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Förord
Föreliggande kompendium utgör ett examensarbete på 20 poäng inom fysisk
planering vid Institutionen för fysisk planering och byggteknik, Högskolan i
Karlskrona/Ronneby. Arbetet har genomförts på Statens räddningsverk under
hösten och vintern 1996/97.

Förhoppningen är att kompendiet ska stimulera till ökad integrering av riskhante-
ring och fysisk planering, i syfte att skapa ett säkrare samhälle. Kompendiet kan
också användas som orientering för grundläggande kunskaper om fysisk planering
och riskhantering.

Tack till alla som bidragit med material och synpunkter och därmed medverkat till
att examensarbetet har kunnat genomföras. Stort tack till Bengt Jakobsson, Gunnar
Nyström, Erik Wirén, Tommy Rosenberg, Thomas Gell, Maria Sköld, Anna-Lena
Göransson och Sten Högström, som alla kommit med värdefulla synpunkter och
stöttat mig i arbetet. Mycket stort tack även till Arvika kommun och där speciellt
Jan Lagerblad, Inga-Lis Morfeldt, Margareta Lundquist, Jan Wikner, Christer
Gustafsson och Anders Jonasson, för all hjälp och allt material i samband med
tillämpningsexemplet (kapitel 8). Tack till Petra Johansson, Gidé, för hjälp med
illustrationer. GIS-kartor är framtagna av författaren.

Karlstad i april 1997

Mattias Strömgren



4

Riskmanagement and land use planning

Abstract
This compendium treats risk management and land use planning in the local com-
munity. Target groups are local authority workers in the fire and rescue services,
land use planning, environment works, technical support and other actors involved
in risk management and land use planning.

Accidents harm people, the environment, property and functions important to so-
ciety. They affect the quality of life for the individual and for society as a whole.
To create a safer society is an important task for every level in society, from the
individual to the government. Risk is here defined as the combination of the likeli-
hood for a negative event (an accident) occurring and its estimated consequences.

Risk management is systematic work to reduce risks and is made up of for example
goals and delimits, risk inventory, risk analysis, risk assessment, risk reducing
measures, risk communications and follow-up of risk management. Risk manage-
ment is a teamwork which calls for co-operation between several different actors
(for example representatives from the fire and rescue services, land use planning,
environment works, technical support, communication, social welfare, schools,
governments authorities and trade and industry and organisations). Risk manage-
ment should be integrated with ordinary activities in local authorities, companies
and organisations.

Land use planning is an activity with the purpose of designing future society by
deciding how land and water should be used and how towns should be developed
(in Sweden principally in local authorities).

The land use plans which the local authorities in Sweden use most are the general
plan, special area regulations and detailed development plans. The general plan
shows a summary of how land and water should be used in the whole community
and gives guidance for subsequent plans and decisions. Special area regulations
and detailed development plans regulate how land, water and buildings will be
used and how buildings will be designed and they are binding for following
decisions. The planning process in Sweden is a democratic development and
decision process which gives the public and those directly involved the possibility
to control and influence the results.

Risk management should be integrated in the land use planning process. Risk for
accidents should be treated systematically and methodologically in the whole
planning process. Experiences and new knowledge of accidents should be imple-
mented in the land use planning in order to make a safer society.

A risk management group with broad competence in the field of risks should assist
the planning work in the local authorities. The risk management group should be
given the possibility to influence risk reducing measures in planning projects
through a dialogue between the actors involved.

In Sweden buildings are located to land with regard to safety aspects and towns are
designed with regard to fire safety, traffic safety and protection for other accidents.
Environmental and risk factors are shown in the general plan. In detailed develop-
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ment plans there is an environmental-impact assessment which also illustrates
safety aspects. A risk inventory can be a systematic compilation of the risks in a
local community. The account of risk aspects in the general plan should be based
on a risk inventory.

An example from Arvika in Sweden shows how risk management can be integrated
in land use planning on the general planning level and how GIS (Geographical
Information Systems) can be used in risk management work. The example shows
how a risk inventory can be used as a planning basis for the general plan and it also
gives suggestions for risk reducing measures in the plan. The town of Arvika is
going to create an inter-disciplinary scientific risk management group which will
be a working party to advise safety in the general planning work.
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Riskhantering och fysisk planering

Sammanfattning
Kompendiet behandlar riskhantering och fysisk planering i syfte att integrera risk-
hantering i den fysiska planeringen på kommunal nivå. Målgrupper är främst kom-
munala tjänstemän inom räddningstjänst, fysisk planering, miljö- och hälsoskydds-
arbete, teknisk försörjning och andra aktörer som deltar i arbete med riskhantering
och fysisk planering.

Olyckor skadar människor, miljö och egendom och samhällsviktiga funktioner och
försämrar därmed livskvaliteten för enskilda människor och för samhället i övrigt.
Att skapa ett tryggare, säkrare och mer robust samhälle för dagens och morgonda-
gens människor är en viktig uppgift som berör alla nivåer i samhället, från individ-
nivå till samhällsnivå. Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten
för att en negativ händelse (olycka) inträffar och dess konsekvenser

Riskhantering är ett systematiskt arbete för att minska risker (här olycksrisker) som
innefattar olika moment, t.ex. mål och avgränsningar, riskinventering, riskanalys,
riskvärdering, genomförande av riskreducerande åtgärder, riskkommunikation samt
uppföljning av riskhanteringsarbetet. Riskhantering är ett tvärsektoriellt arbete som
kräver samverkan mellan flera olika aktörer (t.ex. företrädare för räddningstjänst,
fysisk planering, miljö- och hälsoskyddsarbete, teknisk försörjning, kommunikatio-
ner, socialtjänst, skola, statliga myndigheter, näringsliv, organisationer) och bör
integreras som en naturlig del i kommuners, företags och organisationers vardag-
liga verksamhet.

Fysisk planering är främst en kommunal verksamhet som syftar till att utforma
framtidens samhälle genom att avgöra hur mark och vatten skall användas och hur
bebyggelsemiljön ska utvecklas. Den fysiska planeringen har betydelse vid stora
och långsiktiga investeringar samt vid beslut om utnyttjande av gemensamma
naturresurser.

De viktigaste fysiska planerna som kommunerna kan använda för att styra utveck-
ling av den fysiska miljön är översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplaner.
Översiktsplanen redovisar grunddragen i användningen av mark och vatten i hela
kommunen, utgör ett samlat kunskapsunderlag för kommunen och är vägledande
för efterföljande planering och beslut. Områdesbestämmelser och detaljplaner reg-
lerar mark-, vatten- och bebyggelseanvändning samt bebyggelseutformning och är
rättsligt bindande för efterföljande beslut.

Planprocessen i fysisk planering utgörs av en demokratisk utvecklings- och besluts-
process där allmänhet och berörda ges tillfälle till insyn och påverkan genom sam-
råd och utställningar. Planarbetet utgör en väsentlig del av planprocessen och inne-
bär här att sammanställa och analysera planeringsunderlag och utarbeta plan-
förslag.

Riskhantering bör integreras i den fysiska planeringen så att riskfrågorna får en
central roll i hela planprocessen. Olycksrisker bör hanteras systematiskt och meto-
diskt i det praktiska planarbetet. Erfarenheter och nya kunskaper om olyckor och
olycksrisker bör successivt implementeras i den fysiska planeringen.
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En arbetsgrupp med bred kompetens i riskfrågor bör bistå planarbetet dels med
planeringsunderlag (riskinventering, etc.), dels med riskanalys/-värdering samt för
utarbetande av riskreducerande åtgärder i planförslaget. Riskhantering kan integre-
ras med den fysiska planeringen genom att kommunens riskhanteringsgrupp regel-
bundet ges möjlighet att diskutera och arbeta med pågående planprojekt. Remiss-
förfarande bör i ökad utsträckning ersättas med en direkt dialog mellan berörda
aktörer.

Bebyggelse ska lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till säkerhetsaspekter och
bebyggelsemiljön ska utformas med hänsyn till behovet av brandskydd, skydd mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser. Miljö- och riskfaktorer ska redovisas i
översiktsplanen. Vid upprättandet av detaljplaner ska en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) normalt tas fram. I MKB ska säkerhetsaspekterna belysas och bäst
görs detta i form av en riskanalys.

En riskinventering är en systematisk sammanställning av kommunens riskbild och
central i arbetet med riskhantering. Översiktsplanens redovisning av riskfaktorer
bör grunda sig på en kommuntäckande riskinventering.

Ett tillämpningsexempel från Arvika kommun visar hur riskhantering kan integre-
ras med översiktsplaneringen samt hur GIS (Geografiska InformationsSystem) kan
användas i riskhanteringsarbetet. Tillämpningsexemplet redovisar hur riskinvente-
ring kan användas som planeringsunderlag för översiktsplanen samt förslag till
riskreducerande åtgärder. Arvika kommun avser att bilda en tvärsektoriell risk-
hanteringsgrupp som tillika ska utgöra arbetsgrupp inom hälsa och säkerhet i
översiktsplanearbetet.

Nyckelord: datorstöd, fysisk planering, förebyggande, GIS, karta, miljö,
plan, planering, riskhantering, riskinventering, riskobjekt, räddningstjänst,
samhällsplanering, samordning, samverkan



12

1 Mot ett säkrare samhälle
Detta kompendium behandlar riskhantering i ett samhällsperspektiv och fysisk pla-
nering samt kopplingen dem emellan. Riskhantering i syfte att minska olycksrisker
i samhället bör ske i nära samverkan med den fysiska planeringen. Kommunerna
har här en viktig roll. Genom utveckling av kunskaper, metoder och samverkan
mellan viktiga aktörer bör det finnas stora möjligheter att kunna skapa ett säkrare
samhälle.

1.1 Livskvalitet
Livskvalitet handlar bland annat om att känna trygghet i tillvaron och inte drabbas
av olyckor och lidande. Arbetet med att skapa ett tryggt, säkert och trivsamt sam-
hälle och goda livsmiljöer är en angelägenhet för alla i samhället (den enskilda
människan, offentlig verksamhet, näringsliv, organisationer och övriga).

Olyckor som drabbar enskilda eller samhället i stort, vållar lidande (dödsfall och
skadade) och kostar stora pengar i form av räddningsinsatser, sjukvård, rehabilite-
ring, förtidspensionering etc. Olyckor förstör även ekonomiskt, kulturellt eller sam-
hällsviktigt värdefull egendom samt förorenar vår natur. Det är ur alla avseenden
en ytterst viktig samhällsuppgift att minska antalet olyckor och skador till följd av
dem.

1.2 Syfte och målgrupper
Huvudsyftet med kompendiet är att utveckla former för samverkan kring riskhante-
ring och fysisk planering i kommunerna. Primär målgrupp är den kommunala
räddningstjänsten och strävan är att förmedla kunskaper om riskhantering och om
fysisk planering samt idéer kring hur räddningstjänsten kan bli mer aktiv i sam-
hällsplaneringen och det kommunala planarbetet. Materialet vänder sig även till
andra viktiga aktörer i kommunerna som kommer i kontakt med riskhantering,
t.ex. fysiska planerare, miljö- och hälsoskyddspersonal, personer som arbetar med
teknisk försörjning, trafikplanering och byggprojektering.

Räddningstjänsten har ofta spelat en alltför underordnad roll i samhällsplaneringen.
Intentionen är att stimulera räddningstjänsten till ett mer aktivt deltagande i sam-
hällsplaneringen för att i samverkan med andra aktörer skapa ett säkrare samhälle.
Förhoppningen är att materialet ska kunna bli användbart som inspirations- och
kunskapskälla.

Kompendiet har tre delsyften:

• Kunskapssammanställning
Förmedla grundläggande kunskaper om riskhantering samt om fysisk planering
till räddningstjänsten.

• Utveckla och integrera riskhantering i kommunernas fysiska planering
Riskhantering bör ses i ett vidare perspektiv och i större utsträckning integreras
med fysisk planering och övriga samhällsverksamheter.

• Utveckla räddningstjänstens roll i samhället
Visa på räddningstjänstens roll som viktig aktör i den fysiska planeringen.
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1.3 Inriktning och begränsningar
Tyngdpunkten i materialet är den kommunala planeringen och strävan är att se den
kommunala verksamheten som en helhet. Sektorisering och en för snäv förvalt-
ningssyn har många gånger satt käppar i hjulen när det gäller att samordna kommu-
nernas arbete. Kommunen har ett stort ansvar för att skapa ett tryggt och säkert
samhälle.

Viktiga moment som kommer att belysas är riskhantering i ett samhällsperspektiv
(en bredare syn på risker utifrån olycksperspektivet), fysisk planering som en del i
samhällsplaneringen, planprocessen, fysiska planer, riskhänsyn i fysisk planering,
räddningstjänstens medverkan i den fysiska planeringen samt kopplingen mellan
riskhantering och fysisk planering.

Detta kompendium begränsar sig till grundläggande kunskaper om riskhantering
och fysisk planering. Enskilda olycksrisker som brand, explosion, kemikalie-
utsläpp, trafikolyckor eller kombinationsolyckor kommer inte att beskrivas. För
kunskaper om olycksrisker hänvisas till Räddningsverkets s.k. Riskhandbok (Att
skydda och rädda liv, egendom och miljö, R16-038/88). Däremot kommer vissa
typer av generella åtgärder som kan vidtas i den fysiska planeringen för att minska
riskerna att tas upp. I huvudsak utgår kompendiet i från fredsperspektivet.

Lagstiftning kommer inte att behandlas såvida det inte är nödvändigt för förståel-
sen av begrepp och företeelser. Utdrag ur vissa centrala lagar finns i bilaga 1.

Materialet innehåller inte någon djuplodande analys av dagens situation, vare sig
inom räddningstjänsten eller den fysiska planeringen (hänvisning sker i vissa fall
till referenser). Det finns idag 288 kommuner i Sverige, alla med olika förutsätt-
ningar och arbetssätt. Kommunerna har kommit olika långt när det gäller att sam-
verka i kommunen kring riskhantering och fysisk planering. Utgångspunkten är
dock att arbetet kan bli bättre och att det fortfarande finns en stor utvecklings-
potential.

Med räddningstjänst menas i kompendiet dels räddningstjänsten som verksamhet,
dels den personal inom räddningstjänsten som arbetar med förebyggande arbete
och kommer i kontakt med den fysiska planeringen. Med planerare menas i kom-
pendiet främst fysiska planerare som har någon form av samhällsplanerarutbildning
och som arbetar med fysisk planering.



14

1.4 Struktur
Kompendiets struktur framgår nedan.

Inledning

Olycksrisker och 
samhällsutveckling

Riskhantering och 
fysisk planering

Fysisk planering Riskhantering i ett
samhällsperspektiv

Tillämpnings-
exempel

Bilagor

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3
Kapitel 4-5-6

Kapitel 7

Kapitel 8

Bild 1: Kompendiets disposition och kapitelindelning.

Fysisk planering är en etablerad verksamhet som kommunerna har det övergri-
pande ansvaret för. Att arbeta med samordnad systematisk riskhantering är för
många kommuner fortfarande nytt eller delvis nytt. Riskhantering är ännu inte
någon färdigutvecklad metod eller ämnesområde. Forskning och metodutveckling
kring grundläggande riskhantering pågår alltjämt.

En systematisk riskhantering är en viktig förutsättning för att riskfrågorna ska
kunna behandlas på ett tillfredsställande sätt i den fysiska planeringen. På motsva-
rande sätt skapas möjligheter i den fysiska planeringen att vidta riskreducerande
åtgärder som en del i kommunens övergripande riskhanteringsarbete.
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2 Olycksrisker och samhällsutveckling
Den historiska utvecklingen är avgörande för hur dagens samhälle ser ut. Den
befintliga bebyggelsemiljön utgör till största delen vårt framtida samhälle som vi
ska leva i. Därför är historiska beskrivningar av städers utveckling, planeringsideal,
riskutvecklingen m.m. värdefulla för förståelsen av dagens situation och den fram-
tida planeringen.

Samhällsplanering har i någon form funnits sedan de första bosättningarna växte
fram. Bebyggelse och vägar för det jordbrukande folket hamnade inte slumpvis i
landskapet utan styrdes medvetet till gynnsamma lägen utifrån naturens förutsätt-
ningar. Gemensamma angelägenheter tvingade människorna att organisera sig för
att tillsammans kunna möta framtida förändringar.

Att arbeta med att öka människors säkerhet är ingen helt ny företeelse, utan tidigt
blev trygghets-, säkerhets- och hälsoaspekterna viktiga för befolkningen i de fram-
växande samhällena. Olika typer av försvar organiserades, stadsmurar och försvars-
torn byggdes till skydd mot yttre fiender. Avlopp och avfallshantering blev en ge-
mensam angelägenhet i samband med svåra epidemisjukdomar. Säkerhet aktualise-
rades med anledning av de många och svåra stadsbränderna.

I takt med samhällsutvecklingen, industrialiseringen och en ökande inflyttning till
städerna kom planeringen av städer och samhällen att utvecklas till att omfatta en
mängd olika frågor. Planering har kommit att handla om att försöka skapa bra lev-
nadsförhållanden för människorna, utifrån de förutsättningar som har gällt vid
varje tidpunkt under århundradenas gång.

2.1 Allmänt om olycksrisker
Riskbegreppet är oerhört komplext och täcker in ett mycket stort antal olika sam-
hällssektorer. Risker finns av alla möjliga slag, det kan vara politiska risker,
inbrottsrisker, ekonomiska risker, miljörisker, olycksrisker etc. De risktyper som
är mest dramatiska och skrämmande är kanske de risker som hotar mänsklig över-
levnad på kort eller lång sikt, t.ex. krig, svält, olyckor, och allvarlig miljöförstöring.

Med risker menas i detta kompendium risker för olyckor som kan skada människor,
miljö och egendom, och som kan leda eller som skulle kunna till en räddnings-
tjänstinsats. Exempel kan vara brand, explosion, trafikolyckor, kemikalieolyckor,
naturolyckor etc. Även svåra störningar i samhällsviktiga funktioner (t.ex. avbrott
i el-, tele-, data-, vatten- och avloppsförsörjning) kommer att beröras.

Risker är i de flesta fall förknippade med något negativt, men ökad medvetenhet
om risker kan också leda till positiva resultat genom ökat säkerhetstänkande och
ökad förmåga att hantera olika situationer.
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[Foto: Lars Nyberg/Pressens Bild]

Bild 2: Olyckan tar inte semester! Stockholm, en julimorgon 1988.

Olyckor har alltid varit en del av människans vardag och kommer att vara så även
i framtiden. Det helt olycksfria samhället är med all visshet en utopi. Olyckan tar
inte semester! Därför är det en angelägen samhällsuppgift att försöka minska anta-
let olyckor. När olyckor trots allt inträffar måste samhället, liksom den enskilda
människan, ha resurser och möjligheter att snabbt kunna begränsa skadorna.

Riskbegreppet

I detta kompendium definieras risk1  som en sammanvägning av sannolikheten för
att en negativ händelse inträffar och en sådan händelses tänkbara konsekvenser.
Det är viktigt att samlat se både på sannolikheten för att en olycka ska inträffa och
tänkbara konsekvenser.

1 Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsbegrepp. Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket 1996
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Konsekvenser

Sannolikhet

Risk är en sammanvägning av sannolikheten 
för att en negativ händelse (olycka) 

inträffar och dess konsekvenser

Ökad risk

Bild 3: Med ökad sannolikhet för och/eller ökade konsekvenser av en tänkbar olycka ökar den
samlade risknivån.

Arbete med att minska olycksrisker bör innefatta alla typer av olycksrisker, dvs.
hela spektret från trafikolyckor och bostadsbränder till stora kemikalieolyckor och
nationella katastrofer. Det är viktigt att inte enbart arbeta med olyckor med små
sannolikheter och stora konsekvenser. Frekventa olyckor med ”små” konsekvenser
ger totalt mycket stora samhällskostnader för olyckor. Den ena olyckan utesluter
normalt inte den andra. Dessutom kan en lindrig olycka bidra till svåra katastrofer
genom kombinationsolyckor, s.k. dominoeffekt.

vanliga

ovanliga

Sannolikhet/
frekvens

sällsynta

individer grupper samhället

Konsekvenser

Vardagsolyckor
• fallolyckor
• bränder
• trafikolyckor

Storolyckor
• flygolyckor
• tågolyckor
• olyckor med 
  farligt gods

Nationella katastrofer
• kärnkraftsolyckor
• svåra kemikalieolyckor
• stora dammbrott

Bild 4: Olycksrisker i hela spektrumet. Det är viktigt att arbeta för att minska alla risker både de
risker som har hög sannolikhet (vanliga olyckor) och lindriga konsekvenser och de risker som
har låg sannolikhet (sällsynta olyckor) och allvarliga konsekvenser.
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Det är viktigt att arbeta för att minska alla typer av olycksrisker. En enskild trafiko-
lycka har normalt hög sannolikhet men små konsekvenser (sett ur ett samhälls-
perspektiv), medan en flygolycka har måttlig sannolikhet och medför måttliga
konsekvenser. En stor kemikalieolycka har låg sannolikhet men medför stora kon-
sekvenser.

Riskreducerande åtgärder

I detta kompendium behandlas två typer av åtgärder som kan minska riskerna,
olycksförebyggande och skadebegränsande. Olycksförebyggande åtgärder minskar
sannolikheten för att en olycka ska ske genom att eliminera olycksorsaker, åter-
ställa eller hämma olycksförlopp. Skadebegränsande åtgärder minskar skadorna
genom att mildra inträffade skador och avbryta fortgående olycksförlopp, så att
ytterligare skador förhindras. Dessa två åtgärdstyper, tillsammans eller var för sig,
reducerar den samlade risknivån.

Sannolikhet

Konsekvenser

Olycksförebyggande
åtgärd =

Minskad sannolikhet

Skadebegränsande åtgärd =
Minskade konsekvenser

Ökad risk

Olycksförebyggande
och/eller

skadebegränsande
åtgärder leder till

minskad risk

Bild 5: Genom olycksförebyggande och/eller skadebegränsande åtgärder kan risken reduceras.
Risknivån pressas mot origo.

Exempel på olycksförebyggande åtgärd är att bära reflex vid vistelse intill trafike-
rade vägar i mörker, eftersom sannolikheten minskar för att bli påkörd. Exempel på
skadebegränsande åtgärd är att vid cykling använda cykelhjälm, vilken begränsar
skador i samband med en cykelolycka.
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Vissa riskreducerande åtgärder är samtidigt både olycksförebyggande och skade-
begränsande, t.ex. att minska hastigheten vid bilkörning medför både att sannolik-
heten minskar för att en olycka ska inträffa (reaktionstiden ökar, väggreppet blir
bättre) och att konsekvenserna minskar om det ändå skulle inträffa en olycka
(mindre energi som ska bromsas upp).

Återställande
RäddningsinsatsRäddningsinsatsFörberedande åtgärder

Olycksförebyggande

Skadebegränsande

Olycka inträffar

Förbättringar genom erfarenhetsåterföring

Bild 6: Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder bör vidtas/förberedas i förväg, dels
för att förhindra olyckor men också för att begränsa deras konsekvenser.

Olycksförebyggande åtgärder vidtas för att förhindra olyckor. Skadebegränsande
åtgärder, i form av förberedelser för att kunna minska konsekvenserna, kan i stor
utsträckning också vidtas i förväg (innan en olycka inträffar). Som en delmängd av
de skadebegränsande åtgärderna kan räddningsinsatsen placeras in. (En räddnings-
tjänstinsats kan även i vissa fall vara olycksförebyggande.) Efter en olycka sker
återställande och återuppbyggnad. I detta skede är det särskilt viktigt att ta lärdom
av det inträffade och se till att olycksriskerna minskar. Förbättringar i syfte att öka
säkerheten bör dock göras fortlöpande och grundas på erfarenheter från den egna
och externa verksamheter samt tidigare inträffade olyckor.

Hittills har vi i Sverige varit förhållandevis duktiga på att vidta skadebegränsande
åtgärder när det gäller brandskydd, t.ex. brandcellsindelning, sprinkler. Det olycks-
förebyggande arbetet har dock ofta varit bristfälligt. Vill man undvika olyckor och
skador till följd av olyckor är det effektivare att förebygga olyckor genom att satsa
större resurser och fokusera mer på olycksförebyggande arbete.

2.2 Riskhistoria
Riskerna i det svenska samhället har förändrats genom tiderna. 1700- och 1800-
talens risker med epidemier och stadsbränder har minskat. Införandet av ny teknik,
nya kemikalier, stora komplicerade byggnader, ökad integrering av verksamheter
inom olika områden m.m. gör att samhället tenderar att bli alltmer komplext, sår-
bart och riskfyllt. Samhällets ökade beroende av bl.a. el-, tele-, data- och vattenför-
sörjning kan leda till svåra påfrestningar i samband med avbrott i dessa funktioner.
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Bild 7: Riskerna förändras över tiden.

Försvarsanläggningar

Krig och oroligheter har följt människan genom tiderna. Städer och samhällen kom
att bli särskilt utsatta för krig och plundring. För att skydda sig började man att
organisera samhällen och styra stadsbyggandet. Försvarsanläggningar, stadsmurar
och försvarstorn av olika slag blev viktiga och kom i stor utsträckning att påverka
städernas utformning. Många städer anlades även för att försvara en landsdel mot
fiender.

Stadsbränder

I och med att människorna flyttade samman i större byar, samhällen och städer med
tätare bebyggelse så ökade brandfaran. Bebyggelsen utgjordes ofta av träbyggnader
med torvtak som gav upphov till snabb brandspridning i samband med bränder.
Riskerna för förödande stadsbränder blev betydande under 1600- och 1800-talen.

Stadsbränder och andra svåra bränder kom att påverka stadsplaneringen i hög grad
genom de ytor som blev tillgängliga efter en stadsbrand. Bränder i våra städer har
med all säkerhet varit den viktigaste orsaken till stadsförnyelse de senaste århund-
radena. Efter stadsbränderna gavs ofta helt nya möjligheter till en ändamålsenlig
stadsplanering.
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[Foto: Thomas i Hjertén/ArkitekturMuseet]

Bild 8: Tidigt exempel på riskhänsyn i fysisk planering. Mönsterplan från 1874 med breda träd-
planterade gator/esplanader för att minska brandspridning. Albert Lindhagen ritade denna
mönsterplan (Nikolaistad) samt ytterligare några planer, i syfte att planerna skulle tjäna som
förebilder för god stadsplanering.

I anslutning till 1874 års byggnadsstadga upprättades ett antal mönsterplaner som
stöd för städernas planläggning. De utgjordes av rutnätsplaner, systematiskt uppde-
lade genom bredare gator och trädplanterade esplanader samt genombrytning av
större kvarter med byggnadsfria stråk (brandgator)2 . De olika kvarterens använd-
ning redovisades inte, vilket inte heller behövdes. Kommunen hade svårt att styra
stadsutbyggnaden eftersom kommunen inte hade några maktmedel för att tvinga
enskilda fastighetsägare.

