen i Hallands 
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län och den från Länsstyrelsen i Skåne län samt fördjupningen till Göteborgs översiktsplan. 

Tydlig och informativ motivering ökar förtroendet hos läsaren för att rekommendationerna är 

tillförlitliga och läsaren får en större förståelse varför ett skyddsavstånd bör vara en viss 

längd. De rekommendationer som saknar en utförlig motivering är säkert tillförlitliga och väl 

underbyggda men frånvaron av förklaringar ger mindre förståelse. Mindre förståelse ger i sin 

tur minskad motivation att skapa och upprätthålla skyddsavstånd. Samma princip gäller med 

motivering och förklaring vid varje upprättande av ett skyddsavstånd. Vid sådana tillfällen 

kan väl motiverade utgivna rekommendationer användas som förklaring av det specifika 

skyddsavståndet.  

 

Rekommenderade skyddsavstånd måste anpassas till en god stadsplanering. För stora 

skyddsavstånd kan ge en utglesad stad vilket ger mer trafik och är mindre ekonomiskt. 

Skyddsavstånden kan ändå aldrig göras tillräckligt stora för att skydda mot alla typer av 

olyckor med farligt gods, exempelvis kan utsläppt gas göra skada mer än en kilometer bort 

från olyckan. Upprättade skyddsavstånd bör fungera även i framtiden men måste givetvis 

anpassas efter nya förhållanden. Med tiden förändras bland annat städernas utseende och 

trafikflöde. 
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9. Slutsats 

Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods är ett uppmärksammat ämne idag och flera 

länsstyrelser har någon form av rekommendation samt att några håller på att ta fram 

rekommendationer om skyddsavstånd. Även hos kommunerna är skyddsavstånd till 

transportleder för farligt gods mer uppmärksammat än tidigare och riktlinjer om 

skyddsavstånd dyker upp i flera översiktplaner när de förnyas. 

 

Det finns flera lagar som påverkar den fysiska planeringen med avseende på skyddsavstånd 

till transportleder för farligt gods. De flesta av dessa lagar har mycket innehåll men bara delar 

av dem berör det studerade området. Fysisk planering regleras främst av Plan- och bygglagen 

(2010:900) och det finns en lag som specifikt handlar om transporter av farligt gods, lagen 

(2006:263) om transport av farligt gods. ADR-S är den föreskrift som bestämmer hur 

transporter av farligt gods ska se ut. Exempelvis begränsar den mängden farligt gods per 

transport vilket har betydelse för konsekvenserna och omfattningen av olyckor med farligt 

gods. Trafikföreskrifter bestämmer vart farligt gods inte får transporteras. Detta innebär att 

olyckor med farligt gods kan undvikas på vissa platser. 

 

De framtagna rekommendationer om skyddsavstånd till transportleder för farligt gods som 

hittats och studerats är utgivna av: 

o Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen 

o Länsstyrelsen i Dalarnas län 

o Länsstyrelsen i Hallands län 

o Länsstyrelsen i Norrbottens län 

o Länsstyrelsen i Skåne län 

o Länsstyrelsen i Stockholms län 

o Sveriges Kommuner och Landsting 

Det finns även två riskpolicys från länsstyrelser som ger riktlinjer om skyddsavstånd. Dessa 

är utgivna av: 

o Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 

o Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

De olika rekommendationerna liknar varandra i stort men har vissa skillnader. Skillnaderna 

förefaller vara främst avståndet från väg till byggnadstyper som kan innehålla en större mängd 

vakna människor där utrymningsförmågan kan vara av varierande grad. Nämnda 

byggnadstyper är kontor, idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats samt 

centrum och handel. En tydlig skillnad mellan äldre och nyare rekommendationer är att 

området som anses bör riskutredas med avseende på skyddsavstånd har förlängts från 100 

meter till 150 meter. Det längre utredningsområdet motiveras främst med beräkningar av 

individrisk. 
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Även översiktsplaner är studerade och exempel i rapporten visar på olika sätt kommunerna 

löser uppgiften med vägledning för området intill transportleder för farligt gods. Olika 

lösningsätt är: 

o Använda de rekommendationer som länsstyrelsen i det länet kommunen ligger i har 

gett ut. 

o Använda rekommendationer som någon annan länsstyrelse, än den i det länet där 

kommunen ligger, har gett ut. 

o Använda rekommendationer som någon annan länsstyrelse har gett ut eftersom 

länsstyrelsen i det länet där kommunen ligger inte gett ut några rekommendationer. 

o Använda egna riktlinjer tillsammans med rekommendationer från länsstyrelsen i länet 

där kommunen ligger eller någon annan länsstyrelses rekommendationer. 

o Använda egna riktlinjer trots att länsstyrelsen i det länet där kommunen ligger har gett 

ut rekommendationer. 

o Använda egna riktlinjer eftersom länsstyrelsen i det län där kommunen ligger inte har 

gett ut några rekommendationer. 

 

Det finns många faktorer som påverkar val av skyddsavstånd till transportleder för farligt 

gods. Varje faktor är betydelsefull eftersom variationer av dem påverkar sannolikhet, 

konsekvens eller båda för olyckor med farligt gods. Tydligt är att personintensitet är en viktig 

faktor eftersom skyddsavstånden anges till typ och mängd bebyggelse. Faktorn som i detta 

arbete kallas räddningstjänstens resurser är en mindre utvärderad faktor i sammanhanget. 