Epidemisjukdomar och ohälsa

Digerdöd, kolera, och andra svåra epidemisjukdomar samt i övrigt dålig hygien
och dåliga bostadsmiljöer kom att förändra stadsplaneringen under 1800- och
1900-talet.

Ljus, luft, vatten och grönska i form av trädbevuxna esplanader, alléer, parker och
rekreationsytor började göra sitt intåg i de svenska städerna från mitten av 1800-
talet, i syfte att skapa bättre hygieniska och sociala förhållanden3 . Även ny teknik
bidrog till förbättrad hygien genom att vatten- och avloppsledningar började byg-
gas och avfallshantering infördes under senare delen av 1800-talet.

A5 fotografi

2 Från mönsterplan till kommunöversikt. Eva Rudberg, Byggforskningsrådet, 1985
3 Stadens parker och natur. Boverket 1994, Rapport 1994:12
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Kemikaliesamhället

Under slutet av 1800-talet började kemikalieanvändningen i liten skala. Kemikalie-
användningen inom industrin och därmed även kemikalietransporter ökade under
mitten av 1900-talet. Idag är antalet kända kemiska ämnen ca 8 miljoner men det är
endast ca 1000 ämnen som används i större omfattning i samhället.4  Ökade miljö-
krav gör att vissa farliga ämnen minskar i användning.

Den ökande trafiken

Kring sekelskiftet ökade transporterna, främst tågtrafik och sjöfart. Det har sedan
skett en omfattande utveckling inom transportsektorn under hela 1900-talet. Biltra-
fiken har ökat i snabb takt. Flyg, snabbtåg och stora fartyg har införts. Med snab-
bare, större och ökade transporter har även olycksriskerna förändrats. Ett målmed-
vetet säkerhetsarbete inom bl.a. flyget, väg- och tågtrafiken har medfört en allt säk-
rare trafik.

Riskutvecklingen i framtiden

Det är svårt att sia om framtidens olycksrisker. I en studie5  framförs dock en del
tankar kring den allmänna riskutvecklingen i framtiden:

• samhällets sårbarhet för olika typer av funktionsstörningar ökar

• riskerna inom industrin ökar men det gör också riskmedvetenheten

• brandförloppen blir svårare beroende på vissa syntetiskt tillverkade produkter

• olyckskonsekvenserna blir större och svårare att överblicka

• nya risker som t.ex. kemikalieolyckor, naturgasledningar, terrorism och våld
tillkommer

• de kemiska olycksriskerna inklusive transporter av farligt gods ökar

• de vardagliga bränderna och trafikolyckorna kommer att vara på ungefär
samma nivå

• kärnkraften kommer att vara kvar ännu en tid in på 2000-talet

• miljörisker vid kemikalieolyckor och brand (rök, utsläpp m.m.) ökar

2.3 Samhällsutvecklingen
Från början omfattade stadsplanering enbart planering av städer och samhällen.
Under 1900-talet har stadsplaneringen utvecklats till att omfatta hela kommunens
yta (all mark och allt vatten) och termen fysisk planering har införts.

De svenska städernas utveckling

De första bosättningarna i Sverige är ganska okända. Vad man vet är att Birka på
Björkö i Mälaren var en betydelsefull handelsort på 820-talet (700-900-talen). Vik-
tiga förutsättningar för bosättningarna var bland annat tillgången till sjö- och myr-
malm, odlingsmark och transportvägar i form av djupa havsvikar och vattenleder6 .

4 Framtidens beredskap mot kemikalieolyckor. Räddningsverket, 1993, R61-098/93
5 Befolkningsskyddet, räddningstjänsten och framtiden. Räddningsverket 1989, P20-047/89
6 Stadsplanering i Sverige. Kjell Åström 1993
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Bebyggelsen i de medeltida städerna utgjordes till största delen av stora gårdar med
ekonomibyggnaderna mot gatan och boningshusen inne på gården. Byggnaderna
var vanligtvis enkla med omålat timmer och torvtak. Flervåningshus fanns förmod-
ligen endast i de största städerna som Stockholm, Kalmar och Malmö.

Under 1600- och 1700-talen dominerade små agrara köpstäder. Tvåvånings-
byggnader började bli vanliga. Främst dominerade handelsgårdar och ämbets-
männens gårdar som låg centralt i staden, kring torget och huvudgatan. Något
mindre centralt låg hantverkarnas gårdar. Bostad och arbetsplatser var integrerade,
ofta i samma hus.

Industrialiseringen under 1800-talet ledde till bildandet av nya städer och samhäl-
len. Industrier anlades på platser med tillgång till råvaror, energi eller transportvä-
gar. Järnvägsnätets utbyggnad från 1850-talet och framåt kom radikalt att påverka
stadsbyggandet. Orter som tidigare varit isolerade fick genom järnvägslinjen helt
nya förutsättningar för att utvecklas. Nya stationssamhällen anlades efter järnvägen
och vid viktiga knutpunkter. Orter som ”missade” järnvägen gick ibland bakåt i
utvecklingen.

Under 1800-talets andra hälft började stadsbyggandet att bli mer komplext. Vatten-
och avloppsledningar, gasverk, skolor, sjukhus etc. började anläggas. Spekulations-
byggare byggde flera våningar höga hyreskaserner i utkanten av städerna, ibland
två trånga gårdar innanför varandra på varje tomt.

Under hela 1900-talet har en kraftig urbanisering skett som har medfört en snabb
stadsutveckling, framför allt i de större städerna. Olika satsningar har gjorts för
att ta hand om den växande stadsbefolkningen, t.ex. egnahemsrörelsen under
1900-talets början, som främjade byggandet av egna hem (bostäder, villor på
egna tomter).

Funktionalismen i mitten av 1900-talet innebar ett luftigare, öppnare och ljusare
stadsbyggande. Bostäder i form av lamellhus och punkthus blev vanliga.

Bostadsbristen efter andra värlskriget ledde fram till ”Miljonprogrammet” (1965-
1975) skulle producera ca en miljon bostäder under tio år, vilket också lyckades.
Byggandet blev i hög grad industrialiserat och de nya bostäderna byggdes ofta i
storstädernas förorter som storskaliga och sterila betonghus.

Den ökande bilismen under senare delen av 1900-talet har medfört att stora ytor
i städerna har tagits i anspråk för trafikanläggningar av olika slag.

Under 1970- och 1980-talen har postmodernismen kommit att påverka städerna
genom ett komplext stadsbyggande med ökad integration av olika typer av verk-
samheter. Stora sammanbyggda byggnader, gallerior och överglasade gårdar blev
vanliga.

1990-talets byggande har präglats av en ökad miljömedvetenhet och kretsloppsan-
passat byggande. Miljövänliga byggmaterial och större anpassning av byggnader
till platsens förutsättningar (passiv solvärme, vind etc.) har präglat den byggda
miljön.

Framtidens planering och byggande kommer förmodligen mer att handla om om-
byggnader och kompletteringar och mindre av expansion och storskalig nybygg-
nad. Sammanfattningsvis kan nämnas några av de viktigaste stads-/samhälls-
bildande faktorerna i Sverige:
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• Tillgång till naturresurser (malm, odlingsmark, vatten, skog, fiske etc.)

• Kyrkan i form av biskopssäten och religiösa centra

• Kungliga beslut för att få kontroll över handeln, administrativa funktioner
(offentlig förvaltning)

• Försvarsanläggningar

• Handels- och marknadsplatser

• Kommunikationsleder och knutpunkter (vattenvägar, hamnar, landsvägar,
järnvägar, flygplatser etc)

• Industrietableringar (ofta till följd av naturresurser och senare arbetskraft
och kommunikationer)

• Utbildning (universitetsstäder)

Städernas funktion och förutsättningar ändras över tiden. Arvet i form av den
gamla bebyggelsen utgör grunden för framtidens samhälle. Arvet måste ses som
något värdefullt som kan tillföra dagens samhälle något positivt.

Historiens planerare

De första stadsplanerarna var ofta militära befälhavare och militära ingenjörer.
Detta var naturligt eftersom försvarsaspekterna var viktiga på den tiden. Även en
del kungar deltog aktivt i stadsbyggandet och utformningen av städerna. Under
senare delen av 1800-talet kom arkitekterna att i större utsträckning bli involverade
i stadsbyggandet. Under 1900-talet har även nya kategorier samhällsplanerare
(fysiska planerare, civilingenjörer, samhällsvetare, kulturgeografer, socionomer,
ekologer, ekonomer m.fl.) börjat delta i den fysiska planering. (Se även sidan 64)
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3 Riskhantering i ett samhällsperspektiv
3.1 Systematisk riskhantering
Riskhantering i ett samhällsperspektiv utgår ifrån behov och möjligheter att sam-
ordna och systematisera arbetet med att minska risker i ett komplext och dynamiskt
samhälle. Riskhantering i ett samhällsperspektiv utgår ifrån en bred syn på risker
och innebär att samhällets olika resurser (inte enbart räddningstjänsten) på ett
effektivt sätt samverkar för att skapa ett säkrare samhälle.

Riskhantering bör ske systematiskt som en del i ett aldrig avstannande kvalitets-
säkringsarbete och integreras med den dagliga verksamheten i företag, organisatio-
ner, kommuner etc. Genom en systematisk riskhantering kan risker identifieras,
analyseras, värderas och riskreducerande åtgärder vidtas7 .

Från individ till samhälle

Riskhantering berör alla samhällsnivåer. Det är lika viktigt att kommunen, i egen-
skap av offentlig förvaltning på lokal nivå, arbetar med att minska riskerna, som
att den enskilda människan är riskmedveten och handlar därefter.

Bild 9: Riskhantering på olika samhällsnivåer.

Riskmedvetenhet måste framför allt finnas hos den enskilda människan eftersom
alla mänskliga aktiviteter utgår från den enskilda individen. Den enskilda männis-
kan i egenskap av medborgare, politiker, företagsledare etc. har stor betydelse för
hur riskhantering integreras på olika samhällsnivåer.

7 Riskhantering i ett samhällsperspektiv; Del 1: Processen, Del 2: Riskinventering. Räddningsverket, 1997
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Problembild

Olika undersökningar8  och erfarenheter visar att kommunerna ofta har svårt att
bedriva en kontinuerlig, effektiv och förutseende riskhantering. Kopplingen till den
fysiska planeringen är ofta bristfällig. Det finns dock kommuner som kan visa upp
exempel på en riskhantering som initierat konkreta säkerhetshöjande åtgärder.

Ekonomiska och politiska problem har bidragit till att riskhantering inte alltid har
implementerats i den kommunala verksamheten. Det kan vara svårt att vinna poli-
tiska röster på att satsa pengar för minska olycksrisker i kommuner där ekonomin
är ansträngd och skola och äldreomsorg har bristfälliga resurser. Undvikande attity-
der (”det händer inte mig, det har gått bra hittills”) och brist på kompetens i risk-
frågor kan även göra det svårt att nå framgång med riskhanteringsarbetet.

Företag och organisationer arbetar i ökande utsträckning med att förebygga olyckor
som direkt skulle drabba den egna verksamhetens ekonomi och marknadsförutsätt-
ningar. System för kvalitetssäkring av verksamheter och aktivt miljöarbete bidrar
till detta (t.ex. ISO 9001, ISO 14000, EMAS). Däremot är incitamenten ofta svaga
eller obefintliga för att åtgärda risker som skulle kunna drabba tredje part. Sanno-
likheten uppfattas som låg, ansvaret otydligt och arbetsformerna tunga med flera
aktörer inblandade.

Kommunens ansvar för trygghet och säkerhet

Kommunen har ett övergripande ansvar för att minska riskerna inom kommunen9 .
(Med kommun menas här kommunen som helhet vilket innefattar allt inom kom-
munens geografiska yta, bl.a. naturen, kommunen som organisation, de industrier
och företag som verkar inom kommunen och de personer som vistas inom kommu-
nen.) Kommunen har ett direkt ansvar för en störningsfri kommunal verksamhet
vilket också inbegriper ett allmänt socialt ansvar för att de människor som befinner
sig inom kommunens gränser inte utsätts för onödigt lidande. I ansvaret ingår
också att se till att allmännyttiga verksamheter inte skadas av olyckor.

I räddningstjänstlagen ges bland annat stöd för riskhantering enligt följande:

• Kommunen ska planera och organisera en effektiv räddningstjänst i samverkan
med andra intressenter i samhället.

• Kommunen ska verka för att olycksförebyggande och skadebegränsande
åtgärder vidtas.

• Enskilda och verksamhetsansvariga har ett stort ansvar för att förhindra
olyckor och begränsa skador.

• Verksamhetsansvariga för vissa extra riskfyllda verksamheter åläggs ett
särskilt ansvar för att minska riskerna.

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbör-
jas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Samverkan ska ske med
andra intressenter så att samhällets resurser utnyttjas optimalt. Ett sätt att uppnå

8 Kommunernas hantering av olycksrisker i samhället – Mognadsnivåer, mål- och programstyrning.
Räddningsverket, 1997

Kommunal riskanalys, nu och i framtiden – En utvärdering av läget och funderingar kring dess utveckling
(1995). Rädddningsverket, 1995, P21-116/95

Riskhänsyn i storskalig fysisk planering (arbetspapper). Räddningsverket/Kulturgeografiska institutionen
vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 1996
9 Kommunernas ansvar för trygghet och säkerhet. Mattias Strömgren, Uppsats i BIS-kurs, ÖCB/Umeå
universitet, 1996

Säkerhet och trygghet – Vägen till bättre kvalitet, Svenska Kommunförbundet, 1995
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detta är att genom fysisk planering försöka styra samhällsutvecklingen så att förut-
sättningar skapas för effektiva räddningsinsatser (t.ex. samhällsstrukturens bety-
delse för insatstider) eller så att olyckor undviks (t.ex. ej tillåta exploatering på
skredbenägen mark). (Se även kapitel 7.)

Kommunen har ett särskilt ansvar för att förebygga bränder men också för att
främja och samordna annan olycksförebyggande och skadebegränsande verksam-
het. Det är många myndigheter och samhällsorgan som har ansvar för att förebygga
olyckor. Kommunen har därför ett speciellt samordningsansvar och ska verka för
att säkerhetsbrister rättas till.

Varje enskild människa liksom verksamhetsansvariga inom företag och organisatio-
ner har huvudansvaret för säkerheten för sig själv och inom sin verksamhet. Den
ansvarige ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra olyckor och begränsa dess
skador.

Verksamhetsansvariga för vissa extra riskfyllda anläggningar har dock ett extra
ansvar och kan av myndigheterna åläggas att vidta och bekosta särskilda åtgärder
i syfte att minska riskerna.

Samordnad kommunal riskhantering

Riskhantering i ett kommunalt perspektiv kan omfatta flera delområden. En helhet
bör eftersträvas i riskhanteringen och den bör omfatta såväl fred som krig.

Skydd mot olyckor
• brand
• kemikalieolyckor
• trafikolyckor
• explosion
• översvämningar
• ras, skred

Trygga
kommunalteknisk
försörjning
• vatten och avlopp
• värme
• el
• avfallshantering
• gatudrift

Civil beredskap
• befolkningsskydd
• hemskydd
• räddningstjänst 
  under höjd 
  beredskap

Internt skydd i 
kommunala
verksamheter
• inbrott
• skadegörelse
• brand
• vattenskador
• maskinskador
• informations-
  säkerhet

Samordnad kommunal riskhantering

Räddningstjänst

Teknisk försörjning

Fysisk planering

Miljöskydd

[Källa: Bearbetning av Svenska Kommunförbundets material]

Bild 10: Exempel på delområden i kommunal riskhantering. I detta kompendium läggs tyngd-
punkten i rutan skydd mot olyckor.

I bilden ovan visas även exempel på hur några kommunala verksamheter berörs av
riskhantering. Räddningstjänsten bör arbeta i hela spektret medan fysisk planering
och teknisk försörjning främst berörs av de tre första områdena och miljöskyddet
huvudsakligen har koppling till skydd mot olyckor och kommunalteknisk försörj-
ning.
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Samordnad kommunal riskhantering kan till exempel leda fram till följande kon-
kreta delmoment10 :

• risk- eller säkerhetspolicy

• samordning av kommunens riskhantering som innefattar kommunens interna
skydd, skydd mot olyckor, trygga viktiga samhällsfunktioner (t.ex. teknisk
försörjning) och civil beredskap

• ökad samverkan och ökade kunskaper om kommunens risker mellan kommu-
nala förvaltningar samt mellan kommun, myndigheter, organisationer och
näringsliv

• systematisk inventering och analys av kommunens olycksrisker och förslag
till åtgärder

• översyn av räddningstjänstens insatsplaner

• utvidgad brandsyn och miljötillsyn

• förbättrad riskhänsyn i fysisk planering, riskfaktorer redovisas i översikts-
planen, risker behandlas kontinuerligt i detaljplaner

• rutiner för intern skade-, och tillbudsrapportering inom kommunen

• förbättrad kommunal försäkringsplan med anpassad självrisknivå och
ekonomisk riskspridning

• ökad riskmedvetenhet bland beslutsfattare och kommuninvånare

• risk- och säkerhetsfrågorna ingår i kommunens revision och system för
kvalitetsstyrning

• förbättrad utbildning och information om risker till allmänhet och anställda
(elevinformation om risker i kommunens skolor m.m.)

Aktörer i riskhantering

Riskhantering i ett samhällsperspektiv bör bygga på tvärsektoriellt samarbete mel-
lan olika verksamheter/aktörer. Ingen enskild aktör eller yrkesgrupp har ensam den
samlade kompetens som behövs för riskhanteringsarbete och har inte heller möjlig-
heter att kunna vidta alla de olika typer av riskreducerande åtgärder som kan behö-
vas.

En arbetsmetod som har provats med framgång i några kommuner är att bilda en
arbetsgrupp (riskhanteringsgrupp).11  Arbetsgruppen utgörs av tjänstemän från de
kommunala verksamheter/förvaltningar som har stor betydelse för riskhanteringen
i kommunen. Värdefulla fördelar med en kommunal arbetsgrupp är att kunskaperna
om kommunens riskbild ökar hos samtliga deltagare i gruppen. Vilka som ska delta
i arbetsgruppen varierar beroende på kommunens organisation och riskbild men
förslagsvis kan företrädare för följande verksamheter delta:

• fysisk planering
• räddningstjänst
• miljö- och hälsoskydd
• teknisk försörjning, gatudrift (trafikplanering)

10 Bearbetning av: Kommunernas hantering av olycksrisker i samhället – Mognadsnivåer, mål-
och programstyrning. Räddningsverket 1997
11 T.ex. Karlskrona kommun
Kommunernas hantering av olycksrisker i samhället – Mognadsnivåer, mål- och programstyrning.
Räddningsverket 1997
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• civil beredskap
• eventuellt även näringslivsfunktion, socialtjänst, skola m.m.

Kopplingar behöver även finnas till andra verksamhetsområden.

Miljö- ochMiljö- och
hälsoskydd

Fysisk
planering

Räddnings-Räddnings-
tjänst

Teknisk
försörjning
och trafik

Riskhantering 
i ett samhälls-

perspektiv

Banverket Vägverket

Politiker

SjukvårSjukvård

Försvarsmaktenarsmakten

SocialtjänstSocialtjänst

NäringslivNäringsliv

Polis

OrOrganisationer

Civil
beredskap

Länstyrelse

SjukvårSjukvård

Bild 11: Riskhantering är ett tvärsektoriellt arbete. Exempel på viktiga aktörer. Aktörerna i
pusselbitarna är ofta centrala aktörer i praktisk riskhantering men även övriga aktörer är viktiga.

För att kunna samverka kring riskhantering i en kommun är det viktigt att de olika
aktörerna har grundläggande kunskaper om varandras yrkesområden. Räddnings-
tjänsten bör t.ex. ha vissa kunskaper om fysisk planering, miljöskyddsarbete och
teknisk försörjning. Planeraren å andra sidan behöver kunskaper om räddnings-
tjänst, teknisk försörjning och miljöskyddsarbete. Miljöskyddspersonalen bör
kunna en del om räddningstjänst och fysisk planering osv.

3.2 Riskhantering som arbetsprocess
Riskhantering kan beskrivas på flera sätt. Riskhantering bör ske i form av en struk-
turerad och systematisk process under ständig utveckling. Riskhantering bör inne-
fatta hela kedjan från riskidentifiering/riskanalys till genomförande av riskredu-
cerande åtgärder samt uppföljning och erfarenhetsåterföring.

Nedanstående modell beskriver ett exempel på arbetsprocess för riskhantering.
Processen ska inte ses som ett slutet och isolerat system utan vara öppet och flexi-
belt. Arbetsprocessen bör anpassas till de aktuella förutsättningarna och bör kunna
förändras i takt med att förutsättningarna ändras.

Riskhanteringsprocessen kan användas som arbetsmetod för övergripande frågor
för kommunens trygghet och säkerhet eller vid enskilda riskkällor eller integreras
i olika verksamhetsområden, t.ex. teknisk försörjning, fysisk planering, social-
tjänsten.
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Bild 12: Riskhantering som arbetsprocess.

Mål och avgränsningar

Initiering (startvilja12 ) och implementering av riskhantering sker ofta genom att
någon eldsjäl lyckas engagera kommunala tjänstemän och politiker att satsa på
riskhantering. En viktig del i initieringen är att ta fram program, policy eller mot-
svarande samt att förankra arbetet hos de politiska organen.

Att formulera mål är viktigt för att riskhantering ska kunna bedrivas effektivt samt
för att arbetet ska kunna utvärderas. Målformuleringar bör ske i konkreta termer.

Avgränsning av arbetet bör ske utifrån de uppsatta målen och med hänsyn tagen
till tillgängliga resurser. Till en början kan avgränsningen göras snäv för att sedan
utökas i takt med att kunskap och erfarenhet ökar. Det väsentliga är att det systema-
tiska riskhanteringsarbetet kommer igång.

Riskinventering

Riskinventering innebär inventering och identifiering av riskkällor (riskobjekt),
skyddsobjekt och sammanställning av olycksstatistik m.m. samt beskrivning och
uppföljning av kommuners totala riskbilder. Arbetet kan med fördel ske med hjälp
av GIS (Geografiska InformationsSystem) eller vanliga papperskartor, tabeller,
diagram etc. (Se även sidorna 72 och 82.)

12 Kommunernas hantering av olycksrisker i samhället – Mognadsnivåer, mål- och programstyrning.
Räddningsverket 1997
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Riskanalys

Riskanalyser kan användas i olika sammanhang t.ex. olycksrisker, kommunal-
teknisk riskanalys (el-, VA-försörjning), mål- och riskanalys (militär analys). Ge-
nom en riskanalys kan enskilda risker analyseras och en risknivå bedömas. Risk-
nivån bygger på en sammanvägning av sannolikhetsbedömningar och konsekvens-
bedömningar. Riskanalyser bör analysera risknivåerna vid dimensionerande
skadefall (tänkbar olycka med rimlig sannolikhet), värsta fallet (i princip största
tänkbara konsekvenser) samt eventuellt i krig (hänsyn taget till stridshandlingar
och sabotage).

Bedömning av sannolikheter och olycksorsaker sker med hjälp av olycksstatistik
och erfarenheter från inträffade olyckor. För avgränsade händelseförlopp finns mo-
deller för att matematiskt beräkna sannolikheter (t.ex. felträdsanalys). Räddnings-
verkets statistikförsörjningsprogram (innehåller bl.a. orsaks- och insatsstatistik)
håller på att utvecklas som stöd för riskhantering och räddningstjänstens planering
och uppföljning. Samverkan skall även ske med andra organisationer och myndig-
heter i såväl Sverige som andra länder (t.ex. EU:s MARS-databas).

Bedömning av konsekvenser sker genom beräkning och uppskattning av riskkällans
skadepotential (värmestrålning, tryckvågor, gaskoncentrationer etc.) och skade-
verkningar (antal dödade/skadade, egendomsskador och miljöskador). Vid konse-
kvensbedömningar finns flera typer av datorstöd och beräkningsmodeller att tillgå.
Hit hör exempelvis gasers utbredning i terräng och bebyggelse och metoder att
beräkna kemikaliers effekt på miljön.

Riskvärdering

Värdering av risk är oftast en grannlaga uppgift och innebär att en beräknad eller
på annat sätt bedömd risk ska vägas mot enskilda individers och samhällsrepresen-
tanters upplevelse av den aktuella risken. Värdering av risker kan ske på individ,
organisations- och på samhällsnivå. Värdering på samhällsnivå prioriteras.

Ett antal principer eller allmänna utgångspunkter för riskvärdering kan användas13 :

• Rimlighetsprincipen
En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas
eller minskas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga
medel kan elimineras eller reduceras alltid ska åtgärdas (oavsett risknivå).

• Proportionalitetsprincipen
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora
i förhållande till nyttan (intäkter, produkter, tjänster etc.) som verksamheten
medför.

• Fördelningsprincipen
Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör
utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verk-
samheten innebär för dem.

• Principen om undvikande av katastrofer
Riskerna bör hellre realiseras i olyckor, med begränsade konsekvenser som kan
hanteras av samhällets tillgängliga räddningsresurser, än i stora katastrofer.

13 Värdering av risk (arbetsdokument). Räddningsverket, 1997
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Riskreducerande åtgärder

Tänkbara åtgärder listas och utvärderas med hjälp av kostnads/nytto-analys.
Åtgärdsprogram med eventuella prioriteringar tas fram. Åtgärder genomförs.
Exempel på åtgärder i den fysiska planeringen återfinns i kapitel 7 och 8.

Uppföljning/kommunikation

Uppföljning och utvärdering av riskhanteringsarbetet mot de uppställda målen och
avgränsningarna bör ske fortlöpande för att riskhanteringen ska kunna utvecklas
och förbättras, i takt med att ny kunskap tillförs. För att inte processen ska avstanna
efter genomförd loop fordras en övertygande argumentering där nyttan av fortsatt
arbete kan visas.

En mycket viktig del i riskhanteringsarbetet är att kommunicera/förmedla riskerna
till allmänhet, näringsliv, organisationer och politiker. En förutsättning för att
lyckas med riskhantering är att förståelsen och medvetenheten om risker ökar
i samhället, liksom den enskildes förmåga att kunna hantera riskerna.
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4 Fysisk planering
4.1 Samhällsplanering
Samhällsplanering är alla de insatser som görs i avsikt att förändra och utveckla
samhället. Samhällsplaneringen berör praktiskt taget alla områden i samhället.
Genom olika typer av samhällsplanering kan utvecklingen och förändringen av
samhället i viss mån styras i önskad riktning, bromsas eller påskyndas. Samhället
är ständigt i rörelse och behoven skiftar.

Samhällsplanering är förberedelse till handling för att kunna möta och tillgodose
förändrade behov både för dagens och morgondagens människor. Planeringens
hörnstenar är historien, nutiden och framtiden. Planering handlar om att värdera
historien, bevara och utveckla de goda kvaliteterna och göra sig av med dåliga.
Planering kan också vara att genomföra, styra och följa upp de planerade åtgär-
derna. Samhällsplanering handlar normalt inte om förvaltning, men gränsen mellan
planering och förvaltning är ofta flytande14 .

     

Räddningstjänst
Värden att bevara
och utveckla

Framtida samhälleamtida samhälle

Samhällsplanering

Möjligheter attMöjligheter att
förändra och förbättra

Anspråk,
visioner,
behov

Nuvarande samhälleande samhälle

Bild 13: Planering handlar om att forma framtidens samhälle utifrån dagens förutsättningar, nya
anspråk och visioner.

14 Samhällsplanering – En introduktion. Björn Alfredsson, Göran Cars, KTH, 1992
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Olika typer av planering

Samhällsplanering rymmer många olika typer av planering som tillsammans syftar
till att påverka samhällsutvecklingen i en riktning grundad på politiska mål.

     

Infrastrukturplanering
(väg, järnväg, flyg,
sjöfart, el, tele, data
post etc.)

Näringslivsutveckling

Samhällsplanering i Sverige
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Ekonomisk planering

Sjukvårdsplanering
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Miljöplanering

Energiplanering

Fysisk planering

Social planering
(äldreomsorg,
social verksamhet,
barnomsorg
bostadsmiljöer)

Utbildningsplanering

Bostadsplanering

Bild 14: Flera olika typer av planering och aktiviteter kan räknas in i samhällsplanering.

Planeringsnivåer

Samhällsplanering i Sverige omfattar myndigheters planering och sker främst på
tre nivåer: nationell, regional, och lokal (kommunal) nivå. EU kan möjligen utgöra
en fjärde, överstatlig nivå.

Kommunen har som den lägsta och minsta enheten i planeringshierarkin en nyckel-
ställning i samhällsplaneringen. All planering och praktiskt taget alla typer av verk-
samheter och mänsklig aktivitet sker i och påverkar en kommun och dess befolk-
ning. Kommunen har ett stort ansvar för planering och samhällsutveckling – ett
ansvar som också innebär möjligheter.

4.2 Fysisk planering
Fysisk planering är en verksamhet som syftar till att utforma framtidens samhälle
genom att avgöra hur mark och vatten skall användas och hur bebyggelsemiljön
ska utvecklas. Verksamheten leder i regel till olika typer av planer, främst över-
sikts- och detaljplaner. Fysisk planering kan också syfta till handlingsprogram som
samordnar tekniska och politiska beslut avseende användningen av mark och vat-
ten15 .

15 Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsbegrepp. Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket, 1996
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Fysisk planering har i hög grad kommit att likställas med samhällsplanering, men
fysisk planering ingår endast som en del i samhällsplaneringen. Fysisk planering
utgör likväl en viktig del av och är oftast en av de mera påtagliga och synliga de-
larna inom samhällsplaneringen. Det är viktigt att veta att fysisk planering inte en-
sam kan hantera hela samhällsutvecklingen. Den fysiska planeringen ska fungera
i samspel med andra typer av planering.

I Sverige har kommunerna det övergripande ansvaret för den fysiska planeringen.
Den fysiska miljön utgörs av byggnader, anläggningar, vägar, järnvägar, parker,
skogar, våtmarker, åkrar, ängar, sjöar etc. Förändringar i den fysiska miljön påver-
kar i hög grad samhällsutvecklingen och det dagliga livet för den enskilde.

Den fysiska planeringen i vårt land har under de senaste åren fått den vidgade upp-
giften att förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön
så att miljöproblem förebyggs och att hushållning med mark, vatten, energi och
råvaror främjas16 .

Den fysiska planeringens uppgifter är således att:

• medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar

• främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med
mark- och vattenområden, energi och råvaror

• främja en från social synpunkt god livsmiljö

4.3 Grunddragen i PBL och NRL
Det svenska plansystemet verkar genom Plan- och bygglagen (PBL) och
Naturresurslagen (NRL) som anger hur planläggningen ska gå till, vilka intressen
som är viktiga och hur avvägningar mellan olika intressen ska ske. Användningen
av mark, vatten och naturresurser regleras genom fysiska planer samt genom olika
typer av tillstånd och lov. Exempel på tillstånd och lov kan vara, bygglov, tillstånd
för vägbygge, tillstånd för torvtäkt, tillstånd för anläggande av avloppsanläggning
m.m.

Utöver kommunen finns det en rad andra myndigheter som beslutar i ärenden som
rör mark- och vattenanvändning t.ex.: regeringen, länsstyrelsen, vattendomstolen,
Koncessionsnämnden för miljöskydd, Vägverket etc. Dessa prövar användningen
av mark och vatten utifrån de olika speciallagar som är knutna till NRL, t.ex. väg-
lagen, miljöskyddslagen, vattenlagen, torvlagen, elledningslagen, rörledning-
slagen17 .

Grunderna för alla beslut som rör användningen av mark, vatten och naturresurser
finns i PBL kapitel 2 och 3 samt i NRL kapitel 2 och 3.

PBL

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska planeringen främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livs-
miljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I 2 kap.

16 Översiktlig planering för en hållbar utveckling – En informationsskrift till kommunala politiker
(Boken om översiktsplan, del 1). Boverket, 1996
17 Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivningar – Möjligheter vid bedömning av olycksrisker.
Räddningsverket, 1996, R79-137/96
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PBL finns de allmänna intressena angivna som ska beaktas vid planläggning och
lokalisering av bebyggelse samt utformning av bebyggelsemiljön. I kapitel 3 finns
bestämmelser om hur byggnader ska placeras och utformas samt hur tomter och
allmänna platser ska anordnas.

NRL

Naturresurslagen (NRL) utgör en s.k. paraplylag, vilket innebär att NRL verkar
övergripande över andra lagar för att samordna olika anspråk på mark, vatten och
naturresurser. Lagar som är knutna till NRL är: PBL, naturvårdslagen, väglagen,
miljöskyddslagen, vattenlagen, elledningslagen, rörledningslagen, torvlagen, lagen
om byggande av järnväg, luftfartslagen, minerallagen, kontinentalsockellagen,
farledslagen och lagen om ekonomisk zon. En eventuell ny miljöbalk kan komma
att ändra NRL:s betydelse och funktion.

NRL innehåller regler om hushållningen med mark, vatten och naturresurser. Den
reglerar vilka riksintressen (nationella intressen och geografiska områden) som ska
skyddas mot skada och exploatering. NRL ger gemensamma regler för bedömning
av konkurrensfrågor i samband med ändrad markanvändning.

Översiktsplanen konkretiserar reglerna i NRL. Kommunen tolkar och uttrycker
nationella mål i samråd med länsstyrelsen, utifrån underlag från de centrala statliga
verken18 .

NRL slår fast att marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska användas så
att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hus-
hållning främjas. Med den fysiska miljön i övrigt menas i första hand fysiska resur-
ser som skapats av människan t.ex. byggnader, anläggningar, kommunikationssys-
tem, stadsmiljö, landskapsbilder etc. Hushållningsbegreppet står både för ett beva-
rande och ett utnyttjande som kännetecknas av långsiktighet, rättvis fördelning och
ett samhällsekonomiskt synsätt.

I viss mån kan NRL sägas utgöra en övergripande riksplan (nationell plan). NRL
redovisar bl.a. geografiska områden i Sverige som är av särskilt intresse för hela
riket, riksintressen.

18 Översiktlig planering för en hållbar utveckling – En informationsskrift till kommunala politiker
(Boken om översiktsplan, del 1). Boverket, 1996
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[Källa: Boverket]

Bild 15: Karta över NRL-områden. Inom dessa områden måste kommunen i sin översiktsplan
ange hur riksintressena ska beaktas och tas tillvara.

Kommunalt planmonopol

Planmonopolet innebär att kommunen, inom vissa ramar, bestämmer planlägg-
ningen av mark och vatten. De fysiska planerna blir med andra ord ett kommunal-
politiskt instrument för att styra bebyggelsestrukturen och -utvecklingen. Kommu-
nen bestämmer var inom kommunen en plan ska upprättas och när i tiden. Hur
planarbetet ska bedrivas styrs av PBL, men det finns utrymme för fantasi och okon-
ventionellt planarbete. Innehållet i planerna bestämmer kommunen själv. De all-
männa intressena i PBL och hushållningsbestämmelserna i NRL utgör grunderna.
Länsstyrelsen ska särskilt se till att kommunen beaktar riksintressen enligt NRL,
hälsa och säkerhet samt mellankommunala frågor.

Planföreläggande

Det finns vissa begränsningar i det kommunala planmonopolet. Regeringen kan
tvinga fram en plan genom planföreläggande. Ett föreläggande om upprättandet av
detaljplan eller områdesbestämmelser får meddelas endast om det behövs för att
trygga riksintressen eller mellankommunal samordning.

4.4 Intresseavvägning
Planering handlar till stor del om att göra lämpliga avvägningar mellan olika an-
språk och intressen. Många gånger utgör de olika anspråken motstående intressen
som är svåra eller omöjliga att förena eller jämka samman. I alla typer av plan-
ärenden, allt i från de enklaste till de mest komplicerade, sker val mellan olika
(konkurrerande) typer av mark- och vattenanvändning. Valet kan stå mellan att
tillåta en förändring (exploatering, förtätning etc.) eller att låta bli. Valet kan även
stå mellan olika alternativ till förändring eller mellan olika lokaliseringar.



38

Exempel:

• Ska det byggas bostäder i den värdefulla skogen eller ska skogen få vara kvar?

• Ska det gamla industriområdet omvandlas till kontor, skola, affärscentrum eller
bostäder?

• Ska den nya vägen dras väster eller öster om sjön?

• Planering genererar ofta en mängd frågor som till sist måste leda fram till ett
val, att välja det ena och välja bort det andra. Vid byggande och förändring av
markanvändningen ska många olika intressen samordnas, t.ex.:

• Initiativtagaren (ofta byggherren) vill tillfredsställa vissa behov inom sina
ekonomiska ramar.

• Staten har genom lagstiftningen infört regler om att allmänna intressen ska
tillgodoses och den enskildes intressen inte försummas mer än skäligt.

• Kommunen bevakar att den tänkta förändringen kan förenas med kommun-
invånarnas allmänna krav på bebyggelseutvecklingen, miljön, och kommunal-
ekonomin.

• Berörda grannar vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.

Intressen och anspråk i den fysiska planeringen kan delas in i olika kategorier,
t.ex.:

• sektorsintressen (sociala frågor, estetik, miljö, ekonomi, hälsa och säkerhet,
trafik/kommunikationer, kultur, arbetstillfällen, riksintressen)

• intressen på olika samhällsnivåer (nationella, regionala, kommunala, lokala
intressen)

• berörda parters intressen (allmänheten, enskilda människor, fastighetsägare,
näringslivet, intresseorganisationer)

Det är viktigt att enskilda sakområden inte dominerar över andra allmänna eller
enskilda intressen. Fysisk planering är en komplex verksamhet med en mängd fak-
torer som ska vägas samman. Riskaspekter utgör viktiga aspekter men måste även
de vägas mot andra intressen, vilket kan innebära att en högre risknivå ibland behö-
ver accepteras till förmån för andra samhällsnyttor.

4.5 Miljö, hälsa och säkerhet i den fysiska planeringen
I den fysisk planeringen används begreppen miljö, hälsa och säkerhet för frågor
som rör miljöproblem, störningar, och olycksrisker. Den fysiska planeringen kan
bidra till att minska risker och störningar i samhället19 .

Frågor om hälsa och säkerhet är viktiga och bör vara slutligt avgjorda i samband
med planläggningen. Hälso- och säkerhetsaspekter bör beaktas under hela
planerings- och beslutsprocessen och en samlad riskbedömning bör göras i varje
enskilt planeringsfall. Det är ett huvudansvar för kommunerna att ta dessa hänsyn
vid planering av mark, vatten och bebyggelse. Risker för hälsa och säkerhet avser
skador och störningar som kan drabba människor, miljö, egendom och viktiga sam-
hällsfunktioner och bör avse både fred och krig.

19 Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsbegrepp. Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket, 1996

Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.
Boverket (Allmänna råd 1995:5), Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, 1995
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Utvecklingen inom den fysiska planeringen har inte alltid hållit jämna steg med de
förändrade riskerna i samhället. Under de senaste decennierna har bristande kun-
skaper och förståelse hos planerare och politiker lett till ett samhällsbyggande som
i många fall bidragit till onödiga risker. Riskhänsyn i planeringen har inte varit och
är fortfarande inte alltid någon självklarhet20 .

Miljöfrågorna får nu allt större utrymme i den fysiska planeringen medan risk-
frågorna ännu inte alltid behandlas lika ingående. Det är betydelsefullt att få till
stånd en dialog och större förståelse kring både risk- och miljöfrågorna i den fy-
siska planeringen. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) görs vanligtvis i sam-
band med olika typer av planläggning och tillståndsgivning. En MKB ska innehålla
en bedömning av säkerheten för människor och miljö för den planerade föränd-
ringen, men alltför ofta innehåller de dock endast långsiktiga miljöeffekter21 .

Hälsa och säkerhet enligt PBL är väsentliga intressen som ska behandlas i all fysisk
planering22 . Därutöver är bl.a. miljöhänsyn, liksom hänsyn till natur- och kultur-
miljön viktiga allmänna intressen. PBL tar upp hälsa och säkerhet huvudsakligen
i tre former: allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen och MKB
i samband med detaljplan.

I plan- och bygglagen behandlas riskhänsyn enligt följande:

• Allmänna intressen

• Riskfaktorer i översiktsplanen

• Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid upprättandet av detaljplaner

Hälsa och säkerhet är allmänna intressen enligt 2 kap. PBL, vilka utgör grunderna
för lokalisering och utformning av bebyggelse. De allmänna intressena redovisas
nedan:

[Källa: Bearbetning av Boverkets material]

Bild 16: Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till all-
männa intressen.

20 Riskhänsyn i storskalig fysisk planering (arbetspapper). Räddningsverket/Kulturgeografiska
institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 1996
21 Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivningar – Möjligheter vid bedömning av olycksrisker.
Räddningsverket, 1996, R79-137/96
22 Prop. 1994/95:230
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[Källa: Bearbetning av Boverkets material]

Bild 17: Bebyggelsemiljön ska utformas med hänsyn till allmänna intressen.

Bebyggelse ska bland annat lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till de boen-
des och övrigas hälsa. Bebyggelsemiljön ska bland annat utformas med hänsyn till
behovet av skydd mot uppkomst och spridning av brand, mot trafikolyckor och
andra olyckshändelser samt åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa
verkningarna av stridshandlingar. I planeringen ska totalförsvarets intressen ges
företräde.

4.6 Planeringsprincip för hälsa och säkerhet
Nedanstående planeringsprincip för hälsa och säkerhet bygger på Boverkets
rekommendationer23 . Principen behöver inte ses som en separat planeringsmetod,
men utgör en princip som planerare lätt förstår och ofta arbetar efter. Principen är
delvis generellt tillämplig som konfliktlösare i all fysisk planering.

23 Sex kommuners arbete med risker för hälsa och säkerhet. Boverket, 1992, PBL/NRL underlag nr 40,
Hälsa och säkerhet: 4
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Utgångsläge
Dagens förutsättningar
Planerade förändringar

Eventuella framtida förändringar

Riskbild
Dagens riskbild

Förväntad riskbild
Riskbild vid framtida förändringar

Skyddsbehov
Dagens skyddsbehov
Planerat skyddsbehov

Skyddsbehov vid framtida förändringar

Konfliktanalys

Riskhänsyn i fysisk planering
Åtgärder i planer

Åtgärder i samband med tillståndsgivning

Bild 18: Principbild som beskriver riskhänsyn i den fysiska planeringen utifrån planerings-
perspektivet.

Räddningstjänsten har ofta en mer ”teknisk” syn på riskhänsyn än planerarna och
utgår ofta mer från en riskmatris eller ett riskdiagram, dvs. sammanvägning av san-
nolikhet och konsekvens. Riskreducerande åtgärder väljs ofta utifrån en kostnads/
nytta-analys vilket till viss del kan skilja sig från planerarnas val av åtgärder.

Utgångsläge/Planerad förändring

Utgångsläget i form av de fysiska förutsättningarna är viktiga liksom de planerade
förändringarna. Exempel på viktiga förutsättningar kan vara, bebyggelse, pågående
markanvändning, infrastruktur, topografi, vegetation m.m. Dessa uppgifter finns
ofta i det övriga underlaget till en plan och behöver sällan tas fram separat.

I samband med översiktsplanering kan de planerade förändringarna många gånger
vara diffusa medan förändringarna blir mer konkreta i detaljplaneskedet. Uppgifter
om förändrad markanvändning finns i planprogrammet samt i övriga planerings-
förutsättningar.

Riskbild

Riskbilden bör redovisa både dagens risker och risker som kan komma av innehål-
let i planförslaget. Uppgifter om dagens riskbild kan erhållas från kommunens risk-
inventering samt eventuella riskanalyser, MKB, statistik och erfarenhet från tidi-
gare inträffade olyckor m.m. (Se även sidorna 72, 82 samt bilaga 4.)
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Riskbilden bör redogöra för de risker som kommer av planförslaget både i ett kort
och långt perspektiv. Många gånger då en detaljplan upprättas är det känt vilken
verksamhet (och därmed även riskerna) som kommer att bedrivas under de när-
maste åren. Det är dock viktigt att även se till vilka risker detaljplanen medger även
på lång sikt. Den ursprungliga verksamheten kanske upphör efter en tid och ersätts
av någon ny ”okänd” verksamhet. Den nya verksamheten kanske ryms inom gäl-
lande detaljplan men kan innebära ökade eller förändrade risker. Riskbilden bör
även ta hänsyn till framtida förändringar inom och utom planområdet, vilka kan
påverka den totala riskbilden.

I samband med detaljplanearbete kan nya risker bedömas och analyseras med hjälp
av riskanalyser, scenarioteknik, GIS, animationer och spel m.m. Redovisning av
riskbilden kan ske med hjälp av kartor, risknivåer, diagram, tabeller och text etc.

Skyddsbehov

En bild bör tas fram som redovisar dagens skyddsbehov samt nya eller förändrade
skyddsbehov som kan uppstå genom planförslaget. Skyddsbehovet utgör den sam-
lade bilden av alla skyddsobjekt (särskilt skyddsvärda objekt, anläggningar eller
områden). Generella skyddsobjekt utgörs av människor, miljö, egendom samt vik-
tiga samhällsfunktioner. Exempel på skyddsobjekt kan vara vårdanläggningar, bo-
städer, förskolor, skolor, publika lokaler, värdefulla natur- och kulturmiljöer, vat-
tenverk, transformatorstationer och telestationer. (Se även sidan 72 samt bilaga 4.)

Uppgifter om skyddsobjekt kan hämtas från kommunens riskinventering, miljö-
planer, kulturmiljöplaner, planer som rör teknisk försörjning m.fl.

Riskhänsyn

Utifrån de båda bilderna riskbild och skyddsbehov görs en konfliktanalys. Kon-
fliktanalysen bör redogöra för var (geografiskt) och i vilken form riskbilden och
skyddsbehoven ”kolliderar”, dvs. risker (riskobjekt) som hotar skyddsobjekt. Detta
kan sedan utgöra grund för riskhänsyn i fysisk planering.

Riskhänsyn i fysisk planering innebär att förslag till åtgärder utarbetas och får
genomslag i planer och beslut. I riskhänsynen sammanvägs olika åtgärder som
kan minska riskerna och leda till ökat skydd för människor, miljö och egendom.

5 Fysiska planer
En fysisk plan utgör ett samordningssinstrument där olika anspråk, intressen och
konflikter jämkas samman och samordnas och där visioner formas.

5.1 Planformer
Det finns olika typer av fysiska planer med olika funktion och olika innehåll. En
del planer utgör främst underlag och vägledning för olika myndigheters beslut och
tillståndsgivning. Andra planer har rättslig verkan och reglerar myndigheters och
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enskildas rättigheter och skyldigheter. Kommunen har enligt PBL möjlighet att
använda sig av fyra olika sorters fysiska planer, förkortning inom parentes:

• Översiktsplan (ÖP)

• Områdesbestämmelser (OB)

• Detaljplan (DP)

• Fastighetsplan (FP)

Utöver dessa planer kan även regionplan användas för att samordna flera
kommuners planläggning.

Nedanstående bild visar vilken betydelse de olika planerna har och hur tillstånd
och beslut är beroende av de fysiska planerna.

NRL
Naturresurslagen
Kapitel 2 och 3

PBL
Plan- och bygglagen

Kapitel 2 och 3

Regionplan

Områdes-
bestämmelser

Tillstånd 
enligt 
miljö-
skydds-
lagen,
väglagen, 
torvlagen
etc.

Detaljplan

Fastighets-
plan

Lov enligt PBL
(bygglov, marklov, rivningslov)

Övergripande lagstiftning

Fysisk plan

Tillstånd och lov

Översiktsplan

Rättsligt bindande

Ej Rättsligt bindande (vägledande)

[Källa: Bearbetning av Boverkets material]

Bild 19: Det svenska plansystemet.



44

Översiktsplanen har stor betydelse eftersom andra myndigheter ska beakta de över-
väganden som kommunen gör i den. Områdesbestämmelser, detaljplaner och
fastighetsplaner är bindande för beslut enligt övriga lagar. Det innebär att övriga
planmyndigheter inte kan gå emot bestämmelser i dessa planer.

De olika planerna har olika användningsområden. Nedan visas översiktligt de olika
planernas funktion, rättsliga status, innehåll, geografiska omfattning och i vilken
utsträckning en kommun är skyldig att upprätta de olika planerna.

Bild 20: De fysiska planernas funktion

24 PBL 5:1

Plan

Översiktsplan

Områdesbe-
stämmelser

Detaljplan

Fastighetsplan

Funktion

Vägledande/
underlag för
efterföljande
planer och
beslut.

Säkerställa något
syfte i översikts-
planen. Bin-
dande för efter-
följande beslut.

Reglera mark-,
vatten- och
bebyggelseanvänd-
ning. Bindande
för efterföljande
beslut.

Reglera och
underlätta fastig-
hetsrättsligt
genomförande
av detaljplan.

Innehåll

• Allmänna och
andra intressen

• Miljö- och
riskfaktorer

• Riksintressen

• Grunddragen
i mark- och
vatten-
användning

• Bestämmelser
för mark- och
vatten-
användning

• Bestämmelser
för bebyggel-
seutformning

• Bestämmelser
för mark- och
vatten-
användning

• Bestämmelser
för bebyggel-
seutformning

• Genom-
förandetid

• Bestämmelser
om fastighet-
sindelning,
servitut, led-
ningsrätt etc.

• Bestämmelser
om gemensam-
hetsan-
läggningar

Status

Ej rättsligt
bindande
(rådgivande)

Rättsligt
bindande

Rättsligt
bindande

Rättsligt
bindande

Omfattning

Hela kommu-
nens yta

Ett avgränsat
geografiskt
område. Områ-
det får ej omfat-
tas av detaljplan.

Mindre område
för bebyggelse
eller enstaka
större anlägg-
ning, t.ex. kvar-
ter, bostadsom-
råde, industri,
kraftverk.

Detaljplanelagt
område

Krav

Aktuell över-
siktsplan är
obligatorisk.
Kommunfull-
mäktige prövar
planens aktuali-
tet varje man-
datperiod.

Frivilliga

Obligatorisk vid
ny samlad be-
byggelse, större
förändringar i
befintlig samlad
bebyggelse,
större anlägg-
ning m.m.24

Frivillig
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5.2 Översiktsplan
Översiktsplanen25  behandlar mark- och vattenanvändningen och bebyggelse-
utvecklingen för kommunens hela yta. Varje kommun är skyldig att ha en aktuell
översiktsplan. En gång under varje mandatperiod ska frågan om översiktsplanens
aktualitet tas upp till behandling i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen utgör en viktig nivå i arbetet med att minska riskerna i en kom-
mun. Kommunens samlade kompetens om risker bör utnyttjas i översiktsplanear-
betet. I översiktsplanen sker de övergripande övervägandena för lokalisering av ny
bebyggelse, ny industri och andra anläggningar, kommunikationsanläggningar,
grönområden etc. I översiktsplanen redovisas även områden som av olika anled-
ningar behöver skyddas mot skador och exploatering.

Syfte/funktion

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner:

1. Den utnyttjas som vision för kommunens framtida utveckling.

2. Den är underlag för kommunens och andra myndigheters beslut. Genom att be-
skriva allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer inom kommunen och sam-
lat ta ställning till mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen,
underlättas kommunens senare prövningar av detaljplaner och lov. Översiktspla-
nen fyller också en funktion när det gäller att påverka andra myndigheters be-
slut enligt de övriga NRL-anknutna lagarna.

3. Slutligen fyller översiktsplanen uppgiften som instrument för dialogen mellan
stat och kommun beträffande riksintressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda men ska utgöra un-
derlag för och ge vägledning vid framtida beslut om mark- och vattenanvändningen
samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

25 Boken om översiktsplan – Översiktsplanen i lagstiftningen, Del II. Boverket, 1996
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[Källa: Gotlands kommun]

Bild 21: Exempel på översiktsplan (Gotlands kommun).
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Översiktsplanen utgör ett strategiskt planeringsinstrument genom att kommunens
hela yta, både mark och vatten, behandlas och att den ger möjlighet att på ett sam-
lat sätt belysa kommunens intentioner för det framtida samhället.

Översiktsplanearbetet är ofta ett arbete som hela tiden fortgår i kommunen. När en
översiktsplan antas är den aktuell men i takt med att samhället förändras behöver
planen kompletteras med nya anspråk och nya kunskaper om mark- och bebyg-
gelseutvecklingen. En vanlig planeringshorisont för översiktsplan är 10-15 år
framåt i tiden men den snabba samhällsutvecklingen medför att översiktsplanen
ofta behöver revideras efter några år för att kunna fylla sitt syfte. Med tiden behö-
ver ofta den heltäckande översiktsplanen göras om helt och hållet för att kunna
fungera som vägledande beslutsunderlag.

Innehåll

Översiktsplanen omfattar som regel en mängd olika samhällsområden som har be-
tydelse för kommunens framtida utveckling. Det huvudsakliga innehållet handlar
om hur mark, vatten och naturresurser långsiktigt ska eller bör utnyttjas.

Översiktsplanen ska alltid redovisa:

• De allmänna intressena (kap 2 PBL)
Allmänna intressen att ta hänsyn till vid lokalisering av bebyggelse och
anläggningar samt vid utformning av bebyggelsemiljön.