Genomläsning av översiktsplaner och frågor till kommuner tydliggjorde att det finns en stor 

tilltro till räddningstjänsternas möjligheter att göra bra insatser vid olyckor med farligt gods. 

Denna faktor är en viktig faktor för Norrbotten bland annat på grund av de långa avstånden. 

Långa avstånd till vissa platser ger långa insatstider och olyckan kan därmed utvecklas 

betydligt till dess att räddningstjänsten anländer. Andra viktiga faktorer för Norrbotten, då 

vintern i Norrbotten är lång, är halka och snö. Faktorerna är av sådan art att de går att 

kontrollera i mindre grad men de orsakar flera olyckor med farligt gods. Minskad risk för 

olyckor på grund av snö och halka kan uppnås genom att hålla tillåtna hastigheter och 

ordentlig plogning som inte går utanför vägkanten. 

9.1. Förslag till fortsatta studier 

Många av de studerade rekommendationerna innehåller även rekommendationer för 

skyddsavstånd till järnväg där farligt gods transporteras. Jämförelse mellan dessa 

rekommendationer finns inte heller och det skulle därför kunna vara lika intressant att studera 

dessa som rekommendationer för väg. Skyddsavstånd till platser för på-, om- och avlastning 
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samt uppställningsplatser för fordon som transporterar farligt gods på väg är något som bör 

utredas då det egentligen är en del av transporten. 

 

I det här arbetet kartläggs endast vilka faktorer som påverkar val av skyddsavstånd samt 

kortfattat hur de påverkar. För att kunna ta beslut om skyddsavstånd för ett område, 

exempelvis Norrbotten, så behövs det utredas mer och göras beräkningar på hur mycket de 

olika faktorerna påverkar. Inför att bestämma hur rekommendationer om skyddsavstånd ska 

se ut så bör det också utredas hur bedömningar av exempelvis toleransnivån för sannolikheten 

döda per år på grund av olyckor med farligt gods på en vägsträcka ska göras.  
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2006418-om-sakerhet-i-v_sfs-2006-418/?bet=2006:418 2013-05-22 

SFS 2007:825 Förordning med länsstyrelseinstruktion Stockholm: Riksdagen. Hämtat från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordn

ing-2007825-med-lans_sfs-2007-825/?bet=2007:825 2013-05-22 

SFS 2007:90 Vägmärkesförordning Stockholm: Riksdagen. Hämtat från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagmar

kesforordning-200790_sfs-2007-90/?bet=2007:90 2013-05-22 

SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor Stockholm: Riksdagen. Hämtat 

från: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/La

g-20101011-om-brandfarlig_sfs-2010-1011/?bet=2010:1011 2013-05-22 

SFS 2010:1362 Vägsäkerhetslag Stockholm: Riksdagen. Hämtat från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagsake

rhetslag-20101362_sfs-2010-1362/?bet=2010:1362 2013-05-22 

SFS 2010:900 Plan- och bygglag Stockholm: Riksdagen. Hämtat från: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--

och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900 2013-05-22 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1999381-om-atgarder-for_sfs-1999-381/?bet=1999:381
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1999381-om-atgarder-for_sfs-1999-381/?bet=1999:381
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag2006263-om-transport-av_sfs-2006-263/?bet=2006:263
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag2006263-om-transport-av_sfs-2006-263/?bet=2006:263
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006311-om-trans_sfs-2006-311/?bet=2006:311
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006311-om-trans_sfs-2006-311/?bet=2006:311
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006418-om-sakerhet-i-v_sfs-2006-418/?bet=2006:418
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006418-om-sakerhet-i-v_sfs-2006-418/?bet=2006:418
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007825-med-lans_sfs-2007-825/?bet=2007:825
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007825-med-lans_sfs-2007-825/?bet=2007:825
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90/?bet=2007:90
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90/?bet=2007:90
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag20101011-om-brandfarlig_sfs-2010-1011/?bet=2010:1011
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag20101011-om-brandfarlig_sfs-2010-1011/?bet=2010:1011
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagsakerhetslag-20101362_sfs-2010-1362/?bet=2010:1362
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagsakerhetslag-20101362_sfs-2010-1362/?bet=2010:1362
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900
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10.2. Webbsidor 

Boverket: senast hämtat 2013-01-16 från Boverkets hemsida 

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/  

Länsstyrelsen: senast hämtat 2013-06-11 från Länsstyrelsens hemsida 

http://www.lansstyrelsen.se/  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: senast hämtat 2013-04-17 från Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps hemsida http://www.msb.se/  

Strålsäkerhetsmyndigheten: senast hämtat 2013-06-12 från Strålsäkerhetsmyndighetens 

hemsida http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/  

 

  

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.msb.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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11. Bilagor 

Bilaga A. Länsstyrelsen i Norrbottens läns rekommendationer om skyddsavstånd 

Bilaga B. Beställning av examensarbete 
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 Beställning av examensarbete Bilaga B.
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