• Miljö- och riskfaktorer
Miljö- och riskfaktorer som anger var miljöproblem kan uppstå samt uppgifter
om områden med olycksrisker.

Av planen ska framgå:

1. Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten-
områden.

2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

3. Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt NRL.

Översiktsplanen innehåller uppgifter som behövs för att erhålla en helhetsbild över
en kommun. Utgångspunkten är dagens samhälle kompletterad med historisk doku-
mentation samt prognoser om befolknings-, bebyggelse- och näringslivsutveckling.
Till detta läggs uppgifter om kända eller förväntade framtida anspråk, t.ex. plane-
rad väg, ny industri, föreslaget naturreservat. Till underlaget fogas även uppgifter
om värden som är viktiga att bevara, t.ex. kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
vattendrag som kan bli viktig för kommunens dricksvattenförsörjning. Utifrån detta
formas sedan kommunens vision om det framtida samhället. Här finns möjligheter
att i tidigt skede lösa konflikter och motstående intressen och få en samlad bedöm-
ning av kommunen.

I översiktsplanen görs övergripande avvägningar med avseende på lokalisering av
industriområden, bostadsområden, större vägar, grönområden etc. Det är viktigt att
förutsättningar ges så att hela kommunen kan leva och utvecklas. Särskilt behöver
det ekologiska samspelet mellan stad och land uppmärksammas. Dessutom är det
en mängd sektorsintressen som ska samordnas till en helhet. En del av dessa
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sektorsintressen som tas upp i översiktsplanen handlar inte direkt om fysisk plane-
ring men har ändå betydelse för kommunens utveckling. Exempel på sektorsintres-
sen är ekologiskt känsliga områden, vatten, areella näringar, natur- och kultur-
miljöer, rekreation, värdefulla ämnen och material, näringsliv (industri, handel,
turism), boende, samhällsservice (skola, äldreomsorg), energi, kommunikationer,
avfall, totalförsvaret och riksintressen.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet vil-
ket medför ett stort arbete med att sammanställa allt underlag och att tydliggöra
visionerna i planen.

Miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden ska redovisas i översiktsplanen. Översiktsplanens redovisning av
miljö- och riskfaktorer för olika områden ska ge vägledning för att förebygga eller
minska miljöproblem och risker. Det kan handla om riktlinjer för lokalisering och
utformning av bebyggelse och andra anläggningar. Det är av stor betydelse att
riskfaktorerna lyfts fram i översiktsplanen eftersom den har en vägledande funktion
för efterföljande planer och beslut samt utgör ett samlat kunskapsunderlag för kom-
munen.

Exempel på miljö- och riskfaktorer är: bullerstörda områden, områden med höga
halter av luftföroreningar, områden med skredrisk, översvämningshotade områden,
transportleder för farligt gods eller områden med anläggningar och verksamheter
som innebär särskilda risker för omgivningen.26

En kommunal riskinventering kan användas som underlag för att redovisa
riskfaktorerna i översiktsplanen. Ett nära samarbete mellan översiktsplanearbetet
och kommunens arbete med riskhantering kan vara ett viktigt led i att integrera
riskaspekterna i den fysiska planeringen.

Fördjupning av översiktsplan

Det finns möjligheter att göra fördjupningar av översiktsplanen inom mindre, av-
gränsade områden. Vanligt är t.ex. att tätorter eller delar av tätorter blir föremål för
en fördjupning av översiktsplanen (fördjupad översiktsplan, FÖP). Fördjupningar
är helt frivilliga och görs för att kunna studera mindre områden mer i detalj. För-
djupning av översiktsplan kan också omfatta fördjupning av en eller några enskilda
frågor, t.ex. fördjupad översiktsplan som enbart behandlar transporter med farligt
gods (exempel: Göteborgs kommun).

Riskaspekterna har även stor betydelse i den fördjupade översiktsplaneringen efter-
som det blir möjligt att konkretisera och förtydliga rekommendationer och övervä-
ganden. Antalet riskfaktorer kan utökas i den fördjupade översiktsplanen och det
blir lättare att bedöma enskilda risker i förhållande till omgivningen.

26 Prop. 1994/95:230
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Plandokument

Översiktsplanen blir ofta omfattande eftersom det är en stor kunskapsmängd och
viktiga överväganden som ska sammanställas och presenteras på ett lättillgängligt
sätt. För att översiktsplanens innebörd och konsekvenser klart ska framgå är det
viktigt att materialet är välstrukturerat och tydligt. Själva plandokumentet består
vanligtvis av:

• En eller flera kartor som redovisar huvuddragen i avsedd mark- och vatten-
användning och riksintressen.

• Förklarande text (planbeskrivning) som förtydligar och anger rekommenda-
tioner samt motiven till dessa.

Till detta ska länsstyrelsens yttrande fogas där länsstyrelsen påpekar områden där
kommunen i sin översiktsplan inte har tillgodosett kraven på riksintressen, mellan-
kommunala frågor eller hälsa och säkerhet.

Även viktigare planeringsunderlag och samrådsredogörelse bör redovisas liksom
en redogörelse för hur planarbetet har bedrivits. En del kommuner arbetar med GIS
i sitt översiktsplanearbete vilket underlättar informationshanteringen, analys av
planeringsunderlaget samt presentation av planen. Informationsteknologi i form av
GIS, Internet, multimediateknik, CD-rom skiva etc. kan på sikt effektivisera och
förbättra planarbetet och öka medborgarnas delaktighet i planarbetet.

5.3 Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser27  (OB) utgör ett komplement till översiktsplanen genom
möjligheten att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egen-
skaper. Hittills har områdesbestämmelser använts i relativt liten utsträckning.
Genom områdesbestämmelser kan vissa åtgärder vidtas för att minska riskerna i
ett område. Dessa åtgärder får då rättslig verkan.

Syfte/funktion

Områdesbestämmelser kan användas inom begränsade områden utan detaljplan i
syfte att säkerställa vissa mål som anges i översiktsplanen eller för att tillgodose
riksintressen enligt NRL. Eftersom översiktsplanen inte är bindande kan alltså inte
översiktsplanen ensam garantera en viss utveckling inom ett avgränsat område.
Områdesbestämmelser gäller däremot med rättslig verkan och kan användas som
ett alternativ till detaljplan. Områdesbestämmelser kan användas för att reglera
någon enstaka fråga inom ett område och är enklare än detaljplan.

Områdesbestämmelser kan inte antas för områden där detaljplan gäller. Områdes-
bestämmelser upphör automatiskt att gälla om detaljplan antas för samma område.

27 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1
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Innehåll

Områdesbestämmelser bör grunda sig på de avvägningar och planmässiga bedöm-
ningar som gjorts i översiktsplanen eller en fördjupning av översiktsplanen. Det är
främst tre typer av bestämmelser som kan ingå i områdesbestämmelser:

• Mark- och vattenanvändningen kan regleras på ett övergripande sätt för att möj-
liggöra en viss framtida större förändring eller för att skydda och bevara ett
visst intresse och då förhindra förändringar, t.ex. säkerställa ett område för en
viss typ av bebyggelse, lägga fast ett vägreservat med omgivande skyddszoner.

• Bebyggelsens egenskaper kan reglera mindre förändringar i befintlig miljö t.ex.
tillbyggnader, andra ändringar och enstaka nybyggnader, t.ex. reglera
bebyggelsens utformning i en värdefull miljö.

• Administrativa bestämmelser kan antas för att reglera lovpliktens omfattning
eller tillåta exploateringssamverkan.

Områdesbestämmelser kan användas för att klara upp och reglera frågor om hälsa
och säkerhet. Bebyggelse och anläggningar kan förhindras intill störande eller risk-
fylld verksamhet och mark kan reserveras för skyddsanordningar. Skyddsavstånd
kan regleras för att användas i skadebegränsande syfte.

Plandokument

Plandokumentet behöver normalt inte vara särskilt omfattande, men måste förutom
själva bestämmelserna även innehålla en fastighetsförteckning och dessutom bör en
karta ingå som visar bestämmelsernas geografiska omfattning samt en beskrivning
som redovisar förutsättningarna och motiven till de valda bestämmelserna.

5.4 Detaljplan
Detaljplanen28  medför en mer detaljerad reglering av markens användning, bebyg-
gelse och anläggningar. Detaljplanen medför rätt att bygga (byggrätt) i enlighet
med planbestämmelserna och är således bindande för enskilda och myndigheter.

I detaljplanen kan riskerna hanteras på en mer detaljerad nivå. I och med att detalj-
planen har vunnit laga kraft (fått rättslig verkan) bör frågor om hälsa och säkerhet
så långt möjligt vara avklarade. Markens och byggnadernas användning kan styras
vilket innebär att riskerna kan hanteras.

Syfte/funktion

Detaljplaner reglerar i detalj markens användning och bebyggelse. En detaljplan
upprättas ofta för att möjliggöra en förändring.

Detaljplan ska upprättas för bland annat:

• Större avvikelse från gällande detaljplan (förändring i bebyggelsemiljön)

• Ny sammanhållen bebyggelse

• Enstaka byggnad med stor omgivningspåverkan

28 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1
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• Område med stort bebyggelsetryck

• Befintlig bebyggelse som behöver regleras i ett sammanhang

En detaljplan ska vara genomförandeinriktad. Genomförandetiden får vara minst
5 år och högt 15 år och är den tid då planen är tänkt att genomföras (byggnation
och förändringar genomförs i enlighet med planen). Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla vilket innebär att bygglov som stämmer överens
med planen ska ges även efter genomförandetidens slut. Kommunen har däremot
möjlighet att upphäva, ändra eller ersätta detaljplanen. En ny detaljplan ersätter
gällande befintlig plan om sådan finns.

Mindre avvikelse från detaljplan tillåts om avvikelsen är förenlig med planens
syfte. En detaljplan kan innehålla bestämmelser om tillfällig användning av mark
och byggnader.

Innehåll

Vid detaljplanläggning ska hänsyn tas till de allmänna intressena som anges i 2 kap
PBL. Av detaljplanen ska framgå hur olika intressen har sammanvägts och hur
gemensamma frågor har lösts. Användning av allmänna platser, kvartersmark och
vattenområden ska alltid redovisas. Planens genomförandetid samt huvudmanna-
skapet för allmänna platser ska även redovisas.
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Helsida

[Källa: Arvika kommun]

Bild 22: Exempel på detaljplan (området Prästängen i Arvika  kommun).
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Utöver de obligatoriska uppgifterna finns det möjlighet att göra preciseringar och
detaljregleringar i planen. De olika typer av bestämmelser som kan föras in i pla-
nen är följande:

• Precisering av mark- och vattenanvändning,
t.ex. möjlighet att ange enskilda byggnaders användning (personalmatsal, ga-
rage, tvättstuga etc.) samt att skilja icke störande industri från störande industri.

• Bebyggelsens omfattning, placering, utformning, utförande och skyddsbestäm-
melser för värdefulla byggnader, t.ex. byggnadsarea, byggnaders placering på
tomten, färg, form, byggnadsmaterial, byggnadsteknik, rivningsförbud.

• Markfrågor, störningar, tillfällig markanvändning,
t.ex. parkeringsplatser, tomtutfart, stängsel (av säkerhetsskäl).

• Variation i lovplikt,
krav på bygglov, marklov eller rivningslov kan minskas eller utökas.

• Genomförandefrågor,
t.ex. principer för fastighetsindelning, exploateringssamverkan.

Genom detaljplan finns det möjligheter att föreskriva att byggnader och anlägg-
ningar ska utformas och utföras på ett sätt som minskar olycksriskerna för, t.ex.
brand, skred, översvämning. Regleringar och preciseringar ska dock inte göras mer
detaljerade än vad som är syftet med detaljplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I samband med detaljplanearbetet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upp-
rättas om detaljplanen kommer att medge en användning av mark, byggnader eller
anläggningar som innebär betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet,
på miljön eller på allmänna intressen enligt NRL 2 och 3 kap.

Riskanalyser kan utgöra ett verktyg för att få fram ett bra planeringsunderlag i sam-
band med detaljplanearbetet. Riskanalyserna bör tydliggöra risknivåer och ligga till
grund för åtgärder i detaljplanen eller andra typer av åtgärder som kan minska ris-
kerna.

Plandokument

Omfattningen på planhandlingarna till en detaljplan styrs till stor del av planens
komplexitet, t.ex. planområdets storlek, typ av förändring och förändringens inver-
kan på omgivningen, motstående intressen. Eftersom en detaljplan är rättsverkande
är det viktigt att planhandlingarna är tydliga och tillräckligt omfattande så att pla-
nens syfte, innebörd och konsekvenser, samt motiven till planen framgår.

Obligatoriska handlingar till en detaljplan är:

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Genomförandebeskrivning
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Dessutom ingår ofta:

• Program

• Fastighetsförteckning

• Illustrationsplan

• Samrådsredogörelse

• Utlåtande

• MKB

5.5 Fastighetsplan
Inom område med detaljplan kan fastighetsplan29  användas för att reglera indelning
i fastigheter, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m. Genom fastighetsplan kan
kommunen styra genomförandet av detaljplanen eftersom en fastighet måste stäm-
ma överens med fastighetsplanen innan bygglov får ges. Fastighetsplanen får inte
strida mot detaljplanen men mindre avvikelser medges om detaljplanens syfte ändå
uppnås. Planhandlingar utgörs av karta och bestämmelser samt beskrivning.

En fastighetsplan är utan egentlig betydelse från markanvändningssynpunkt. Enligt
en statlig utredning30  finns förslag på att slopa fastighetsplan och låta de fastighets-
rättsliga bestämmelserna ingå i detaljplanen.

5.6 Lov
Tillstånd till byggande m.m. lämnas enligt PBL av kommunen i form av bygglov,
rivningslov eller marklov.31  Lov är inte primärt fysisk planering men utgör en del
i genomförandet av de fysiska planerna. Lovplikten varierar inom och utom detalj-
plan samt eventuellt genom utökad eller minskad lovplikt i områdesbestämmelser
eller detaljplan.

Möjligheterna att vidta åtgärder för att minska riskerna i samband med bygglov,
kan främst ske genom att påverka tomtutformning, infartsvägar för räddningstjänst-
ens fordon etc. Vid lov utanför område med detaljplan är möjligheterna större att
styra även lokalisering, användning, utformning m.m.

Bygglov

Bygglov avser nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av en byggnad, vissa
yttre ändringar samt anordnade eller väsentlig ändring av vissa andra anläggningar
än byggnader. Bygglovprövningen omfattar endast att de allmänna intressena enligt
2 kap. PBL och bestämmelserna om byggnader och tomter enligt kap 3 PBL är till-
godosedda samt att bygglovet inte strider mot detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser.

Förhandsbesked kan lämnas avseende åtgärder som kräver bygglov. Förhands-
beskedet innebär en lokaliseringsprövning och prövar ifall byggande kan tillåtas
på den aktuella platsen.

29 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1

Boken om genomförande enligt plan- och bygglagen. Lantmäteriverket, 1988, LMV-meddelande 1988:3
30 SOU 1996:168
31 Boken om lov, tillsyn och kontroll. Boverket, 1995, Allmänna råd 1995:3, Reviderad 960101
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Rivningslov

Rivningslov avser rivning av byggnader, helt eller delvis. Rivning kan i vissa fall
ha betydelse för riskexponeringen. En byggnad skulle kunna utgöra ett fysiskt
skydd mot andra känsliga objekt.

Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge
inom kvartersmark eller mark för allmän plats samt trädfällning och skogs-
planering.

5.7 Övriga planer
Det är alltid kommunen som har det övergripande ansvaret för den fysiska plane-
ringen men planer eller projekt genomförs även på nationell och regional nivå. Det
kan gälla övergripande visioner och strukturer eller sektorsplanering. Dessa planer
är dock inte bindande för kommunerna men utgör viktiga underlag för den kommu-
nala planeringen.

”Sverige 2009”

”Sverige 2009”32  är tänkt som en gemensam vision för hur Sverige långsiktigt kan
utvecklas. Visionen kan utgöra ett underlag för kommunens planering och för be-
slut som kommer att få återverkningar långt in på nästa sekel.

Visionen innefattar Sveriges utveckling, i stora drag, vad avser en uthållig sam-
hällsstruktur. Visionen behandlar bland annat orter i samverkan, en uthållig tätorts-
utveckling, samspel mellan stad och land, de areella näringarna, den biologiska
mångfalden, en regionaliserad nationell politik samt strategier för rumslig utveck-
ling i visionens riktning.

Nationella/regionala planer

Exempel på nationella sektorsplaner är Vägverkets vägplaner och Banverkets
stomnätsplaner. Dessa visar den övergripande strukturen för landets vägar och järn-
vägar och ligger till grund för politiska prioriteringar när det gäller utbyggnader
och upprustningar m.m. För varje enskilt projekt utarbetas sedan arbetsplaner för
vägbyggen och järnvägsplaner. Dessa arbetsplaner får strida mot kommunens över-
siktsplan men inte mot områdesbestämmelser och detaljplaner.

Exempel på Länsstyrelsens planer kan vara, regionalekonomiska planer som delvis
kan få betydelse för den fysiska planeringen, t.ex. genom ekonomiskt stöd till vissa
byggprojekt, m.m. Länsstyrelsen upprättar även planer för länstrafikanläggningar
(LTA-planer) som kan sägas utgöra länets trafikpolitiska program och berör läns-
vägar, broar, länsjärnvägar, resecentra, länsflygplatser m.m. Till LTA-planerna
knyts som regel ekonomiska resurser. Länsstyrelsens miljövårdsprogram kan också
ha betydelse för kommunernas planering. I miljövårdsprogrammen redovisas bl.a.
naturreservat, viktiga biotoper, ekologiskt känslig natur och värdefulla miljöer i
övrigt.

32 Sverige 2009 – Förslag till vision. Boverket, 1996, Rapport 1994:14
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Två eller flera kommuner kan tillsammans upprätta regionplan enligt PBL för att
samordna kommunernas planering och tjäna till ledning för beslut om översikts-
planer, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionplaner är inte bindande för
någon kommun utan endast vägledande.

Övriga kommunala planer

Övriga kommunala planer som samverkar med den fysiska planeringen i kommu-
nen är till exempel: miljöplan, beredskapsplan, renhållningsplan, energiplan, trafik-
plan, skolplan, barnomsorgsplan, Agenda 21, bostadsförsörjningsprogram,
socialtjänstplan, räddningstjänstplan etc.

Dessa planer är främst sektorsplaner och ser inte alltid helheten i kommunens ut-
veckling. De fysiska planerna innehåller ofta en mer samlad bild och en samman-
vägning av den kommunala utvecklingen i stort och smått.

6 Planprocessen i fysisk planering
De planeringsprocesser som föregår beslut om framtida samhällsstruktur och för-
ändringar av mark- och vattenanvändningen samt i bebyggelsemiljön, är många
gånger komplicerade växelspel mellan en stor mängd olika aktörer.

Med planprocess menas här alla de aktiviteter som genomförs i syfte att upprätta
en plan. Inom planprocessen inryms här dels planförfarandet, som motsvarar den
formella handläggningen av en plan, dels planarbetet, (framtagning av planförslag)
vilket är det tjänstemannaarbete som föregår en plan. Planprocesser utgörs ofta
dynamiska, invecklade och ibland kaotiska utvecklings- och beslutsprocesser. Plan-
processer är normalt inte så statiska och strikta som det formella planförfarandet
kan ge intryck av.

6.1 Planförfarande enligt PBL
Demokrati och medborgarinflytande

Beslut om markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning
berör många människor och många organ i samhället. De innebär ofta stora och
långsiktiga investeringar och tar i anspråk gemensamma resurser. Besluten kräver
därför noggranna överväganden. Under planprocessen kan förslag till lösningar
prövas på idéstadiet och de olika förslagens konsekvenser kan utredas och beskri-
vas.

Planförfarandet enligt PBL har sin grund i det kommunala självstyret och ska ut-
göra en demokratisk och politisk process. Det är kommunens medborgare som till-
sammans skapar det samhälle de ska leva i, därför är planförfarandet också en an-
gelägenhet för alla som på något sätt kan bli berörda av en plan. Planförfarandet
ska garantera insyn, öppenhet, påverkansmöjligheter och tydlighet. Genom möjlig-
heten att överklaga planförfarandet tryggas även rättssäkerheten.
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De senaste åren har brukar- och medborgarinflytande fått större betydelse i de
kommunala verksamheterna. Samråd och utställning är uttryck av medborgar-
inflytande i den fysiska planeringen. Medborgareinflytande förekommer även i
form av studiecirklar, stormöten, intresseorganisationer m.m. Medborgarinflytandet
utgör ett viktigt komplement till den representativa demokratin men kan inte ersätta
denna.

Planförfarande

Fysiska planer kan antas, ändras eller upphävas. Den formella handläggningen av
en plan följer ett särskilt mönster, planförfarandet. Innan en plan kan antas eller
ändras måste planförslaget genomgå vissa moment enligt nedanstående bild.

        

Program

Program
samråd

Politiker
Intressenter
Medborgare
Myndigheter

Samråd

Utställning

Antagande

Prövning

Laga kraft

Genomförande

Informationsflöde

Bild 23: Generell bild av planförfarandet enligt PBL. I princip samma planförfarande för över-
siktsplan, områdesbestämmelser, detaljplan och fastighetsplan.
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Program

Normalt startar ett planförfarande med att ett program tas fram. För detaljplaner är
program under vissa förutsättningar obligatoriskt medan det är frivilligt i samband
med översiktsplanering. Programmet ska klargöra förutsättningarna och definiera
mål och syfte med den kommande planen. Genom programmet ska de berörda ges
möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.
Samråd ska ske om programmet (programsamråd) på motsvarande sätt som för
planförslaget (se nedan).

Samråd

Samråd av planförslag är en central del i det formella planförfarandet enligt PBL.33

Några av syftena med samråd är att ge möjlighet till insyn i planarbetet och få till
stånd en bred debatt på ett tidigt stadium genom att ge berörda möjlighet att på-
verka planen samt att förbättra kommunens beslutsunderlag. I praktiken kan det
dock vara svårt att påverka planförslaget, eftersom viktiga strukturer i planen
ibland redan är låsta. Inkomna synpunkter under samråd ska sammanställas i en
samrådsredogörelse.

Samrådet bör redovisa:

• motiven till planförslaget

• viktigare planeringsunderlag

• planförslagets innebörd

• planförslagets konsekvenser

I samband med översiktsplanearbetet ska samråd ske med länsstyrelsen, region-
planeorgan (om det finns) samt angränsande kommuner som berörs av översikts-
planen. Möjlighet till samråd ska även finnas för myndigheter, organisationer och
allmänheten.

Samråd vid upprättandet av detaljplaner ska ske med länsstyrelsen, lantmäteri-
myndigheten och övriga kommuner som berörs av förslaget. Dessutom ska tillfälle
till samråd ges för sakägare och boende som berörs av förslaget samt myndigheter,
organisationer och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av planförslaget
(exempel på samrådsparter se sidan 64).

Det finns flera olika sätt att genomföra ett samråd på, t.ex.:

• Sammanträde

• Möte (storsamling)

• Brevväxling (remissförfarande)

• Telefon

Samrådet med andra myndigheter, kommunala förvaltningar, organisationer och
näringsliv brukar ofta ske i form av remiss. Den nämnd som har hand om plan-
frågor brukar upprätta en kommunal sändlista för remissförfarandet. Räddnings-
tjänsten brukar ges möjlighet till samråd genom remissförfarande.

33 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1

Boken om översiktsplan – Översiktsplanen i lagstiftningen, Del II. Boverket, 1996
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Utställning

Utställning utgör ett viktigt moment i planförfarandet. Kommunen ska ställa ut
förslag till översiktsplaner (minst 2 månader), detaljplaner och områdesbestäm-
melser (minst 3 veckor) till granskning, innan kommunfullmäktige kan fatta beslut
om antagande av en plan. Utställningen ska ske i lokaler så att allmänheten har
möjlighet att ta del av den. Exempel på utställningshandlingar är: program, plan-
karta, planbeskrivningar, viktigt planeringsunderlag, MKB, samrådsredogörelse.
Remissförfarande till kommunala förvaltningar, myndigheter etc. förekommer även
i samband med utställning av planen.

Antagande

Fysiska planer antas av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan delegera rätten att anta planer till andra kommunalpoli-
tiska organ (kommunstyrelse, byggnadsnämnd etc.). Översiktsplan antas dock alltid
av kommunfullmäktige.

Prövning

Beslut om att anta, ändra eller upphäva planer kan överprövas genom besvär eller
statligt kontroll.34  Beslut om översiktsplaner och regionplaner kan överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Alla kommunmedborgare kan över-
klaga och skäl till överklagandet kan vara brister i handläggningen av planen, att
planen strider mot lag eller författning eller i övrigt vilar på orättvis grund.

Detaljplaner och områdesbestämmelser överklagas genom förvaltningsbesvär. En-
dast parter och sakägare kan överklaga, under förutsättning att de lämnat in skrift-
liga synpunkter senast under planförslagets utställning.

Statlig kontroll av detaljplaner och områdesbestämmelser sker genom att länssty-
relsen särskilt ska bevaka att riksintressen, mellankommunala frågor samt hälsa
och säkerhet är tillgodosedda i planerna. Länsstyrelsens prövningen sker i två steg.
Inom tre veckor efter kommunens planbeslut ska länsstyrelsen ha bestämt sig för
om planen ska överprövas eller ej.

Länsstyrelsens behandling av överprövningen är inte tidsbegränsad. Erfarenhets-
mässigt varierar handläggningstiderna från en månad upp till ett år. Om länsstyrel-
sen finner att skäl finns kan den upphäva hela planen eller undanta delar av en
plan. Kommunen kan överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen. (Se även
sidan 67.)

Laga kraft

När beslutet att anta en plan vunnit laga kraft gäller planen utifrån de förutsätt-
ningar som gäller för planen, översiktsplanen har rättslig status som vägledande
plan, områdesbestämmelser och detaljplaner gäller med rättslig verkan i form av
skyldigheter och rättigheter för myndigheter och enskilda. Antagandebeslutet vin-
ner laga kraft först när överklagandetiden gått ut och inga överklaganden inkommit

34 Statlig överprövning av kommunala planer – Hälsa och säkerhet i fysisk planering. Boverket, 1995,
PBL/NRL Underlag nr 43, Hälsa och säkerhet: 5
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samt när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planen. Om planen överklagas
eller överprövas dröjer det tills tvisterna är avgjorda innan antagandebeslutet vin-
ner laga kraft.

Genomförande

När en plan har börjat gälla ska den normalt genomföras. För översiktsplanen inne-
bär det att den ska spridas och tillämpas som en vision och vägledning i fråga om
kommande förändringar samt som ett samlat kunskapsunderlag om kommunen.
Eftersom områdesbestämmelser inte medger någon byggrätt innebär genomföran-
det i princip begränsningar och regleringar som måste beaktas i samband med för-
ändringar. För detaljplanens del innebär genomförande att förändringar och bygg-
nation sker i enlighet med planen.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Uppföljning och aktualitetsprövning av översiktsplanen ska ske minst en gång un-
der varje mandatperiod. När det gäller övriga planer sker ingen systematisk upp-
följning. Utvärdering och erfarenhetsåterföring från antagna planer är idag bristfäl-
lig.

Översiktsplaneförfarandet

Översiktsplanearbetet är normalt mycket omfattande och komplext vilket gör att
det tar lång tid från start till dess att planen börjar gälla (vinner laga kraft). Arbetet
kan ta allt ifrån ett halvår upp till flera år. Under arbetets gång sammanställs en stor
mängd kunskap om kommunen och riktlinjer för framtiden dras upp. I större kom-
muner blir översiktsplanearbetet ofta ett fortlöpande arbete som en del av den dag-
liga kommunala verksamheten.

Översiktsplanen kan revideras och kompletteras (fördjupningar av översiktsplanen)
utan att hela planen behöver göras om. Efter några år kan det dock vara motiverat
att omarbeta hela översiktsplanen eftersom översiktsplanen kan ha ändrats så
mycket att det kan vara svårt att få en samlad bild av kommunens framtida utveck-
ling.

Detaljplaneförfarandet

Planförfarandet för områdesbestämmelser och fastighetsplan är i stort sätt det
samma som för detaljplan. Det finns två typer av planförfarande för detaljplan,
normalt respektive enkelt planförfarande.35

Normalt planförfarande följer i stort det ovan beskrivna förfarandet. Tiden för ett
normalt planförfarande kan variera från ett halvår upp till 1,5 år. I vissa fall kan det
ta ännu längre tid, särskilt vid överklagningar och överprövningar.

Enkelt planförfarande går normalt fortare och kan användas då planförslaget är av
begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten och dessutom är förenligt
med översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande (av översiktsplanen).

35 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1
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Enkelt planförfarande skiljer sig från normalförfarandet genom att program inte
behövs, samrådskretsen begränsas, utställning ersätts med underrättelse till
samrådskretsen m.m.

6.2 Planarbetet
Planarbetet utgör en omfattande och betydande del av planprocessen och innebär
framtagning av planeringsunderlag, analys av materialet och utarbetande av kon-
kreta planförslag. Planarbetet skiljer sig åt i olika kommuner, i olika planeringsfall,
och på olika planeringsnivåer.

Planarbetet som arbetsprocess

Det finns grundläggande arbetsmoment som är viktiga för att kunna ta fram en plan
eller annat beslutsunderlag. Det egentliga planarbetet är främst koncentrerat till
början av hela planprocessen.

Själva planarbetet kan ta några veckor för en detaljplan medan den formella hand-
läggningen medför att det ofta tar flera månader från det att initiativ togs till dess
planen vunnit laga kraft och kan genomföras. För översiktsplan är det tvärtom, det
omfattande planarbetet blir avgörande för planprocessens totala tid. Arbetet med en
kommuntäckande översiktsplan kan ta flera år.

Viktiga moment i planarbetet beskrivs i nedanstående modell. Planarbetet bedrivs
dock sällan så strikt som modellen gör gällande. Det råder oftast ett komplicerat
växelspel mellan de olika momenten. T.ex. är det vanligt att de första skisserna till
ett planförslag tas fram redan i samband med initiativet.



62

Politiker
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Medborgare
Myndigheter

Program
Programsamråd

Genomförande
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Antagande

Prövning
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Bild 24: En modell för planarbete. Bilden beskriver några vanliga moment i planarbetet.

Initiativ till förändring (ny plan eller planändring) kan komma från politiker, kom-
munmedborgare, näringsliv, organisationer eller myndigheter. Initiativet innehåller
vanligtvis någon idé eller mål för den föreslagna förändringen, t.ex. att bygga ett
varuhus på en viss plats eller ändra en trafikplats. Initiativet kan fullföljas och kon-
kretiseras i ett program (se sidan 58).

Kunskapssammanställning innebär att material insamlas och struktureras för att
ligga till grund för det kommande planförslaget i form av bakgrundsmaterial och
planeringsunderlag. Kunskapsinhämtningen syftar till att klargöra planerings-
förutsättningarna och få en samlad bild av planområdet. Exempel på planerings-
underlag finns i bilaga 2.

Analys och värdering av planeringsunderlaget sker i syfte att bearbeta och sam-
manväga informationen. Konfliktidentifiering (motstående intressen) sker också i
syfte att förbättra underlaget och för att kunna jämka och samordna olika intressen
och anspråk mot varandra. Prognostisering (t.ex. befolkningsutveckling, närings-
livsstruktur) görs för att kunna bedöma framtida förhållanden.
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Planförslag utarbetas med utgångspunkt från idéerna, anspråken, planeringsunder-
laget och de politiska besluten. Vid utformningen av planförslaget sker en syntes
som innebär avvägningar och sammanställning av olika anspråk till en helhet – ett
planförslag. Planförslaget innehåller olika planritningar, illustrationer, textbe-
skrivningar och motivering av förslaget.

Bearbetning och komplettering av planförslaget sker fortlöpande. I samband med
samråd och efter utställning kan nya uppgifter ha framkommit som föranleder för-
ändringar av planen. Mest är det marginella förändringar i detta skedet.

Utvecklingsprocess

Planprocessen kännetecknas ofta av en utvecklingsprocess. Eftersom planproces-
sen vanligtvis inrymmer en intensiv kunskapsuppbyggnadsfas är själva plandoku-
menten inte alltid viktigast, utan ibland kanske planarbetet i sig är viktigare. Fram-
förallt gäller detta i samband med översiktsplanearbetet. Planprocessen är lång och
planarbetet omfattande vilket innebär att de som deltar i planarbetet får en mycket
stor kunskap om den egna kommunen. Denna kunskap kan ibland vara mer värde-
full än själva plandokumentet.

Påverkansmöjlighet i planprocessen

Möjligheterna att påverka är störst i början i planprocessen. Ju längre tiden går
desto svårare är det att få gehör för enskilda synpunkter eftersom viktiga strukturer
(t.ex. användningen av marken) redan är låsta. Förändringar och nya förutsättning-
ar i planarbetet innebär också ökade kostnader både för själva planarbetet och för
byggherre och andra intressenter. Större förändringar i ett sent skede innebär ofta
dyra och dåliga kompromisser. En inte helt oviktig faktor är även den emotionella.
Deltagande aktörer som har arbetat med ett planeringsprojekt under en längre tid,
kanske flera månader, har givetvis svårt att göra radikala förändringar i slutskedet.

    

Kostnad

Tid

Påverkansmöjlighet

Bild 25: Möjligheterna att påverka planens innehåll och utformning är störst i början av
planprocessen. Kostnaderna för planarbete samt riskreducerande åtgärder kan bli höga om
olycksrisker inte behandlas tidigt i planprocessen. Riskfrågorna bör således komma in tidigt.
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Räddningstjänstens deltagande i planprocessen inskränker sig alltför ofta till remis-
svar i samband med samråd eller utställning. Det kan dock ofta vara svårt att få
gehör för synpunkter så sent i planprocessen. Om räddningstjänsten kan medverka
i planprocessen redan från början finns det bättre möjligheter att tillvarata kunska-
per som räddningstjänsten besitter och därmed att påverka planprocessen i en posi-
tiv riktning med avseende på olycksrisker. Genom att planprocessen är en värdefull
utvecklings- och kunskapsuppbyggnadsprocess så kan räddningstjänsten dessutom
ha stort utbyte av att delta.

6.3 Aktörer i planprocessen
Viktiga aktörer

Det finns en mängd viktiga aktörer i de fysiska planprocesserna. Aktörerna finns
bl.a. inom kommunen, näringslivet, statliga myndigheter, politiska partier samt
allmänhet och intresseorganisationer. Planeraren har stort ansvar för vilka som
verkligen blir delaktiga i planprocessen eftersom det många gånger är planeraren
som måste bedöma vilka aktörer som bör vara med samt initiera samspelet mellan
aktörerna.

Exempel på aktörer och samrådsparter inom kommunens organisation:
• Politiker
• Kommunledning (statistik, demografi, strategisk planering/

kommunutveckling, ekonomi)
• Fysisk planering
• Fastighets-, mark- och exploateringsfunktion
• Mätnings- och kartfunktion
• Miljö- och hälsoskydd
• Skola
• Teknisk försörjning (energi-, vatten- och avloppsförsörjning, avfallsantering)
• Sociala omsorger (barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, socialvård)
• Räddningstjänst
• Näringslivsfunktion
• Gator, trafik och parkskötsel
• Kultur, fritid och turism

Exempel på aktörer och samrådsparter utanför kommunens organisation:
• Berörda sakägare (fastighetsägare, företag, boende, andra som berörs av

planförslaget)
• Länsstyrelsen
• Lantmäterimyndigheten/

fastighetsbildningsmyndigheten
• Posten
• Eldistributör (den eller de eldistributörer som har nätkoncession inom

planområdet)
• Telia
• Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket
• Försvarsmakten
• Intresseorganisationer (hyresgästförening, SAF, företagareförening,

naturskyddsföreningen, hembygdsförening, samhällsförening, LRF etc.)
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Planerarens roll

Planerarens roller kan variera beroende på typ av arbetsuppgifter, yttre faktorer,
utbildning, erfarenhet etc. Planerarens roll36  kan t.ex. vara samordnare, administra-
tör, sakkunnig utredare och expert, skapande konstnär, byråkrat eller allmänhetens
talesman. Vanligtvis fungerar planeraren som utredare och samordnare i form av
koordinator och projektledare i planeringsarbetet. Den moderna planeraren är ofta
tränad i att samla fakta och sammanställa ett brett planeringsunderlag samt att ana-
lysera och samordna olika intressen. I planerarnas syn på sin egen yrkesroll fram-
träder egenskaper som kreativitet, opolitiskhet, helhetssyn, långsiktighet och över-
siktlighet. Somliga menar att planeraren inte kan vara (politiskt) neutral eftersom
de politiska besluten blir beroende av de planerings- och beslutsunderlag som pla-
neraren presenterar för politikerna. Planeraren har ett stort ansvar för att risk-
frågorna lyfts fram i beslutsunderlaget så att politikerna blir medvetna om vilka
beslut de sedan fattar.

I rollen som samordnare behöver planerarens kunskapsfält37  vara väldigt brett och
omfatta bland annat detaljplanering, översiktsplanering, hus- och anläggningar,
trafikplanering, regional planering, landskapsplanering och miljö- och naturresurs-
planering. Planeraren kan därför inte själv besitta alltför detaljerade kunskaper om
enskilda ämnesområden, t.ex. olycksrisker, utan måste hämta kunskap från andra
yrkesområden, t.ex. räddningstjänsten, miljökontoret, kommunekologer, trafik-
planerare, socionomer och andra experter. Planerarnas grundläggande kunskaper
om olycksrisker bör dock generellt öka.

I rollen som skapande konstnär utformar planeraren ett planförslag varvid planera-
ren förväntas konsultera specialister vid behov. Planerarens uppgift är att se till
helheten i planarbetet och föreslå avvägningar mellan olika intressen. Eventuella
bristande kunskaper om risker kan leda till dessa frågor inte behandlas tillräckligt
i planförslaget.

Räddningstjänstens roll

Räddningstjänsten roll den fysiska planeringen har nog ofta varit alltför oklar.
Räddningstjänstens medverkan i samhällsutvecklingen och den fysiska planeringen
är dock mycket viktig i strävan att skapa ett säkrare samhälle. Räddningstjänsten
besitter värdefulla kunskaper om olycksrisker och har en bred erfarenhet från in-
träffade olyckor. Räddningstjänsten har tillgång till lokal olycksstatistik och har
god lokalkännedom. Vissa räddningstjänster arbetar även med brandorsaks- och
brandförloppsutredning. Dessa kunskaper som är viktiga att använda som kun-
skapskälla och underlag i den fysiska planeringen.

Den kommunala räddningstjänsten är vanligtvis uppdelad i operativ respektive
förebyggande räddningstjänst. Den operativa delen sysslar huvudsakligen med
utryckningstjänst medan den förebyggande delen främst arbetar med brandsyn,
rådgivning, utbildning m.m. I riskhanteringsarbetet bör dock ingen skillnad göras
mellan operativ och förebyggande räddningstjänst eftersom båda delar är viktiga
i arbetet med att minska risker (både olycksförebyggande och skadebegränsande).

Fysisk planering bör utgöra en naturlig del av räddningstjänstens förebyggande
arbete. Med räddningstjänstens förebyggande arbete menas här

36 Perspektiv på planering – Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning
(Planeraren under 1900-talet). Gärd Folkesdotter (redigerad av Thomas Hall), Uppsala, 1991
37 Fysisk planering och byggteknik – Utvärdering och förslag till åtgärder. Stellan Lundberg, Tavelsjö, 1994
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olycksförebyggande samt skadebegränsande åtgärder som vidtages i förtid, dvs.
innan en eventuell olycka inträffar och är en del av kommunens riskhantering (se
sidan 19). Nedanstående är exempel på moment som kan ingå i räddningstjänstens
förebyggande arbete:

• Brandsyn

• Utbildning/information

• Tillsyn brandfarlig vara

• Tillsyn av SEVESO-anläggningar38  (43 § RäL)

• Fysisk planering

• Byggsamråd/rådgivning

• Övning

• Utvärdering/erfarenhetsåterföring

Att aktivt delta i den fysiska planeringen bör vara en mycket viktig del i räddnings-
tjänstens förebyggande arbete. Räddningstjänsten har av tradition arbetat mycket
för att minska risker (främst brandrisker) för personer inne i en byggnad eller an-
läggning och i mindre utsträckning arbetat med risker för människor, miljö och
egendom utanför byggnaden eller anläggningen. Många av de stora riskerna för
människor finns naturligt inne i byggnader men även utanför behövs ett ändamåls-
enligt arbete för att minska risker.

Planeringsnivåer

Översiktsplanenivå

Detaljplanenivå

Hus och anläggningarHus och anläggningar

Regional nivå

Den fysiska planerarens arbetsfält

Räddningstjänstens framtida arbetsfält

Räddningstjänstens arbetsfält idag

Byggd miljöByggd miljö NaturmiljöNaturmiljö

[Källa: Bearbetning av Stellan Lundbergs material]

Bild 26: Räddningstjänstens arbetsfält behöver vidgas till att även omfatta det som finns utanför
byggnader och anläggningar, dvs. detaljplanenivå, översiktsplanenivå samt mer förskjutning mot
naturmiljön.

Räddningstjänstens roll bör förändras och utvidgas. Ett angeläget område att ut-
veckla är räddningstjänstens arbetsfält. Idag omfattar arbetsfältet främst hus och
anläggningar i den byggda miljön. I framtiden kanske arbetsuppgifterna i huvudsak
motsvarar dagens, men arbetsfältet är utvidgat till att även omfatta detaljplane- och
översiktsplanenivå samt i större utsträckning naturmiljön.

38 EG-direktiv 82/501/EEG med ändringar
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Olika synsätt

Samverkan mellan planerare och räddningstjänsten kan ibland påverkas av olika
synsätt. Tillspetsat kan de olika synsätten uttryckas med att planeraren ser i sitt
planförslag endast det vardagliga livet utan några störningar eller olyckor. Rädd-
ningstjänsten ser bara olyckor och elände, vilket till stor del faktiskt är räddnings-
tjänstens vardag. Det är dock viktigt att de två yrkeskategorierna kan mötas i en
konstruktiv dialog.

Planeraren besitter ofta en viss visionär förmåga vilket kan göra det svårt för plane-
raren att helt beakta risker i planeringen. Risker förknippas med negativa händelser
och den visionäre planeraren vill vanligtvis inte vara någon bromskloss eller
olyckskorp i planarbetet.

Räddningstjänsten utgår från ett olycksperspektiv. Om räddningstjänsten har syn-
punkter på säkerheten och avstyrker ett planförslag upplevs de som ”nej-sägare”
och som hinder för samhällsutvecklingen.

Ibland har naturligtvis räddningstjänsten varit aktiv i det kommunala planarbetet
och därmed bidragit till konstruktiva lösningar i syfte att öka säkerheten. Tyvärr är
det nog ofta som medverkan skett utan större eftertanke och engagemang. Ett van-
ligt remissvar torde vara: ”Brandposter måste beaktas, i övrigt ingen erinran”.
Även synpunkter på tillträdesvägar för räddningsfordon förekommer. Synpunkterna
handlar ofta om förutsättningar för att underlätta en räddningsinsats.

Länsstyrelsens roll

I den fysiska planeringen ska länsstyrelsen tillvarata statens intressen och sam-
ordna de statliga myndigheternas planeringsunderlag samt bistå kommunerna med
råd och rekommendationer. Länsstyrelsen är även regional tillsyns- och tillstånds-
myndighet i vissa frågor som rör fysisk planering och markanvändning.

Vid planläggning (både översiktsplan och detaljplan) ska samråd ske med länssty-
relsen. I samrådet ska länsstyrelsen lämna synpunkter på planförslaget och plan-
eringsunderlaget. Länsstyrelsen ska särskilt bevaka hur kommunerna tillgodoser
följande faktorer i den fysiska planering:

• Riksintressen enligt NRL

• Mellankommunala frågor

• Hälsa och säkerhet

I samband med översiktsplaneringen ger länsstyrelsen ett planutlåtande där länssty-
relsens ställningstagande framgår. Kommunen kan anta en översiktsplan i strid mot
länsstyrelsens åsikter.

Länsstyrelsen granskar och överprövar detaljplanerna. Om riksintressen, mellan-
kommunala frågor samt hälsa och säkerhet inte är lösta på ett tillfredsställande sätt
har länsstyrelsen rätt att undanta delar av en plan eller upphäva hela planen. (Se
även sidan 59.)
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7 Riskhantering i fysisk planering
7.1 Integrering av riskhantering och fysisk planering
Organisation

Någon form av arbetsgrupp med bred kompetens i riskfrågor bör finnas för att
kunna bistå planarbetet dels med planeringsunderlag (riskinventering, etc.), dels
med riskanalys/-värdering samt för att utarbeta riskreducerande åtgärder i plan-
förslaget. Riskhantering kan integreras med den fysiska planeringen genom att
kommunens riskhanteringsgrupp regelbundet ges möjlighet att diskutera och arbeta
med pågående planprojekt. Andra organisationslösningar kan vara att räddnings-
tjänsten tillsammans med andra aktörer, med kunskaper om olycksrisker, regelbun-
det deltar i kommunens planarbete i andra typer av arbetsgrupper (planrådsgrupp,
exploateringsgrupp, översiktsplanegrupp, e.dyl.) eller direkt med planhandlägga-
rna.

Remissförfarande bör i ökad utsträckning kompletteras och ibland ersättas med en
direkt dialog mellan berörda aktörer. Avvägningar och utformning med avseende
på olycksrisker i den fysiska planeringen är ibland komplexa och bör bearbetas
systematiskt under hela planprocessen. Räddningstjänsten har ofta större tradition
av att arbeta med dialog i samband med brandsyn samt ritningsgranskning och råd-
givning i samband med byggprojektering, än i den fysiska planeringen. Det är bety-
delsefullt att räddningstjänsten även medverkar i en dialog med planhandläggarna
och andra aktörer i planprocessen. Denna dialog bör starta tidigt i planprocessen
och fortgå tills planförslaget är behandlat av de politiska organen.

Även sedan en plan har börjat gälla och genomförts bör en dialog mellan rädd-
ningstjänst, fysisk planering och andra aktörer föras i syfte att utvärdera och för-
bättra planeringen. Erfarenheter och nya kunskaper om olyckor och olycksrisker
bör successivt implementeras i den fysiska planeringen.
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Bild 27: Exempel på integrering av riskhantering och fysisk planering samt kontaktvägar mellan
räddningstjänst och fysisk planering.

Ett bra exempel på integrering av riskhantering och fysisk planering finns i Arvika
kommun. I förslaget till organisation av riskhantering samt i förslaget till organisa-
tion för översiktsplanearbetet föreslås räddningstjänsten, fysisk planering och ytter-
ligare några kommunala verksamheter representerade i en riskhanteringsgrupp.
Denna riskhanteringsgrupp föreslås sedan utgöra en arbetsgrupp inom området
hälsa och säkerhet i översiktsplanearbetet. Även en del andra kommuner arbetar på
liknande sätt med riskhantering och fysisk planering. (Se även sidorna 29, 81 och
82.)

Integrering av riskhantering i planarbetet

Riskhantering bör integreras i planarbetet på ett målmedvetet sätt så att riskfrågor-
na får en central roll i hela planprocessen. Olycksriskerna bör hanteras systematiskt
och metodiskt i det praktiska planarbetet. Ett sätt att uppnå detta kan vara samman-
länka modellen för systematisk riskhantering (se sidan 30) med modellen för plan-
arbete (se sidan 62). Genom en sådan integrering ökar möjligheterna att tidigt lyfta
fram säkerhetsaspekter och att bearbeta riskerna i takt med att planarbetet utveck-
las. Integrering av riskhantering och fysisk planering bör kunna ske såväl i
översiktsplanearbetet som i detaljplanearbetet.
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Mål och avgränsningar

Initiativ

Planförslag

Genomförande

Färdig plan

Bearbetning

Kommunicering av risker

Riskreducerande 
åtgärder

Samråd/utställning

Riskinventering
Kunskaps-

sammanställning
Analys av risker

(riskanalys) Analys 
(av planeringsunderlag)

 

Samråd/utställning

Mål och avgränsningar

Initiativ

Uppföljning, utvärdering
och erfarenhetsåterföring

Genomförande

Färdig plan

Bearbetning

Kommunicering av risker

Riskreducerande 
åtgärder

Samråd/utställning

Riskinventering
Kunskaps-

sammanställning
Analys av risker

(riskanalys) Analys 
(av planeringsunderlag)

Riskvärdering 

Planförslag

Bild 28: Integrering av riskhanteringsprocessen med planarbetet.

Kommunen bör ha någon form av policy och mål för hur riskfrågorna normalt ska
behandlas i den fysiska planeringen. I samband med initativfasen bör olycksrisker
diskuteras och inventeras. En riskinventering (t.ex. kommuntäckande riskinven-
tering utarbetad av riskhanteringsgruppen) bör ingå som en del i kunskapssamman-
ställningen. En riskinventering kan även utarbetas specifikt för det enskilda plan-
projektet. Det är särskilt viktigt att ”nya” risker som kan komma av planprojektet
uppmärksammas.

Därefter görs ett urval av de viktigaste riskerna vilka analyseras och bedöms uti-
från sannolikheter och konsekvenser. Riskanalysen/-analyserna samordnas med
analyser av övrigt planeringsunderlag och ligger till grund för värdering av risk-
nivåer och avvägningar mellan vilka risknivåer som ska accepteras.

Riskreducerande åtgärder utvärderas och inarbetas i planförslaget. Planförslaget,
riskbedömningarna och de föreslagna riskreducerande åtgärderna kommuniceras
med och presenteras för berörda aktörer (samrådsparter), politiker och allmänhet.
Riskkommunikationen sker integrerat med samråd och utställning av planförslaget.
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Efter eventuell bearbetning av planen erhålls förhoppningsvis en färdig plan (anta-
gande och laga kraft) där riskerna systematiskt har behandlats och där ett medvetet
politiskt beslut har fattats att acceptera den risknivå som planen kommer att inne-
bära.

En systematisk uppföljning och utvärdering av de faktiska konsekvenserna av
planen bör göras. Denna uppföljning och utvärdering kan bland annat ske utifrån
olycksstatistik (räddningstjänstens insatsstatistik, orsaksstatistisk, haveriutred-
ningar etc.) och kommunens uppställda mål för riskhanteringsarbetet. Erfarenheter
och förslag till förbättringar bör kontinuerligt återföras till planarbetet i syfte att
kunna utarbeta allt bättre planer och beslutsunderlag med avseende på olycksrisker.

7.2 Arbetsverktyg och underlag
För att hälsa och säkerhet ska kunna beaktas i den fysiska planeringen behövs ett
väl utarbetat planerings- och beslutsunderlag. Det finns olika typer av arbetsmeto-
der och arbetsverktyg för att ta fram information och underlag med avseende på
olycksrisker.

Planeringsverktygen och underlagen fyller olika funktion i olika planeringsnivåer.
GIS kan med fördel användas i alla planeringsnivåer. Riskinventeringen är främst
ett viktigt underlag för översiktsplaneringen. Riskanalys och MKB är särskilt vik-
tiga i samband med detaljplanering.

Bild 29: En kommuntäckande riskinventering är ett viktigt planeringsunderlag för översiktspla-
nen medan riskanalyser och MKB har stor betydelse för hur säkerhetsaspekterna behandlas i
detaljplaner.

GIS

GIS (Geografiska InformationsSystem) är ett arbetsverktyg för framtagning och
sammanställning av planerings- och beslutsunderlag. I ett geografiskt informations-
system används datorer för att koppla samman information med en geografisk
punkt. Attributdata (lägesbunden information) knyts till en digital karta. Med ett
GIS kan informationshanteringen bli effektivare och bättre. I ett GIS finns stora
möjligheter att strukturera, analysera, samköra, bearbeta och presentera data (infor-
mation/ kunskaper) på ett enkelt och lättfattligt sätt.
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GIS ska inte ses som en planeringsmetod utan som ett hjälpmedel för att åstad-
komma bättre planering till lägre kostnad. Tillgång till data, datakvalitén och dat-
ans aktualitet samt databasernas strukturering/uppbyggnad är avgörande för resul-
tatet i ett GIS. Bara för att informationen har behandlats av en dator och presente-
ras på en tydlig kartbild är det inte säkert att all information är korrekt.

Riskinventering är ett exempel på material som med fördel kan läggas upp i ett
GIS. Ett GIS bör dock inte enbart användas för riskhantering utan som ett hjälpme-
del för all typ av kommunal planerings- och uppföljningsverksamhet. Om kommu-
nen parallellt använder både analog (pappersmaterial etc.) och digital informations-
hantering minskar nyttan av ett GIS. För att få ett effektivt GIS bör de flesta för-
valtningarna i en kommun använda sig av GIS i sin verksamhet. Informations-
utbytet inom kommunen underlättas då vilket kan leda till värdefulla synergi-
effekter. Praktiska exempel på GIS-användning inom riskhantering och fysisk
planering finns i kapitel 8.2.

Riskinventering som underlag för fysisk planering

En riskinventering är en systematisk sammanställning av kommunens riskbild.
Riskinventeringen bör vara kommuntäckande och kan innehålla uppgifter om risk-
objekt och skyddsobjekt kompletterad med olycksstatistik m.m. Inventeringen bör
bygga på den samlade kunskap om olycksrisker som finns inom kommunen. Exem-
pel på riskinventering, se bilaga 8.

Riskinventeringen bör ligga till grund för kommunens redovisning av miljö- och
riskfaktorer i översiktsplanen. Riskinventeringen utgör en kommunal kunskaps-
källa om olycksrisker och kan även användas som underlag för bl.a. miljöplaner,
Agenda 21-arbete, räddningstjänstplan, trafikplaner, beredskapsplaner etc. Risk-
inventeringen kan även vara ett värdefullt underlag för detaljplanearbetet.

(Som hjälp för att lägga upp och anpassa en riskinventering finns några frågor
framtagna, se bilaga 3. Exempel på underlag för riskinventering se bilaga 5.)

Riskinventeringen bör presenteras med hjälp av kartor, tabeller, diagram, beskriv-
ningar etc. Om riskinventeringen läggs in i ett GIS kan data från olika källor sam-
köras och analyser genomföras t.ex. analys av vilka skyddsobjekt som ligger inom
riskområden från ett riskobjekt, beräkning av antal boende inom riskområde etc.

En riskinventering kan även göras för ett mindre avgränsat område, t.ex. stadsdel,
mindre tätort, eller för ett särskilt ämnesområde, t.ex. transporter med farligt gods,
översvämningsrisker, skolor, äldreboende etc.

Riskinventeringen bör kontinuerligt ajourhållas så att förändringar följas upp och
så att kommunens riskbild alltid kan hållas aktuell. Nya risker kan tillkomma och
befintliga kan försvinna eller förändras. Det är särskilt viktigt att riskinventeringen
är uppdaterad då den ska ligga till grund för kommunens aktualitetsprövning av
översiktsplanen, en gång varje mandatperiod.
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Riskanalys som arbetsverktyg i fysisk planering

Riskanalys utgör ett planeringsverktyg för att systematisk kunna analysera och
bedöma risknivåer för enskilda riskobjekt eller riskkällor, speciellt i samband med
detaljplanearbete. Riskanalysen bör normalt innehålla beräkningar och uppskatt-
ningar av sannolikheter och konsekvenser. Detta kan ske med hjälp av datorer och
olika beräkningsmodeller. (Se även sidan 31.)

Riskanalysen bör genomföras integrerat med analys av övrigt planeringsunderlag
och utarbetande av själva planförslaget. En riskanalys kan med fördel infogas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Riskanalysen kan visa på brister i säkerheten samt
bidra med förslag till riskreducerande åtgärder. Riskanalysen kan även innehålla
en kostnads/nytta-analys, i vilken de förväntade effekterna av en riskreducerande
åtgärd jämförs med kostnaderna för åtgärden.

MKB i fysisk planering

MKB ska ge underlag för en samlad bedömning av hur en planerad förändring
påverkar miljön, hälsan (säkerheten) och hushållningen med naturresurser.39  En
MKB ska innehålla uppgifter om en förändrings inverkan på människors hälsa och
säkerhet, miljön (omgivande miljö, mark, vatten, luften, kulturlandskapet även:
djur, växter, kulturvärden i byggd och odlad miljö). En MKB utarbetas oftast i sam-
band med olika planeringsprojekt (obligatoriskt vid vissa detaljplaner, se sidan 53).

MKB är både en process och en produkt (planhandling). Som en process är MKB
en metod för effektiv projektutveckling och utredande med tyngdpunkt på konse-
kvensutredningar. MKB är också en del av beslutsunderlaget som fogas till plan-
handlingarna.

En MKB bör göras tidigt och integrerat i planprocessen och utvecklas i takt med
att ny kunskap tillförs planarbetet. Den bör vara öppen för insyn och intryck från
allmänheten och olika yrkesgrupper och den bör utgöra ett diskussionsunderlag.
En MKB ska som regel visa förslag till alternativa lägen och utformningar samt
utvärdera och jämföra olika planeringsalternativ mot varandra.

7.3 Riskreducerande åtgärder i fysisk planering
Det finns flera olika riskreducerande åtgärder som kan vidtas i fysisk planering40 .
Ofta behövs en kombination av flera åtgärder för att uppnå en acceptabel risknivå.
De riskreducerande åtgärderna som kan vidtas i den fysiska planeringen är i huvud-
sak följande:

• Lokalisering av verksamheter till lämpliga områden utifrån säkerhetsaspekter

• Skyddsavstånd mellan bebyggelse och verksamheter som medför olycksrisker

• Utformning och reglering av byggnader, tomter och övriga anläggningar

Nedanstående lista utgör några exempel på hur de riskreducerande åtgärderna i
fysisk planering kan minska olycksriskerna i samhället. Listan visar hur åtgärderna
kan minska sannolikheten för en olycka (olycksförebyggande) och hur åtgärderna
kan minska konsekvenserna vid en olycka (skadebegränsande).

39 Riskhänsyn i miljökonsekvensbeskrivningar – Möjligheter vid bedömning av olycksrisker.
Räddningsverket, 1996, R79-137/96
40 Sex kommuners arbete med risker för hälsa och säkerhet. Boverket, 1992, PBL/NRL underlag nr 40,
Hälsa och säkerhet: 4

Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.
Boverket (Allmänna råd 1995:5), Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, 1995
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41 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868)

Lokalisering

• Lokalisering av bebyggelse till mark
med liten sannolikhet för olyckor
(ras, skred, översvämning etc.).

• Lokalisering av bebyggelse och
trafikanläggningar så att sannolikhe-
ten för olyckor minimeras (t.ex. res-
triktioner på byggnadshöjder intill
flygplatser
= fri inflygningssträcka)

Utformning och reglering

• Utformning av byggnader/
anläggningsdelar bygga så att
olyckor förebyggs (t.ex. nedgrävd
gasledning istället för ovan mark).

• Placering av byggnader och funktio-
ner samt i övrigt disponering av tom-
ten så att olyckor undviks (t.ex. pla-
cering av anläggningar avskilt från
trafikerade stråk inom tomten, sepa-
rering av vissa kemiska ämnen eller
processer).

• Grundläggning av byggnader så att
olyckor förebyggs (t.ex. förebygga
vattenskador vid översvämningsom-
råden).

• Stängsel, räcken och betongskydd
kan förhindra olyckor.

• Riskavstånd41  används för att hindra
yttre påverkan på brandfarliga och
explosiva ämnen i syfte att förhindra
olyckor.

Lokalisering

• Lokalisering av riskfyllda verksam-
heter till platser så att konsekven-
serna
begränsas vid en olycka.

• Lokalisering av bebyggelse, trafikle-
der så att räddningstjänstens insats-
tider minimeras.

• Lokalisering av bostäder till platser
skilt från bombmål i krig.

Skyddsavstånd

• Används för att skilja riskfyllda
verksamheter (riskobjekt) från t.ex.
bostadsbebyggelse (skyddsobjekt).
Minskar konsekvenserna för
skyddsobjektet vid en olycka.

Utformning och reglering

• Placering av personalmatsalen långt
ifrån riskfyllda anläggningsdelarna.

• Se till att räddningstjänsten har än-
damålsenliga tillfartsvägar samt till-
gång till släckvatten i erforderlig
utsträckning.

• Hänsyn till förhärskande vindrikt-
ning kan minska konsekvenserna vid
brand eller gasutsläpp.

• Kraftigare konstruktion/väggar mins-
kar skadorna vid brand (värmestrål-
ning), explosion (tryckvåg/
byggnadsras).

• Placering och utformning av
ventilationsanläggningar kan minska
skadorna vid gasutsläpp (t.ex. place-
ring av tilluftsintag, avstängning av
ventilationsanläggningen).

• Uppsamlingsdammar för förorenat
släckvatten.

• Krav på separering av vissa kemika-
lier för att inte förvärra skador vid en
olycka.

• Stängsel och räcken och betong-
skydd kan begränsa skadorna vid
olyckor.

Olycksförebyggande åtgärder                   Skadebegränsande åtgärder
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Riskreducerande åtgärder på olika planeringsnivåer

Riskaspekterna kan behandlas på olika sätt på de olika planeringsnivåerna. Vissa
typer av riskfrågor behandlas i översiktsplanen och andra typer i detaljplaner etc.

Nedan följer några exempel på hur olycksrisker kan behandlas i översiktsplaner,
områdesbestämmelser och detaljplaner. Listan utgör inte någon fullständig sam-
manställning men kan ses som en sammanställning över några tänkbara frågor som
bör diskuteras i samband med upprättande av planer på de olika nivåerna. Nedan-
stående lista påminner en del om den tidigare listan, (riskreducerande åtgärder,
uppdelad i olycksförebyggande respektive skadebegränsande åtgärder) men är till
skillnad från den tidigare listan strukturerad utifrån de olika plannivåerna.

I översiktsplanen finns relativt stort utrymme för övergripande rekommendationer
och riktlinjer i syfte att öka säkerheten. Det fyller dock normalt ingen funktion att
i översiktsplanen försöka styra detaljerade frågor kring enskilda riskkällor.

I detaljplaner är möjligheterna betydligt större att reglera detaljer rörande enskilda
riskkällor. Utgångspunkten bör dock vara att inte reglera mer än vad som är nöd-
vändigt med tanke på säkerheten och övriga faktorer/intressen. Genom att låsa allt-
för mycket i detaljplanen kan möjligheterna minska för byggherren att utveckla
metoder och vidta kostnadseffektiva riskreducerande åtgärder. De krav som ställs i
detaljplanen bör om möjligt vara förenliga med de funktionsbaserade byggreglerna
(Boverkets byggregler).

Plannivå Olycksriskernas behandling i fysiska planer

Översiktsplan Övergripande frågor av strukturell art:

Förhållande mellan riskobjekt och skyddsobjekt
Lokalisering av riskfyllda verksamheter (t.ex. industriom-
råden, enskilda större anläggningar, avfallsupplag, större
vägar och järnvägar för farligt gods) i förhållande till
anläggningar och områden som behöver skyddas från
olycksrisker (t.ex. vattentäkter, bostadsområden, vård-
anläggningar, resecentra).

Markens beskaffenhet
Lokalisering av bebyggelse och verksamheter till mark
med liten sannolikhet för olyckor, t.ex. översvämning, ras
och skred.

Insatstider
Lokalisering och utveckling av bebyggelse, kommunika-
tionsleder och övrig infrastruktur så att räddningstjänst-
ens insatstider beaktas. Insatstider till olika typer av be-
byggelse (bebyggelsegrupp I-III42 , se bilaga 6) bör vara
viktiga utgångspunkter för kommunens bebyggelse-
struktur. Faktorer som påverkar insatstiderna är t.ex. na-
turförhållanden (sjöar, berg, öar), lokalisering av vägar,
broar, industrier, bostadsområden, brandstationer samt
typ av bebyggelse (höga, komplexa byggnader, typ av
industrianläggningar).

42 Kommunal räddningstjänstplan, Meddelande från Räddningsverket 1992:3, Allmänna råd och
kommentarer
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Resursanpassning
Räddningstjänstens operativa resurser samspelar med
bebyggelsestrukturen. Avsaknad av viss utrustning t.ex.
höjdfordon eller otillräcklig räddningsstyrka för att kunna
genomföra rökdykning kan få betydelse för bebyggelse-
strukturen och utformning av byggnader och anlägg-
ningar. På motsvarande sätt kan räddningstjänstens orga-
nisation påverkas av förändringar i bebyggelsemiljön.

Områdesbestämmelser Reglering av vissa övergripande frågor:

Förbud mot nya byggnader (skyddszon) intill riskobjekt
t.ex. vissa industrier, väg för farligt gods.

Förbud mot nya byggnader på mark med hög sannolikhet
för t.ex. översvämning, ras och skred.

En del bestämmelser i detaljplan (se nedan) som kan an-
vändas för att minska risker kan även användas i
områdesbestämmelser.

Detaljplan Reglering av mer detaljerad43  art:

Användningen av mark, vatten och byggnader kan regle-
ras. Planbestämmelser kan ange industri, bostäder, han-
del, trafik etc. Precisering av planbestämmelser kan ske
genom att ange, t.ex. industri och lager med skyddsav-
stånd 200 m, bensinstation med livsmedelsförsäljning
inom högst 10 m2.

Tillfällig användning av mark, vatten och byggnader kan
regleras, vilket kan ha betydelse för säkerheten.

Säkerheten (brand- och gasspridning, explosion) kan på-
verkas genom precisering av byggnaders användning,
utformning, innehåll och omfattning. Några exempel:
personalmatsal, gaslager, förråd, max byggnadsarea, hög-
sta byggnadshöjd/antal våningar, geografisk avgränsning
av byggnader, byggnadernas inbördes placering, bygg-
teknik (bärande konstruktioner), materialval.

Säkerheten kan påverkas genom tomtens disposition av
byggnader, parkering, planteringar, tillfartsvägar för
räddningsfordon (infart på tomten, räddningsvägar fram
till byggnader), tillgång till släckvatten (brandposter,
branddammar), angreppsvägar in i byggnaderna (entréer).
Hänsyn bör tas till förhärskande vindriktning samt övriga
klimatologiska faktorer.

Bullerplank, bullervallar, skyddsplanteringar kan genom
turbulens minska gaskoncentrationer vid utsläpp av giftig
eller brännbar gas.

43 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, 1996, Allmänna råd 1996:1

Bättre plats för arbete – Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.
Boverket (Allmänna råd 1995:5), Naturvårdsverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, 1995
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Bestämmelser om åskskydd och särskilda krav på andra
installationer i byggnader kan användas.

Uppsamlingsdammar för förorenat släckvatten kan hindra
skador på miljön. Även bestämmelser om omhänderta-
gande av dagvatten t.ex. lokalt omhändertagande,
oljeavskiljare, eller fördröjnings-/sedimenteringsdammar
kan användas.

Förläggning av ledningar (el, tele, gas, vatten, olja) kan
styras så att säkerheten ökar, t.ex. genom förläggning i
marken eller särskilda anordningar.

Skyddsräcken/-stängsel kan användas för att öka säkerhe-
ten.

Byggnaders grundläggning kan regleras t.ex. intill rörled-
ningar (vattenledningar under högt tryck, gasledningar),
eller vid svåra grundläggningsförhållanden.

7.4 Riskreducerande åtgärder i övrig
samhällsplanering
Det går inte att hantera alla olycksrisker enbart med hjälp av fysisk planering,
eftersom den fysiska planeringen främst behandlar den yttre miljön. Många risker
har sitt ursprung inne i en byggnad eller anläggning och där finns också stora möj-
ligheter att vidta effektiva riskreducerande åtgärder. Därför är det viktigt att risk-
hänsyn får genomsyra alla delar av samhället och på alla samhällsnivåer.

Beslutsnivåer

Beslut som får betydelse för riskerna fattas på flera olika nivåer i samhället och i
olika skeden i samhällsplaneringen. Besluten bör ske i samverkan mellan de olika
samhällsnivåerna så att en helhetslösning erhålls med avseende på säkerheten.



78

Bild 30: Exempel på beslut/insatser på olika samhällsnivåer som har betydelse för säkerheten.
Det är viktigt med en helhetssyn på säkerheten och en ökad samverkan mellan olika samhälls-
nivåer. Besluten/insatserna behöver inte alltid ske i någon bestämd ordning men bör ske samord-
nat.

Bilden ovan exemplifierar hur beslut fattas på olika nivåer samt hur olika insatser
(planer, tillstånd, tillsyn etc.) verkar. Även exempel på riskreducerande åtgärder
som kan vidtas på de olika samhällsnivåerna visas. Idag fattas en del beslut isolerat
och en del insatser görs utan någon större helhetssyn och samverkan. T.ex. kan
tillståndsgivning enligt miljöskyddslagen (miljöprövning) ske utan att olycksrisker
särskilt beaktas. Ofta kan miljöprövningen ske innan eller samtidigt som t.ex. en
detaljplan utarbetas. Miljöprövningen kan utgöra ett viktigt beslut som får stor
betydelse för riskerna.

Exempel på frågor som kan användas i samhällsplaneringen och ställas inför en
förändring:

• Ska verksamheten tillåtas?
• Vart ska verksamheten lokaliseras?
• Är det nödvändigt att vidta riskreducerande åtgärder?
• Vilka åtgärder ska väljas (kostnad/nytta)?
• På vilken samhällsnivå ska riskreducerande åtgärder vidtas?
• Vilka åtgärder ska samhället (kommunen, statlig myndighet) vidta och bekosta?
• Vilka åtgärder ska verksamheten (företaget) vidta och bekosta?
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Tillståndsgivning och tillsyn

Genom tillståndsgivning och tillsyn av olika slag kan riskerna kontrolleras. Krav
kan ställas på riskreducerande åtgärder i den dagliga driften av en verksamhet, t.ex.
restriktioner kring användning av farliga ämnen, mängder, lagring/separering av
ämnen, lastning/lossning endast på vissa tider, organisation, kompetens etc. Exem-
pel på tillståndsgivning och tillsyn är tillstånd/tillsyn för brandfarliga och explosiva
varor, brandsyn, yrkesinspektionens granskningar av bygglov och tillsyner, tillsyn
av SEVESO-anläggningar44 .

Trafikreglering

Trafikreglering kan vara en typ av riskreducerande åtgärder. Exempel är trafikljus,
hastighetsbegränsningar, trafikbegränsningar, farthinder (vägbulor), lokala trafik-
föreskrifter.

Transporter med farligt gods kan regleras bland annat genom lokala trafik-
föreskrifter. Kommunen tar fram förslag till lokala trafikföreskrifter och länsstyrel-
sen fastställer dem.

Miljöprövning

För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet ska man ha tillstånd enligt
miljöskyddslagen. Den som söker tillstånd måste lämna in en ansökan (miljö-
prövning) som beskriver den planerade verksamheten och vilken miljöpåverkan
den kan ge upphov till. I miljöprövningen kan även olycksrisker i viss utsträckning
vägas in. Flera av de lagar som berör miljöområdet ställer krav på att en MKB ska
upprättas i samband med miljöprövningen. Riskfrågorna bör finnas med som en
naturlig del i MKB.

Miljöskyddslagen innehåller regleringar till skydd för vattenförorening, luftföro-
rening, buller och andra störningar från mark, byggnad eller anläggning. Lagen
reglerar tillåtligheten att förorena mark, vatten och luft eller medföra störningar
på omgivningen. Bestämmelserna gäller utsläpp och störningar från fasta föro-
reningskällor som t.ex. industrier, kraftverk, reningsverk, jordbruk, täktverksamhet.

44 EG-direktiv 82/501/EEG med ändringar
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8 Tillämpningsexempel i Arvika kommun
8.1 Bakgrund
Ett tillämpningsexempel från Arvika kommun ska förtydliga en del av den teore-
tiska texten i tidigare kapitel. Projektet i Arvika har gått ut på att följa kommunens
arbete med riskhantering och fysisk planering samt att upprätta en riskinventering,
genomföra enklare GIS-analyser och ge förslag på hur riskinventeringen kan an-
vändas som planeringsunderlag i översiktsplaneringen. De uppgifter, bilagor (7-17)
och det övriga material som i denna rapport redovisas i samband med Arvika-ex-
emplet är att betrakta som arbetsmaterial, idéer och exempel.

Arvika tätort ligger i västra Värmland invid Kyrkviken, vilken ingår i ett större
vattensystem som har förbindelse med Vänern. Tätorten omfattar ca 11 km2 och
inrymmer ca 14 000 invånare. Arvika har en hel del industri varav en del tung
verkstadsindustri. Centrum utgörs av en ganska slutna kvarter i en rutnätsplan.
Bostäder och industrier är i huvudsak uppdelade i olika områden i tätorten.
(Se bilaga 7.)

Arvika kommun är i startfasen45  för att dra igång planarbetet inför den andra kom-
muntäckande översiktsplanen samtidigt som kommunen har påbörjat ett arbete med
samordnad riskhantering. En intressant samverkan mellan riskhanteringsarbetet
och översiktsplanearbetet håller på att utvecklas.

Detta tillämpningsexempel innehåller följande delmoment:

• En översiktlig riskinventering över Arvika tätort utarbetad i samarbete med
företrädare för några kommunala förvaltningar.

• Exempel på några GIS-analyser utifrån riskinventeringen.

• Exempel på rekommendationer och riktlinjer med avseende på olycksrisker,
för kommunens översiktsplan.

• Övriga exempel på riskreducerande åtgärder i fysisk planering.

Organisation för riskhantering

Företrädare för några förvaltningar har bildat en informell arbetsgrupp (nedan kal-
lad riskhanteringsgruppen) som dels arbetar fram den kommuntäckande riskinven-
teringen, dels förbereder en politisk förankring av riskhanteringsarbetet. Idag ingår
företrädare för stadsarkitektkontoret, miljökontoret, kommunteknik och räddnings-
tjänsten.

Räddningstjänsten har arbetat fram ett förslag46  till organisation för riskhantering-
sarbetet. En permanent riskhanteringsgrupp föreslås bildas med företrädare från
Miljöskyddskontoret, Stadsarkitektkontoret, Räddningstjänsten Arvika – Eda,
Socialförvaltningen och KommunTeknik Arvika. Riskhanteringsgruppen planeras
bli förankrad i kommunen genom olika referensgrupper (t.ex. förvaltningschefs-
grupp) samt på den politiska beslutsnivån.

45 Februari 1997
46 Internt arbetsmaterial, Arvika kommun, 1996
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Stadsarkitekt-
kontoret

Räddnings-
tjänsten

Arvika/Eda

Miljöskydds-
kontoret

KommunTeknik
Arvika

Politisk beslutsnivå

Referensgrupp Referensgrupp Referensgrupp Referensgrupp

SocialförvaltningRiskhanteringsgrupp

[Källa: Arvika kommun]

Bild 31: Förslag till organisation för Arvika kommuns riskhantering.

Mål för riskhanteringsgruppen har utarbetats för att ligga till grund för ett politiskt
beslut samt för det arbete som gruppen ska utföra. Målen är endast angivna i kvali-
tativa termer. Mål för riskhanteringsarbete kan även anges i kvantitativa termer
(t.ex. att antalet bränder eller trafikolyckor ska minska med 30 % under de kom-
mande 5 åren). Förslag47  till målsättningar för den kommunala riskhanterings-
gruppen:

1) Samordna kommunens resurser och verksamheter vad gäller riskhantering.

• Räddningstjänst

• Fysisk planering

• Miljövården

• VA-försörjning

• Elförsörjning

• Avfallshantering

• Trafikplanering

• Säkerhet och trygghet

2) Att vara en särskild arbetsgrupp med bred kompetens som hanterar riskfrågor
och är ett stöd för kommunens fysiska planering och löpande verksamhet

3) Ta fram ett faktamaterial som innehåller riskinventering, riskbedömning och
förslag till åtgärder som bör beaktas i den strategiska och fysiska planeringen.

4) Öva hantering och omhändertagande av akuta situationer som kan uppstå där
flera av kommunens förvaltningar är berörda:

47 Internt arbetsmaterial, Arvika kommun, 1996
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• Miljöfarliga ämnen

• Vattenbrist

• Elförsörjningsstörningar

5) Samverka med socialtjänsten för att skapa en säker och trygg kommun.

Organisation för översiktsplanearbetet

Stadsarkitektkontoret har arbetat fram förslag till organisation för översiktsplanear-
betet. Förslaget inrymmer dels organisationsstruktur med referensgrupper och
arbetsgrupper etc., dels olika sektorsfrågor som ska avhandlas, dels tidplan. En
av arbetsgrupperna föreslås bli riskhanteringsgruppen vilken ska ta fram underlag
(riskinventering) för översiktsplanen samt medverka i översiktsplanearbetet så att
hälsa och säkerhet beaktas.

Uppdragsgivare
KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

Hälsa & SäkerhetHälsa & Säkerhet
(riskhanteringsgrupp)(riskhanteringsgrupp)

Ledningsgrupp
KommunstyrKommunstyrelse 

Referensgrupp
ByggnadsnämndByggnadsnämnd

Referensgrupp
Förvaltningschefer

Projektledning
Stadsarkitekt 

Projektgrupp

Arbetsgrupper för delprojekt

[Källa: Arvika kommun]

Bild 32: Generellt förslag till organisation för översiktsplanearbete.

8.2 Riskinventering över Arvika tätort
Arbetsläge

Arvika kommun håller på att upprätta en kommuntäckande riskinventering48 . Det
här tillämpningsprojekt bidrar till denna genom att översiktligt inventera risk- och
skyddsobjekt i Arvika tätort. Riskinventeringen kommer att utgöra ett kommunalt
planeringsunderlag i kommunen. Bland annat kommer den att vara ett viktigt
underlag i arbetet med den nya översiktsplanen.

48 Februari 1997
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Arbetsmetod och innehåll

Arbetet har genomförts genom att samla in och sammanställa uppgifter och mate-
rial samt genom rekognoscering. Material och uppgifter kommer främst från de
kommunala förvaltningarna och utgörs av muntliga uppgifter samt olika kommu-
nala och statliga dokument och register/databaser. Riskhanteringsgruppen har
aktivt bidragit med uppgifter, synpunkter och idéer. Underlag som har använts är:

• Trafiksäkerhetsprogram (”Säkrare trafik i vår kommun, Arvika” 1994)
• Riskanalyser
• Brandsyneregister
• Register över tillstånd för brandfarlig vara
• Räddningstjänstplan
• Översiktsplan 1990
• Kulturminnesvårdsprogram
• Näringslivskalendern
• Kartmaterial (inkl. digital karta)
• Register över miljöfarliga anläggningar etc.
· Kartläggning av transporter med farligt gods, Räddningsverket samt kommunen
• Räddningstjänstens insatsstatistik, Räddningsverket
• Insatstider, Metria Karlstad
• Statistik över trafikolyckor, Vägverket samt kommunen

Det material som rör olycksrisker i Arvika tätort är inlagt i GIS i programvaran
MapInfo. Materialet består dels av själva riskinventeringen (sammanställning av
risk- och skyddsobjekt), dels av övrig data som har betydelse för olycksrisker.
Riskinventeringen och tabellen över ljudsändare är upprättad som databaser i
programmet Excel. Databaserna är sedan kopplade till ett kartskikt i MapInfo.
Alla data är kopplade till geografiska objekt i form av punkter, linjer eller ytor.
Materialet ligger som databaser och kartskikt i GIS.

Exempel på kartskikt som ingår i projektet:

• Förenklad primärkarta över Arvika tätort

• Riskinventering (sammanställning av risk- och skyddsobjekt)

• Urval av farligt godsflöden på vissa gatulänkar i tätorten samt rekommenderade
vägar för transport av farligt gods

• Förslag till lokala trafikföreskrifter med avseende på transporter av farligt gods

• Polisrapporterade trafikolyckor på riksvägarna under tioårsperioden 1985
och 1995 (uppgifter från Vägverket)

• Ljudsändare (larmanläggningar för signalen ”Viktigt Meddelande till
Allmänheten”, VMA)

• Räddningstjänstens insatstider (GIS-beräkningar från Metria, Karlstad)

• Förslag till riskreducerande åtgärder i översiktsplanen

• Förslag till riskreducerande åtgärder på detaljplanenivå

• Riskanalys för planerad ammoniaktank (5 ton)
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Databasstruktur (information om risk- och skyddsobjekt)

Objekten i riskinventeringen är kategoriserade i två objektstyper, riskobjekt och
skyddsobjekt. Arvika kommun har för avsikt att även kategorisera objekten i risk-
inventeringen utifrån kriterierna miljöpåverkan och svår räddningsinsats. På grund
av projektets omfattning avgränsas riskinventeringen här till enbart omfatta risk-
objekt och skyddsobjekt i detta projekt. Vissa typer av objekt, t.ex. VA-ledningar,
el- och teleledningar har undantagits i projektet på grund av tidsbrist men också
med tanke på eventuella sekretessproblem.

Definitionen av de fyra objektstyperna:

Riskobjekt Objekt som innehåller en eller flera riskkällor.

Skyddsobjekt Objekt som innehåller skyddsvärda företeelser såsom
människor, miljö, egendom eller samhällsviktiga funktio-
ner.

Svår räddningsinsats En olycka vid objektet kan ställa stora krav på räddnings-
tjänsten. En olycka vid objektet kan innebära en mycket
omfattande, svår och/eller långvarig räddningsinsats. Det
kan krävas speciell utrustning/materiel, speciellt utbildad
personal, fordon etc.

Miljöpåverkan Långsiktig negativ miljöbelastning från objektet.
Objektet har sådan verksamhet som långsiktigt ger nega-
tiv påverkan på miljön. Även mindre olyckor vid objektet
kan innebära svåra miljöskador (ackumulerad miljö-
skada).

Inga objekt är här digitaliserade som ytobjekt. Det är i vissa fall värdefullt att
kunna ange risk- eller skyddsobjekt som ett ytobjekt men i detta fall bedömdes det
som tillräckligt med punkt- och linjeobjekt. Det kräver större geografisk noggrann-
het att digitalisera ytobjekt och dessutom kan presentationer bli svårtydda.

Riskinventeringen innehåller inte någon systematisk värdering eller prioritering av
riskobjekten. En viss värdering har dock skett i samband med urvalet av objekt i
riskinventeringen och vid urvalet av riskfaktorer som redovisas i översiktsplanen
samt i samband med förslag till riskreducerande åtgärder i översiktsplanen.

Klassificeringen bygger på fem huvudgrupper med undergrupper49  (se bilaga 4).

KLASSIFICERING AV KLASSIFICERING AV
RISKOBJEKT  SKYDDSOBJEKT

1. Naturrisker 1. Bostäder

2. Industri, lager etc. 2. Vård och omsorg

3. Hamnar, flygplatser, terminaler 3. Publika platser

4. Kommunikationer, transporter 4. Viktiga samhällsfunktioner

5. Risker under beredskap och krig 5. Natur- och kulturmiljöer

49 Metodstudie av riskanalys som underlag i fördjupad översiktsplanering.
Boverket, 1994, PBL/NRL underlag nr 44 (Remissupplaga)
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Databasstruktur över riskinventeringen. Riskinventeringen innehåller data
enligt följande:

Uppgifter Definition

Fastighet Fastighetsbeteckning för eventuell geografisk koppling
i GIS samt för koppling till andra register/databaser

Nr (ID-nummer) Löpnummer för objekten i riskanalysen

Objektsnamn Företags-/anläggningsnamn

Verksamhet/funktion Objektets huvudsakliga användning

Riskobjekt Objekt som inrymmer riskkällor, klassificering enligt
bilaga 4

Riskkällor Ämnen, processer etc. som kan ge upphov till
(inkl. mängder) olyckor

Olyckstyp Typ av tänkbar olycka, t.ex. brand, utsläpp, kollision

Konsekvenser Schematisk beskrivning av tänkbara skador på
människor, miljö, egendom, verksamhet

Skyddsobjekt Objekt som innehåller skyddsvärda företeelser såsom
människor, miljö, egendom eller samhällsviktiga
funktioner, klassificering enligt bilaga 4

Skyddsbehov I klartext det behöver skyddas t.ex. många människor,
människor som kan bli extra utsatta vid en olycka, värde-
fulla natur- och kulturmiljöer, viktiga samhällsfunktioner,
värdefull egendom

Miljöpåverkan Långsiktig negativ miljöpåverkan vid normal drift samt
vid störningar/olyckor

Svår räddningsinsats Objekt där en olycka kan innebära extra påfrestningar
för räddningstjänsten

Anteckning Övriga upplysningar

Ur bilaga 4 har avgränsning av skyddsobjekt skett enligt följande urval: större
anläggningar med äldreboende, samlingslokaler med omkring 500 personer och
uppåt, samtliga skolor, större arbetsplatser, större varuhus, VA-försörjning, värde-
fulla kultur- och naturmiljöer etc.

Olycksstatistik

Olycksstatistik som avser räddningstjänstinsatser kan utgöra ett värdefullt underlag
för den fysiska planeringen. Nedan redovisas preliminär statistik för 1996. Insats-
statistiken är inte lägesangiven50  vilket gör att den inte kan redovisas på karta i
GIS. Möjligheterna till någon djupare geografisk analys är därmed också starkt
begränsade.

Statistiken kan dock fylla en funktion för uppföljning och utvärdering av riskhan-
teringsarbetet samt som viss hjälp för prioritering av riskreducerande åtgärder.

50 Gatuadresser finns, men inga geografiska koordinater. Möjlighet finns dock att geokoda insatserna
manuellt eller automatiskt.
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[Källa: Räddningsverket]

Bild 33: Räddningstjänstens insatsstatistik.

Bränder och trafikolyckor dominerar statistiken. Det stora antalet ”automatlarm, ej
brand” utgör ett problem men innebär inte olyckor. Utsläpp av farligt ämne, över-
svämning och andra typer av olyckor utgör endast en liten del av räddningstjänst-
insatserna.

[Källa: Räddningsverket]

Bild 34: Bränder i byggnader fördelade på byggnadstyp.
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För bränder i byggnader är det intressant att se hur bränderna fördelar sig på olika
byggnadstyper. Det är främst bostäder av olika typer som drabbas. Bränder i större
byggnader som t.ex. offentliga byggnader, industrier och lager har skett i ringa om-
fattning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de förhållandevis många bränderna
i lantbruk. Objekt där uppgift om byggnadstyp saknas utgör en stor andel av alla
byggnadsbränder.

Trafikolyckor på riksvägarna under tioårsperioden 1985 och 1995 redovisas på en
tematisk karta (se bilaga 9) där det går att utläsa hur många olyckor som har inträf-
fat på varje väglänk (en väglänk kan variera i längd från några tiotal meter upp till
någon kilometer). I tätorten redovisas några olycksdrabbade korsningar (riskobjekt:
trafikrisker). Under statistikperioden har ombyggnader av korsningar genomförts
och några nya väglänkar tillkommit. Detta betyder att vissa väglänkar kan få för
höga olyckstal medan andra kan få för låga, vilket innebär att redovisningen av
antalet olyckor inte helt motsvarar dagens vägstandard.

Den andra kartbilden (bilaga 9) visar antalet trafikolyckor viktat mot väglänkarnas
längder samt mot fordonsflödet.

Transporter med farligt gods

Farligt gods transporteras inte enbart på rekommenderade vägar för transporter av
farligt gods. Även stora flöden av farligt gods kan ibland gå på helt andra vägar än
de rekommenderade vägarna. Det är naturligtvis mycket viktigt att veta var och i
vilken utsträckning transporter av farligt gods sker i kommunen eller i en tätort.

En snabb och enkel inventering av transportflöden med farligt gods i och omkring
Arvika tätort, har tagits fram som en del i riskinventeringen. Inventeringen behand-
lar endast ett urval av flöden med farligt gods, vilket innebär att det transporteras
mer farligt gods och att transporterna även sker på andra gatuavsnitt än som anges
här. Detta exempel på inventering av farligt gods rymmer många felkällor och är
inte på något sätt fullständigt. Syftet är dock att visa på en enkel och användbar
metod för att sammanställa information om flöden av farligt gods för att kunna
använda det som ett planeringsunderlag.

Sju företag som utgör viktiga start- och målpunkter för farligt gods har tillfrågats
om vilka ämnen som transporteras till/från start-/målpunkter (objektet), mänger
farligt gods per år, vilka vägar/gatuavsnitt som transporteras samt en uppskattning
av antalet transporter. Dessa uppgifter har sedan kompletterats med viss nationell
statistik51 . Den nationella statistiken innehåller dock inte petroleumprodukter
(klass 3 = brännbara vätskor). Även statistikuppgifter för järnvägstransporter med
farligt gods ingår i redovisningen.

Den tematiska kartan (se bilaga 10) över flöden med farligt gods visar att de största
transportmängderna av farligt gods transporteras på järnvägen som passerar Arvika
centrum.

8.3 Planeringsexempel
Här följer några exempel på hur riskinventering kan användas som planerings-
underlag. Exemplen rymmer också förslag till riskreducerande åtgärder som kan

51 Kartläggning av vägtransporter av farligt gods i Sverige. Räddningsverket, under första kvartalet 1994,
B20-183/95
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vidtas i den fysiska planeringen eller i övrig samhällsplanering. Förslagen är helt
och hållet författarens egna, diskussioner har dock förts med företrädare för Arvika
kommun. GIS används både för olika analyser och för presentation av planerings-
exemplen.

Utsökningar av objekt från riskinventeringen

Riskinventeringen (sammanställningen av risk- och skyddsobjekt) består av en
enda databas med både risk- och skyddsobjekt. De olika objektstyperna är kodade
så att det går att söka ut endast riskobjekt, endast skyddsobjekt eller de objekt som
är både risk- och skyddsobjekt. Dessutom går det att söka ut undergrupper av
objekten (se bilaga 4), t.ex. skolor, bensinstationer, industriell verksamhet, handel.
Utsökningar kan göras valfritt av den data som ligger i databasen (se sidan 85).
Genom att kunna göra olika typer av utsökningar ökar riskinventerings nytta i olika
planeringssammanhang.

Begränsningar utgörs av mängden data samt databasens struktur. Vid utsökningar
av objekt kan de utsökta objekten dels redovisas på karta, dels i tabell. Exempel på
utsökningar av industriella anläggningar se bilaga 11. Exempel på utsökningar av
trafikrisker se bilaga 9.

Buffert kring objekt (skyddsobjekt inom riskzon)

Ett riskområde kring riskobjekt uppskattas och kan sedan läggas ut som buffertzon.
Genom en geografisk analys kan t.ex. skyddsobjekt som ligger inom riskområdet
sökas ut. Denna typ av geografiska analyser med avseende på olycksrisker är ett
mycket värdefullt planeringsunderlag/-verktyg för den fysiska planeringen (jämför
med sidan 42). Exempel på buffert för riskområde finns i bilaga 11.

I exemplet visas en buffertzon på 300 m52  kring järnvägen (stora mängder farligt
gods, bl.a. giftiga kondenserade gaser) som är ett linjeobjekt (riskobjekt). En geo-
grafisk analys av vilka skyddsobjekt som ligger inom denna zon/riskområde visas
på karta och i tabellform.

Denna metod kan även användas vid lokalisering av både riskobjekt och skydds-
objekt så att lokalisering av skyddsobjekt undviks inom ett riskområde från något
riskobjekt eller så att lokalisering av riskobjekt undviks för nära skyddsobjekt.

Förslag på riskfaktorer i översiktsplan

Riskinventeringen innehåller många olika objekt och mycket information om
olycksrisker. All denna information bör inte vara med i översiktsplanen utan endast
ett urval av objekt och information från riskinventeringen. Förslag på de riskfak-
torer som bör redovisas i översiktsplanen har här valts ut från riskinventeringen
och omfattar de största riskobjekten samt andra planeringsfaktorer som påverkar
riskerna. (Se bilaga 12.)

Urvalskriterierna har i detta exemplet varit att riskfaktorerna ska ha betydelse för
den övergripande mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen. De
riskfaktorer som har valts ut är riskobjekt som vid olycka kan innebära stora konse-

52 Författarens egna bedömningar. Riskanalyser innehållande konsekvensberäkningar utgör här en bättre
grund för att välja ett riskområde.



89

kvenser inom ett större område (t.ex. giftig gas, giftig/irriterande brandrök, explo-
sion) samt riskobjekt som är direkt bundna till ett mark- eller vattenområde (t.ex.
översvämning, förorenad mark). Även skyddsobjekt som har stor allmän betydelse
bör kunna ingå i översiktsplanens redovisning av riskfaktorer.

Insatstider utgör en viktig planeringsfaktor som bör redovisas i översiktsplanen.
I detta fall redovisas insatstider separat under nästa rubrik.

Bebyggelsestruktur och insatstider (översiktsplan)

Bebyggelsestrukturen i Arvika tätort utgörs idag av bebyggelsegrupp I (se bilaga 6
och 13), vilket innebär att räddningstjänstens insatstid normalt ska vara under 10
minuter. Räddningstjänsten klarar 10 minuters insatstid till Arvika tätort med even-
tuella undantag för större industrier och byggnadskomplex, vilka kan få något
längre insatstid beroende på att angreppstiden ofta blir längre än den schablonmäs-
siga en minut som vanligtvis används.

I bilaga 13 redovisas GIS-beräknade insatstider för Arvika kommun. Vid beräk-
ningen har även räddningsstyrkor i angränsande kommuner tagits med eftersom
närmsta räddningsstyrka alltid larmas i Arvika, oavsett kommungräns. Anspän-
ningstiden för räddningsstyrkan i Arvika tätort är 1,5 minuter och vid övriga
räddningsstyrkor 5 minuter.

Vid analys av insatstiderna för risk- och skyddsobjekten i riskinventeringen visar
det sig att ca hälften av objekten har en insatstid under 5 minuter och andra hälften
under 10 minuter. Några enstaka objekt har en insatstid på upp till 15 minuter. Hän-
syn har här ej tagits till objektens komplexitet, dvs. angreppstiden är satt till en
minut.

Byggnadshöjder kan ha betydelse för möjligheterna att utrymma vid brand. Rädd-
ningstjänsten har idag möjlighet att via höjdfordon (maskinstege, ca 30 m) ut-
rymma nödställda från byggnader med ca 8 våningar. Detta innebär att byggnader
med fler än 8 våningar inte kan byggas i Arvika utan att särskilda brandskydds-
åtgärder måste vidtas.

I Arvikas Räddningstjänstplan53  står det att:

”Redan vid långsiktiga markanvändningsplanering, översiktsplanering etc. bör åt-
gärder vidtas så att man erhåller godtagbara insatstider och ett effektivt utnyttjande
av räddningstjänsten. De förutsättningar som framgår av räddningstjänstplanen bör
också beaktas när detaljplaner tas fram eller nya verksamheter planeras.”

Nya bebyggelseområden bör lokaliseras och utformas så att rimliga insatstider kan
uppnås. Vägar och gator bör utformas så att god framkomlighet för utryckningsfor-
don medges.

Förslag på riskreducerande åtgärder i översiktsplan

Som har framgått tidigare i kompendiet är det en mängd olika planeringsfaktorer
och intressen som ska jämkas samman i den fysiska planeringen. Här redovisas
dock endast förslag till övergripande mark- och vattenanvändning som har utarbe-
tats med riskinventeringen som utgångspunkt. I bilaga 14 ges exempel på risk-

53 Räddningstjänstplan för Arvika kommun, Antagen av fullmäktige 1994-10-31, Gäller från 1995-01-01
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reducerande åtgärder som skulle kunna vara rekommendationer/bestämmelser
i översiktsplanen.

Kring flygplatser finns vissa restriktioner beträffande byggnadshöjder. Kring Arvi-
kas flygplats har en generalisering gjorts av de avstånd/byggnadshöjder som är re-
levanta. Inom en radie av 3,5 km från landningsbanans mittpunkt får inga byggna-
der eller anläggningsdelar vara högre än 45 m mätt från landningsbanans plushöjd.
I en kon i banans längdriktning finns dessutom särskilda bebyggelserestriktioner
som här har förenklats till en jämnbred zon.

Kyrkviken är både ett riskobjekt och ett skyddsobjekt enligt riskinventeringen samt
föreslagen som en riskfaktor i översiktsplanen. Vattennivån har normalt en plus-
höjd på 45,10 men kan stiga under vissa omständigheter. Problem kan särskilt upp-
stå då vattennivån stiger över kajkanterna (plushöjd ca 47). För att förebygga ska-
dor till följd av översvämningar bör riskreducerande åtgärder vidtas vid grundlägg-
ning av ny bebyggelse. Förvaring och hantering av kemikalier bör även ske så att
miljöskador förebyggs eller begränsas vid eventuella översvämningar. Intill strand-
linjen och höjdkurvorna 46-48 m plushöjd har ett område lagts ut med översikts-
planerekommendationer som innebär att särskild hänsyn bör tas till översväm-
ningsrisken i samband med ny bebyggelse. (Utanför detaljplanelagt område gäller
strandskyddsbestämmelser.)

De flesta riskobjekt där en allvarlig olycka skulle kunna inträffa och som skulle
kunna beröra ett större område ligger i industriområden. I de flesta fall är dessa
industriområden avskilda från bostadsområden och skyddsobjekt. De industriområ-
den som ligger bra till ur risksynpunkt utgör en värdefull resurs för Arvika, vilket
innebär att förändringar av mark- och vattenanvändningen intill dessa industriom-
råden inte bör ske så att industriområdenas möjligheter att inrymma riskfyllda
verksamheter försämras. Vissa industriområden bör, med tanke på omgivande
markanvändning (bostäder, centrumbebyggelse), endast inrymma lågriskverksam-
heter. Detta innebär att nya riskfyllda verksamheter inte bör tillåtas samt att risk-
reducerande åtgärder vidtas vid befintliga riskobjekt.

Bostadsområden bör utvecklas åtskilda från större riskobjekt. Viss integrering av
bostäder och verksamheter med låg risknivå kan dock få förekomma. För bostäder
intill riskobjekt kan riskreducerande åtgärder vidtas t.ex. i form av extra motstånds-
kraftig fasad (brand, explosion), ventilationsöppningar endast åt ett vädersträck/
avstängning av ventilation.

Samlingslokaler, vårdanläggningar, skolor, förskolor och liknande skyddsobjekt
vilka har hög persontäthet eller inrymmer personer med stort hjälpbehov bör inte
lokaliseras till platser nära riskobjekt med hög risknivå.

Centrum-Hamnen är ett av de områden i Arvika tätort där det är flest ”konflikter”
mellan riskobjekt och skyddsobjekt. I samband med lokalisering av verksamheter
som skulle kunna påverka olycksrisker inom detta område bör riskanalyser utarbe-

Nr Objekts- Verksamhet/ Risk- Risk- Olyckstyp Konse- Skydds- Skydds-
namn funkrion objekt källor kvenser objekt behov

78 Kyrkviken vattendrag 1.2 vatten hög över- 5.1 värdefull
vattennivå svämning naturmiljö
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tas som ett planeringsverktyg och planeringsunderlag. I området intill järnvägssta-
tionen och hamnen bör inte persontäta verksamheter lokaliseras utan att särskilda
riskreducerande åtgärder vidtagits.

På lång sikt bör hamnen omstruktureras så att all riskfylld verksamhet upphör (un-
dantaget järnvägen). Kommunen kan i översiktsplanen ange som målsättning att
nuvarande mark- och vattenanvändning ska förändras. Detta innebär i praktiken att
inga nya riskfyllda verksamheter tillåts samt att befintliga verksamheter inte tillåts
utöka eller väsentligt förändra (dvs. öka riskerna, att minska riskerna skulle dock
ligga i linje med översiktsplanen) sin verksamhet. Hamnen används idag inte som
hamn för fartygstrafik men med ca 500 m kajplats utgör naturligtvis hamnen en
viktig transportknutpunkt inför eventuell framtida fartygstrafik. En hamn innebär
oftast olika former av olycksrisker, främst beroende på det hanterade godsets egen-
skaper. Att både kunna bibehålla hamndriften och samtidigt omstrukturera verk-
samheterna i området till lågriskverksamheter kan vara svårt men bör dock inte
vara omöjligt.

Förhärskande vindriktning är sydvästlig vilket innebär att riskobjekt där en olycka
skulle kunna resultera i utsläpp av gas eller brandrök inte bör lokaliseras söder eller
väster om bostadsområden eller skyddsobjekt.

Förslag till lokala trafikföreskrifter (farligt gods – översiktsplan)

Några av de större riskobjekten/riskkällorna i Arvika tätort är transporter med far-
ligt gods och dessa bör behandlas i översiktsplanen. I översiktsplanen kan övergri-
pande överväganden göras vad avser transporter av farligt gods, t.ex. rekommende-
rade transportvägar, förbudsvägar, uppställningsplatser av farligt gods. Även över-
väganden av lokalisering av industriområden kan ha betydelse för transporter av
farligt gods.

För att styra och reglera själva trafiken av farligt gods, i ett eller flera avseenden
inom ett område eller på ett visst gatuavsnitt, kan lokala trafikföreskrifter använ-
das. Arvika kommun har idag inga lokala trafikföreskrifter som reglerar transport
av farligt gods. Med riskinventeringen som underlag har ett förslag till föreskrifter
tagits fram, se bilaga 15.

Förslag till text:

”§1 På gator och vägar som är allmän platsmark inom på karta markerat område (se
bilaga 15) i Arvika tätort gäller generellt förbud att med fordon transportera farligt
gods i kvantiteter som överstiger begränsad kvantitet. Vad som avses med begrän-
sad kvantitet framgår av transportföreskrifterna ADR-S (SRVFS 1992:2).

Från det generella förbudet undantages:

1. Transporter av diesel och eldningsolja (klass 3).

2. Transporter av farligt gods (alla klasser) inom industri-, terminal- och hamn-
områden samt transporter för kommunens renhållning.

3. Transporter av farligt gods (alla klasser) kortast lämpliga väg till eller från
av- respektive pålastningsplatser från närmast belägna rekommenderade
färdväg för farligt gods.
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§2 Rekommenderade färdvägar för farligt gods i Arvika kommun är följande
vägsträckor:

1. Väg 61.

2. Väg 175.

3. Väg 172 mellan rondellen vid Fallängsvägen och rondellen vid Järnvägsgatan.

4. Järnvägsgatan väster om Palmviksgatan.”

Motiv till förslaget är att transporterna med farligt gods bör styras till gatuavsnitt
med god vägstandard och med få skyddsobjekt samt lågt antal boende så att
olyckor förebyggs samt så att skador begränsas vid eventuella olyckor.

Ljudsändare

Ljudsändare är en larmanläggning för att kunna sända varningssignalen ”Viktigt
Meddelande till Allmänheten” (VMA). Kommunen har ansvaret för Arvikas ca 20
ljudsändare. Kommunen avser att minska antalet ljudsändare för att spara pengar.
De ljudsändare som blir kvar bör väljas ut med hänsyn till varningsbehovet vid
stora olyckor (framför allt vid okontollerade utsläpp av giftig gas eller vid bränder
med omfattande/giftig rökutveckling).

För att kunna välja ut vilka ljudsändare som bör vara kvar och för att kunna se
täckningsområdet har en GIS-analys genomförts. Först har några viktiga flöden
med farligt gods samt riskobjekt som kan medföra stora konsekvenser vid en
olycka valts ut. En buffertzon på 300 m54  har sedan skapats kring dessa objekt och
en geografisk utsökning av de ljudsändare som ligger inom 300 m från objekten
har gjorts. Vid utsökningen framkom ca 10 ljudsändare som bör vara kvar. En kri-
tisk granskning behöver dock göras av GIS-analysen. I detta fallet blev två ljud-
sändare kvar som ligger väldigt nära varandra medan några andra viktiga ljud-
sändare inte kom med. Se bilaga 16. (Detta förslag bygger på dagens transporter
av farligt gods. Införandet av lokala trafikföreskrifter i likhet med förlaget ovan
medför att andra ljudsändare bör prioriteras.)

Förslag på riskreducerande åtgärder på detaljplanenivå

I samband med en planerad ammoniaktank på 5 ton, har en riskanalys genom-
förts.55  Resultatet av riskanalysen i form av isokoncentrationskurvor är inlagda
som ett skikt i GIS. Inom 300 m från ammoniaktanken kan det finnas risk för
personskador vid inomhusvistelse i lokaler med stort luftombyte, t.ex. industri-
byggnader. För att minska skadorna vid en eventuell olycka bör de byggnader som
ligger inom 300 m kunna stänga av ventilationsanläggningarna. Detta kan skrivas
in som en planbestämmelse i detaljplanen. Se bilaga 17.

Bostadsområdet Solvik strax norr om järnvägen och industriområdet vid Korprals-
gatan (se bilaga 17) kan eventuellt avskärmas något från de farliga verksamheterna
och transporterna av farligt gods som sker på järnvägen, med bullerplank eller –
mur. Preliminära beräkningar56  som tagits fram visar att t.ex. gaskoncentrationer
kan minska radikalt om ett höjdhinder placeras intill utsläppspunkten.

54 Av författaren bedömt avstånd för att ljudsändaren ska kunna vara praktiskt användbar vid en olycka.
55 Konsekvensbedömning över ammoniakhantering vid OVAKO Arvika AB. FOA ABC-skydd i Umeå,
1996 11 11, Dnr 96-H758/U
56 Beräkningar som FOA genomför på uppdrag av Räddningsverket.
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9 Slutsatser
Arbetet med detta kompendium har genererat en del nya funderingar om fortsatt
utveckling. Det återstår ännu en del utveckling av kunskaper och metoder innan
flertalet kommuner har en systematisk riskhantering med hög integreringsgrad i
olika kommunala verksamheter (t.ex. räddningstjänst, fysisk planering, miljövård,
teknisk försörjning).

Samverkan

Någon ordentlig utvärdering av de föreslagna arbetsmetoderna och organisations-
formerna i detta kompendium (t.ex. riskhanteringsgrupp) har inte genomförts. Det
är ännu inte många kommuner som har genomfört en riktig uppföljning av riskhan-
teringsarbetet utifrån kommunens riskbild och målsättningarna för riskhantering-
sarbetet.

Den fysiska planeringen behöver också utvärderas utifrån huruvida olycksrisker
verkligen beaktas i planeringen och vilken effekt vidtagna åtgärder får.

Fortsatt utveckling av riskhantering

Objektskategorier och undergrupper till t.ex. riskobjekt och skyddsobjekt måste
utvecklas mer och ges tydliga definitioner. Strukturering av riskinventeringen
(databasen) är av stor betydelse för användbarheten liksom vilken typ av informa-
tion (data) som ingår i riskinventeringen. En väl genomtänkt objektkategorisering
och databasstruktur är särskilt viktigt vid GIS-användning.

Enhetliga och tydliga symboler för risk- och skyddsobjekt m.m. behöver utvecklas
så att riskinventeringens användbarhet som kommunalt planeringsunderlag säker-
ställs samt för att underlätta tolkning av riskinventering och datautbyte mellan
olika användare och dataproducenter.

Redovisning av riskfaktorer i översiktsplaner behöver utvecklas dels med avseende
på vilken typ av riskfaktorer som ska redovisas, dels hur redovisningen ska ske
(symboler) samt hur riskfaktorer bör beaktas i den fysiska planeringen.

Riskkommunikationen (information om olycksrisker) till allmänhet och politiker
behöver utvecklas. Det är särskilt viktigt att utarbeta beslutsunderlag så att besluts-
fattare blir medvetna om och kan förstå vilka risknivåer som blir följden av de be-
slut de tar.

Vid arbete med riskhantering behandlas ofta en del hemlig eller känslig informa-
tion/data. Det är viktigt att bedöma informationens känslighet utifrån sekretess med
avseende på rikets säkerhet, företagssekretess och personlig integritet. Ett samord-
ningsprojekt planeras som ska visa hur sekretess bör behandlas i riskhantering.

Riskreducerande åtgärder som kan vidtas i fysisk planering bör utvecklas samt
utvärderas mot kostnad/nytta.
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Kompetensutveckling

Ökade kunskaper om riskhantering bland olika yrkeskategorier är nödvändigt för
en effektiv samverkan. Viktiga kommunala yrkesgrupper är t.ex. fysiska planerare,
trafikplanerare, VA-personal, övrig teknisk personal, miljö- och hälsoskyddsperso-
nal, kommunekologer, räddningstjänstpersonal, socialtjänstpersonal. Riskhantering
bör i större utsträckning ingå som naturlig del i många grundutbildningar på hög-
skolenivå.

10 Definitioner och referenser
10.1 Ordlista

Förklaringar av några ord med den innebörd orden har i detta kompendium.

Detaljplan Plan som omfattar ett begränsat område av en kommun
och som reglerar dels bebyggelsen, dels användningen av
mark- och vattenområden m.m.

Farligt gods Gods som består av eller innehåller hälso-, miljö- och
brandfarliga varor i fast, vätske- eller gasform och som
kan medföra skador på människor, miljö eller egendom.

Fastighetsplan Plan som omfattar ett område inom detaljplan och som
innehåller bestämmelser om fastighetsindelning, servitut,
ledningsrätt etc. samt bestämmelser om gemensamhets-
anläggningar.

Fysisk plan Plan som anger användningen av mark- och vatten.
Fysiska planer är: regionplan, översiktsplan, områdes-
bestämmelser, detaljplan och fastighetsplan.

Fysisk planering Fysisk planering är en verksamhet som syftar till att ut-
forma framtidens samhälle genom att avgöra hur mark
och vatten skall användas och hur bebyggelsemiljön ska
utvecklas.

Genomförandetid I detaljplan angiven tid (5-15 år) inom vilken planen inte
får ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på
grund av förhållande av stor allmän betydelse och som
inte kunnat förutses vid planläggningen.

GIS Geografiskt informationssystem, datorbaserat system för
att knyta information (data) till en geografisk punkt. An-
vänds för att strukturera, analysera, samköra, bearbeta
och presentera data.

Insatstid Summan av anspänningstid, körtid och angreppstid, dvs.
tiden från utlarmning av räddningsstyrka till dess rädd-
ningsarbetet kan påbörjas.
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Konsekvens Resultatet av en olycka: skador på människor, miljö,
egendom och verksamhet, uttryckt i kvalitativa eller
kvantitativa termer.

Laga kraft Plan som har fått rättslig status som officiellt gällande
plan.

MKB Miljökonsekvensbeskrivning, är både en arbetsmetod för
att samlat belysa konsekvenser/effekter för miljö, hälsa
och naturresurser vid en förändring av mark- och vatten-
användning samt utgör ett beslutsunderlag (plan-
handling).

NRL (Naturresurslagen) Lag om hushållning med natur-
resurser m.m. (1987:12)

Olycka En oavsiktlig och tidsmässigt oförutsedd händelse som
utvecklas under kort tidsrymd och som medför skada på
människor, miljö eller egendom (skadehändelse används
synonymt med olycka).

Olycksförebyggande Åtgärd som minskar sannolikheten för att en olycka ska
åtgärd inträffa. Vidtas i syfte att förhindra olyckor.

Områdes- Plan som inom ett begränsat område utanför detaljplan i
bestämmelser vissa avseenden reglerar dels bebyggelsen, dels använd-

ningen av mark- och vattenområden m.m.
PBL Plan- och bygglagen (1987:10)

Planarbete Tjänstemannaarbete som föregår en plan, t.ex. kunskaps-
sammanställning, analys av planeringsunderlag, utarbe-
tande av planförslag m.m.

Planförfarande Rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst.
Lagstadgade moment som ett planförslag ska passera
i en viss ordning innan planen vinner laga kraft.

Regionplan Plan för samordning av flera kommuners översiktliga
planering och som anger grunddragen för användningen
av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalise-
ring av bebyggelse och anläggningar.

Riksintresse Enligt NRL: visst allmänt intresse för användning av
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt som ska
vägas in i kommunens planering och i beslut enligt de
lagar som knutits till NRL.

Risk Sammanvägning av sannolikheten för att en negativ
händelse (olycka) inträffar och dess konsekvenser.

Riskanalys Systematisk analys och bedömning av en eller flera risk-
källor. Riskanalysen innehåller beräkningar och/eller me-
todiska bedömningar av sannolikheter och konsekvenser,
vilka kan uttryckas i kvantitativa eller kvalitativa termer.
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Riskhantering Systematiskt och kontinuerligt arbete i en kommunen
eller vid ett företag etc. för att minska risker. Riskhante-
ring kan t.ex. innebära att: identifiera och värdera risker,
genomföra riskreducerande åtgärder, kommunicera risk-
bilden med politiker, beslutsfattare, allmänhet, näringsliv
och organisationer samt utvärdera riskhanteringsarbetet
mot uppställda mål.

Riskhanteringsgrupp Tvärsektoriell arbetsgrupp (med företrädare från t.ex.
olika kommunala förvaltningar) som systematiskt arbetar
med riskhantering.

Riskinventering Systematisk sammanställning av kommuns eller företags
riskbild. Riskinventeringen kan innehålla uppgifter om
t.ex. riskobjekt, skyddsobjekt, olycksstatistik m.m.

Riskkälla Oftast avgränsad del/område som innehåller giftigt ämne
eller energi (kemisk energi, värmeenergi, rörelseenergi
etc.) i sådan form eller sådan mängd att en olycka skulle
kunna ske.

Risknivå En risks bedömda storlek utifrån sammanvägning av
sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning, kan
anges i kvalitativa eller kvantitativa termer (jämför risk-
analys).

Riskobjekt Objekt som innehåller en eller flera riskkällor.

Riskområde Område som kan påverkas/skadas av ett riskobjekt vid
en olycka.

Riskreducerande Åtgärd som minskar den sammanvägda risknivån.
åtgärd Olycksförebyggande respektive skadebegränsande

åtgärder utgör riskreducerande åtgärder.

Räddningstjänst Samhällsorgan med ett ansvar för planering och genom-
förande av räddningstjänstinsats. I detta kompendium
avses kommunal räddningstjänst (fjällräddningstjänst,
flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst och räddnings-
tjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärn-
energianläggning är statlig räddningstjänst). Termen
räddningstjänst används i detta kompendium för att be-
teckna både verksamheten och den personal som arbetar
med räddningstjänst.

Räddningstjänstinsats Insatser som görs vid olyckor och överhängande fara för
olyckor för att hindra och begränsa skador på människor
eller egendom eller i miljön.

Räddningstjänstplan Verksamhetsplan antagen av kommunfullmäktige. Inne-
håller uppgifter om den kommunala räddningstjänstens
organisation och verksamhet.

RäL Räddningstjänstlag (1986:1102)
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Samhällsplanering Samhällsplanering är alla de insatser som görs i avsikt att
förändra och utveckla samhället och omfattar myndighe-
ters planering på nationell, regional och lokal nivå.

Samhällsviktiga Viktiga funktioner för samhällets överlevnad, t.ex. tek-
funktioner niska försörjningssystem, sjukvård, räddningstjänst, äld-

reomsorg, militärt försvar.

Sannolikhet Ett mått på möjligheten att en viss händelse ska inträffa,
anges normalt som ett tal mellan 0 och 1.

SEVESO-direktiv EG-direktiv (82/501/EEG med ändringar) som föreskri-
ver åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser i samband med kemikalie-
hantering. Innehåller krav på viss kemikaliehanterande
industri att arbeta med riskhantering.

Skadebegränsande Åtgärd som minskar konsekvenserna vid en eventuell
åtgärd olycka. Räddningsinsats som vidtas i direkt samband med

en olycka är ofta skadebegränsande åtgärder.
Skadebegränsande åtgärder kan även förberedas tidsmäs-
sigt innan en tänkbar olycka skulle kunna ske, men får då
effekt först när olyckan inträffar eller har inträffat.

Skyddsobjekt Objekt som innehåller skyddsvärda företeelser såsom
människor, miljö, egendom eller samhällsviktiga
funktioner.

Översiktsplan Plan som omfattar en hel kommuns yta och som anger
huvuddragen i den framtida användningen av mark- och
vattenområden samt hur bebyggelseutvecklingen bör ske.
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Bilaga 1
Utdrag ur lagstiftning

Plan- och bygglag (1987:10)

Utfärdad: 1987-01-08. Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1315

Med reservation för eventuella tryckfel.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och
om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda män-
niskans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads-
förhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419).

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten.

3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vat-
tenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översikts-
planen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker
genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en begränsad del av kommu-
nen.

För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan får om-
rådesbestämmelser antas, om det behövs för att syftet med översiktsplanen skall
uppnås eller för att säkerställa att riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushåll-
ning med naturresurser m.m. tillgodoses.

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av detaljplaner.

För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner antas.
Lag (1995:1197).

4 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning, fyllning, trädfäll-
ning och skogsplantering fordras tillstånd i form av bygglov, rivningslov respektive
marklov i den omfattning som följer av denna lag. Vidare skall den nämnd som
avses i 7 § underrättas om olika slags arbeten genom bygganmälan eller rivnings-
anmälan i den omfattning som följer av denna lag.

Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked huruvida
byggande kan tillåtas på den avsedda platsen. Lag (1995:1197).

5 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda
intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.

6 § För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän syn-
punkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller
i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

— — —



2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid
lokalisering av bebyggelse, m.m.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka om-
rådena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov.

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas. Lag (1995:1197).

2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ända-
målsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra
anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden
i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi
och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till förhållandena i angränsande kom-
muner.

Vad som anges i första stycket skall beaktas även i andra ärenden enligt denna lag.
Lag (1995:1197).

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan sam-
hällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen. Lag (1989:515).

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas
med hänsyn till behovet av
1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av strids-
handlingar,
3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska förhål-
landen,
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,
5. parker och andra grönområden,
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området,
7. förändringar och kompletteringar.

Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det
finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. Lag (1995:1197).

3 kap. Krav på byggnader m.m.

Nya byggnader

— — —



2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning
inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller bety-
dande olägenheter för omgivningen. Inverkan på grundvattnet som kan vara skadlig
för omgivningen skall begränsas. I fråga om byggnader som skall placeras under
markytan skall dessutom i skälig omfattning beaktas att användningen av marken
över byggnaderna inte försvåras.

— — —

Tomter, allmänna platser m.m.

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-
värdena på platsen. Dessutom skall tillses att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,
3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte
uppkommer,
4. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anord-
ningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlig-
het för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten,
5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhållandena i
övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
6. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig ut-
sträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.

Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas till-
räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrym-
men i närheten av denna.

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta,
skall i första hand friyta anordnas.

— — —

4 kap. Översiktsplan

1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. och de
miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden. Vid redovisningen av de allmänna intressena skall riksintressen
enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. anges särskilt.

Av planen skall framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt lagen om
hushållning med naturresurser m.m.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet.
Lag (1995:1197).

— — —



5 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna statens
intressen och därvid
1. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om
sådana allmänna intressen enligt 2 kap. och sådana miljö- och riskfaktorer som
bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,
2. verka för att riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushållning med natur-
resurser m.m. tillgodoses och för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Lag (1995:1197).

— — —

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget.

Av yttrandet skall framgå om
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m.,
2. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
3. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
till behovet av skydd mot olyckshändelser.

— — —

14 § Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta ställning
till översiktsplanens aktualitet.

Före ett beslut som avses i första stycket skall länsstyrelsen i en sammanfattande
redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana statliga intressen som kan vara
av betydelse för kommunens beslut samt ange hur synpunkterna enligt länsstyrel-
sens mening förhåller sig till översiktsplanen. Lag (1995:1197).

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser

Detaljplan

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelse-
miljöns utformning skall ske genom detaljplan för
1. ny sammanhållen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning
av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än byggnader,
om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §.

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett genom
områdesbestämmelser.

— — —



Förfarandet m.m.

18 § Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål
för planen, om det inte är onödigt.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. skall upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark
eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. Lag (1995:1197).

— — —

12 kap. Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m.

1 § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslutet innebär att
1. ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt eller
3. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
till behovet av skydd mot olyckshändelser.

— — —

Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Utfärdad: 1987-01-08. Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:2

Med reservation för eventuella tryckfel.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning
främjas.

2 § Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas enligt vad som är föreskrivet
i plan- och bygglagen (1987:10), vattenlagen (1983:291), miljöskyddslagen
(1969:387), naturvårdslagen (1964:822), lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-
heter, väglagen (1971:948), lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser
om elektriska anläggningar, lagen (1978:160) om vissa rörledningar, luftfartslagen
(1957:297), minerallagen (1991:45), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn, lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (1996:2)

2 kap. Grundläggande hushållningsbestämmelser

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka om-
rådena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning.



2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påver-
kade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

4 § Jord- och skogsbruk är näringar av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket
eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.

6 § Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmil-
jön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt be-
aktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller frilufts-
livet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. Lag (1995:1199).

7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av
dessa.

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för indu-
striell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vatten-
försörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.

9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets an-
läggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.



10 § Om ett område enligt 5—8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål,
skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en lång-
siktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs om-
rådet eller en del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset
ges företräde.

Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot hushållningsbestämmelserna
i 3 kap.

— — —

5 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar

1 § En ansökan om tillstånd för en anläggning eller en åtgärd som avses i 4 kap.
skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Lag (1991:650).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
det i ärenden enligt någon av de lagar som anges i 1 kap. 2 § skall upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning enligt detta kapitel. Lag (1991:650).

3 § Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en
planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med naturresurser. Lag (1991:650).

4 § Miljökonsekvensbeskrivningen skall bekostas av den som ansvarar för verk-
samheten eller som skall vidta åtgärden i fråga. Lag (1991:650).

— — —

Räddningstjänstlag (1986:1102)

Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:406, Omtryck: SFS 1992:948

Med reservation för eventuella tryckfel.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall
organiseras och bedrivas.

I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadeförebyggande åtgärder, om
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, samt om rättigheter och skyldigheter
för enskilda. Lag (1992:11).

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kom-
munerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshän-
delser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller i mil-
jön.

Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 25—27 a §§
utan att det har inträffat någon olyckshändelse eller föreligger överhängande fara
för en olyckshändelse.

Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats föreligger endast,
om det med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är påkallat att staten eller
kommunen svarar för insatsen. Lag (1992:97).

— — —



4 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

5 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksamhet enligt
denna lag skall samarbeta med varandra och med andra som berörs av verksamhe-
ten.

Kommunal räddningstjänst m.m.

Kommunens ansvar

6 § Varje kommun skall svara för räddningstjänsten inom kommunen, om inte an-
nat följer av 25—28 §§.

7 § Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder
och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan
olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen.

8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för
räddningstjänsten och för förebyggande verksamhet enligt 7 §.

— — —

Räddningstjänstplan

21 § För varje kommun skall det finnas en räddningstjänstplan. Planen skall inne-
hålla uppgifter om

1. räddningskårens organisation i stora drag,
2. vattenreservoarer, brandposter, varningssystem och andra anordningar för
räddningstjänsten och hur de skall underhållas,
3. insatstider till kommunens olika delar,
4. det lägsta antal befäl och övrig personal som ständigt skall finnas för första ut-
ryckning i styrkorna inom räddningskåren och tiden från alarmering av personalen
till dess räddningsstyrkans första fordon kan utgå (anspänningstid),
5. den kompetens som krävs för att vara befäl i räddningskåren,
6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i räddningskåren,
7. hur allmänheten skall varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser,
8. de kompletterande åtgärder som behövs för räddningstjänsten under höjd bered-
skap.

I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om

1. anläggningar som avses i 43 § samt vattentäkter och andra områden där en
olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön,
2. hamnar och deras gränser i vattnet,
3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och räddningsregion. Lag
(1994:1722).

22 § Räddningstjänstplanen skall antas av kommunfullmäktige.

Planen skall tillställas de myndigheter som regeringen bestämmer.

Första och andra styckena gäller också i fråga om ändringar i och tillägg till planen.

Kommunen skall se till att allmänheten upplyses om vad räddningstjänstplanen
innehåller om varning och information till allmänheten vid allvarliga olyckshändel-
ser. Lag (1992:11).



23 § När ett förslag till räddningstjänstplan eller en ändring i eller ett  tillägg till
räddningstjänstplan upprättas, skall kommunen på lämpligt sätt och i den omfatt-
ning som behövs samråda med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse
i saken.

— — —

Bestämmelser som rör enskilda m.fl.

Förebyggande åtgärder

— — —

41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att före-
bygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

— — —

43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse
skall orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön, är anläggningens ägare
eller innehavare skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med
personal och egendom och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att hindra eller
begränsa sådana skador.

Detsamma skall gälla flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9 § första stycket
luftfartslagen (1957:297).

— — —



Bilaga 2
Exempel på planeringsunderlag
Den fysiska planeringen binder mark och resurser för lång tid framöver. Därför är
det viktigt att beslut som rör mark- och vattenanvändningen är väl underbyggda
och att alla väsentliga aspekter är ordentligt belysta. En av förutsättningarna för en
bra planering är ett tillförlitligt och genomarbetat planerings- och beslutsunderlag.
Underlaget ska vara sakligt och lättillgängligt samt garantera insyn i planprocessen.

Kommunal planering bygger på uppgifter om bostadsbyggande, utveckling av ser-
vice och sysselsättning, ekonomiska överväganden samt ställningstaganden vad
gäller långsiktig utveckling och markanvändning. Kommunfullmäktige anger de
övergripande riktlinjerna för all kommunal planering. Detta kan göras i olika for-
mer: strategiska utvecklingsplaner, prognoser, bedömningar och målangivelser för
kommunens långsiktiga utveckling samt för de olika kommunala verksamheterna.
Dessa dokument utgör planeringsförutsättningar och bör ligga till grund för all
kommunal planering.

Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheternas planeringsunderlag

Exempel på planeringsunderlag:

• Policybeslut av olika slag
• Ekonomiska långtidsplaner
• Befolkningsprognoser, bostadsförsörjningsprogram
• Skol-, barn- och äldreomsorgsplaner
• Sociala inventeringar och program
• Varuförsörjningsprogram
• Näringslivsinventeringar och -program
• Kulturmiljöprogram och inventeringar
• Naturinventeringar och naturvårdsprogram
• Program för fritid och turism
• Miljöplan, miljövårdsprogram
• Agenda 21-arbete
• Energiplaner
• Räddningstjänstplan
• Riskinventeringar
• Trafikplaner
• Grusförsörjningsplaner
• Vattenvårdsplaner
• Övergripande VA-utredningar
• Avfallsplaner
• Beredskapsplaner
• Skyddsplaner (skyddsrum)
• Geologiska kartor
• Geotekniska undersökningar
• Karta över avrinningsområden, grundvattentillgångar
• Länsstyrelsens underlag
• Övriga statliga myndigheters underlag
• Intresseföreningar och organisationer



Bilaga 3
Frågor som underlag för riskinventering

Kommunernas varierande förutsättningar gör att utformning av riskinventeringen
måste ske i varje kommun. Till stöd för denna utformning kan följande frågor ut-
nyttjas som underlag (förenklad modellering):

1) Hur ska riskinventeringen användas i kommunen?
• Fastställ syfte, mål och avgränsningar.
• Vilka risktyper ska inkluderas? Vilka skyddsbehov?
• Vilka uppgifter (om objekt eller system) behöver finnas med?

2) Vilka skall delta i arbetet?
• Vilka har kunskap och kompetens?
• Vilka skall använda resultatet?
• Vilka berörs och/eller kan bidra med expertkunskaper?

3) Vilka underlag behövs?
• Litteratur, rapporter etc?
• Översiktsplan, Räddningstjänstplan, Miljöplan, Trafiksäkerhetsprogram?
• Olycksstatistik, Verksamhetsregister, andra planer?
• Kartmaterial, datastöd?

4) Hur ska materialet sammanställas och presenteras?
• Kartor, tabeller, register? Vilken information ska prioriteras?

5) Fortsatt arbete.
• Hur skall riskinventeringen uppdateras?
• Hur skall arbetet följas upp och utvecklas?
• Hur skall arbetet integreras med kommunens hantering av olycksrisker?

Bilaga 4
Exempel på klassificering av objekt i riskinventering
Kan användas som checklista vid riskinventering.

Ur: Metodstudie av riskanalys som underlag i fördjupad översiktsplanering.
Boverket, 1994, PBL/NRL underlag nr 44 (Remissupplaga)

KLASSIFICERING AV RISKOBJEKT

1. Naturrisker 1.1 Högradonmark
1.2 Översvämningsrisker, dammar
1.3 Ras-, skred- erosionsrisker

2. Industri, lager etc 2.1 Industriella verksamheter
och anläggningar

2.2 Lager
2.3 Varuhus, järn- och färghandel
2.4 Deponeringsplatser, förgiftad mark



2.5 Bensinstationer, bilverkstäder
2.6 Underjordiska anläggningar
2.7 Jordbruk
2.8 Skjutbanor
2.9 Särskilt brandfarlig bebyggelse

(t.ex. tät, äldre trähusbebyggelse)

3. Hamnar, flygplatser, terminaler 3.1 Hamnar
3.2 Flygplatser
3.3 Terminaler
3.4 Rangerbangårdar

4. Kommunikationer, transporter 4.1 Transport av farligt gods
4.2 Vägar
4.3 Järnvägar
4.4 Sjöfart
4.5 Kraftledningar, transformatorstationer
4.6 Rörledningar (gas, olja, VA)

5. Risker under beredskap och krig 5.1 Bombmål
5.2 Militära anläggningar

KLASSIFICERING AV SKYDDSOBJEKT

1. Bostäder 1.1 Bostäder
1.2 Särskilt boende

(äldre- och handikappboende)

2. Vård och omsorg 2.1 Sjukhus, vårdcentraler
2.2 Övriga vårdinrättningar
2.3 Barnomsorg

3. Publika platser 3.1 Samlingslokaler
3.2 Varuhus
3.3 Resecentra
3.4 Hotell, konferenslokaler, kontor
3.5 Skolor

4. Viktiga samhällsfunktioner 4.1 VA-försörjning
4.2 Energiförsörjning
4.3 Kommunikationssystem
4.4 Militära anläggningar

5. Natur- och kulturmiljöer 5.1 Värdefulla naturområden
5.2 Kulturmiljöer



Bilaga 5
Exempel på underlag för riskinventering

Underlag kan finnas hos: Typ av underlag

Fysisk planering översiksplan, kartmaterial, eventuellt vissa detalj-
planer, kulturminnesvårdsprogram/-inventeringar

Miljö- och hälsoskydd/ miljöplan/-policy, Agenda 21-arbete, ekolo
kommunekolog giskt känsliga områden, register över miljöfarlig

verksamhet, vattentäkter, avfallsupplag, miljö-
rapporter

Räddningstjänsten räddningstjänstplan, riskanalyser, SEVESO-an-
läggningar57 , brandsyneregister, register över till-
stånd/tillsyn för brandfarlig vara, lokal olyckssta-
tistik (räddningstjänstinsatser), beredskapsplan

Teknisk försörjning/trafik statistik över trafikolyckor, trafiksäkerhetsplan, va-
ledningar, fjärrvärmeledningar/-anläggningar, gas-
ledningar, el- och teleanläggningar, geologiska/
hydrologiska undersökningar (ras, skred, över-
svämning)

Näringslivsfunktion näringslivsprogram

Skola och barnomsorg skolplan, barnomsorgsplan, (skolor, förskolor)

Social omsorg äldre- och handikappomsorg (servicelägenheter,
gruppboende)

Länsstyrelsen riksintressen, miljöfarliga anläggningar, naturreser-
vat, mål- och riskanalys (militär analys)

Yrkesinspektionen SEVESO-anläggningar

Polis trafikolyckor

Företag/objektsägare riskkällor (ämnen, processer, säkerhetssystem)

SJ/Banverket farligt gods-statistik, stomnätsplan

Vägverk väghållningsplaner

57 EG-direktiv 82/501/EEG med ändringar



Bilaga 6
Bebyggelsegrupper och insatstider
Utdrag ur Kommunal räddningstjänstplan, Meddelande från Rädd-
ningsverket 1992:3, Allmänna råd och kommentarer

Med reservation för eventuella tryckfel.

Bebyggelsens karaktär

Grupp I (insatstid normalt under 10 minuter)

a) Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse med bostäder,
butiker, varuhus, kontor och samlingslokaler

b) Särskilt brandfarlig bebyggelse

c) Större vårdanläggning, elevhem, hotell eller anläggning med personalkrävande
utrymning

d) Industriområde eller industrier med speciellt farlig verksamhet

e) Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet

f) Hamn avsedd för yrkestrafik med olje-/bensinhantering eller med hantering av
miljöfarligt ämne

g) Bostadsbebyggelse 4 våningar och högre eller bostadsområde där speciella
räddningsvägar finns anordnade

h) Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer

Grupp II (insatstid normalt under 20 minuter)

a) Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre (friliggande)

b) Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids- eller grupphusbebyggelse

c) Större byar och gårdssamlingar

d) Enstaka större industrier

Grupp III (insatstid normalt under 30 minuter)

a) Enstaka byggnader och gårdar

b) Mindre byar
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