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Förord
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett brett uppdrag att
arbeta för ett säkrare samhälle. Inom politikområdet skydd mot olyckor
sammanfaller i många delar säkerhets-, hälso- och miljöaspekterna. MSB
finner det därför naturligt att riskhantering är en självklar komponent i
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för anläggningar, verksamheter och
planer med tänkbara olycksrisker.
Olycksrisker och MKB
Denna publikation är en revidering och uppdatering av boken Olycksrisker och
MKB som Räddningsverket gav ut 2001. Den största förändringen inom MKB
området sedan 2001 är införandet av miljöbedömningar för planer och
program, enligt 11-18 §§ miljöbalken, vilket har beaktats i denna uppdatering.
Här ges en beskrivning av MSB:s syn på hur olycksrisker bör hanteras i
miljökonsekvensbeskrivningar, men utgör inga allmänna råd.
Syfte
Precis som andra viktiga samhällsfrågor är risk och säkerhet sådana frågor som
gynnas av att beaktas tidigt i olika sammanhang. Publikationen ska bidra till ett
systematiskt arbete med risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processerna, vilket
innefattar processen för miljöbedömning av planer och program och processen
för miljökonsekvensbedömning av verksamheter och åtgärder samt de
dokument, miljökonsekvensbeskrivningar, som ska tas fram. En vedertagen
process bidrar till att öka förståelsen för frågorna och kvaliteten i MKB
dokumenten. En ökad förståelse och kunskap bidrar förhoppningsvis också till
att effektivisera processen och minska risken för att riskfrågor förbises.
Avgränsning
Publikationen avgränsar sig till MKB-processerna enligt miljöbalken, plan- och
bygglagen samt lag om byggande av järnväg och väglagen. Avsikten med att
göra denna avgränsning är att beslut enligt dessa lagar omfattar en stor del av
de riskfyllda verksamheterna som kan orsaka stora konsekvenser för
människor och miljö. Lagstiftningarna omfattar också till antalet en stor
mängd av ärenden som omfattas av 6 kapitlet i miljöbalken. Det finns ett flertal
övriga lagar som också omfattas av MKB bestämmelserna, men dessa bedöms
dels till stor del beröra åtgärder av mindre riskfylld karaktär och dels omfatta
mindre rutinartade beredningsprocesser. Dessa behandlas därför inte i denna
publikation. Utöver dessa lagar finns lagstiftning som syftar till att reglera riskoch säkerhetsfrågor för olika typer av verksamheter men där
prövningsprocessen inte omfattas av kraven på miljökonsekvensbeskrivningar.
Dessa har därför också utelämnats ur denna publikation.
Väg- och järnvägsplaneringsprocessen kommer att förändras från den 1 januari
2013. Innehållet i kapitel 6.4, vad avser processen, kommer i vissa delar vara
inaktuella efter den 31 december 2012. Däremot kan sakfrågorna fortfarande
vara aktuella att integrera i den nya processen.
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1. Säkerhet, hälsa och miljö
Detta kapitel beskriver några vanliga begrepp som används i denna
publikation.
Det blir allt vanligare i samhället att se frågor relaterade till säkerhet, hälsa och
miljö som ett sammanhang. Frågorna hänger i hög grad samman och påverkar
varandra och därför är det lämpligt och rationellt att de också hanteras i ett
sammanhang. Vissa industribranscher och samhällssektorer är långt framme
med ett samlat synsätt på säkerhet, hälsa och miljö.
Hög säkerhet är inte ett självändamål i alla sammanhang. Det är viktigt för
människor att få vara friska, äta, bo, klä sig, hålla rent, kommunicera, resa,
arbeta, uppleva natur och kultur, ha en givande fritid, känna och ha trygghet i
flera hänseenden. Hela samhället kan sägas vara uppbyggt för att tillfredsställa
dessa behov. För detta tar vi naturen i anspråk och utsätter den för
miljöpåverkan. Vi planlägger enligt plan- och bygglagen och ger tillstånd till
olika verksamheter och infrastrukturprojekt.
När vi tar naturen i
anspråk och bedriver
verksamheter måste
vi ta hänsyn till
miljön och
människors hälsa. Vi
ska därför utforma
bebyggelsen inklusive
utrustning, bedriva
verksamheter och
framställa produkter
på ett sätt som värnar
miljön, människors hälsa och den egendom vi byggt upp. I detta värn ingår
även ett skydd mot olyckor och deras verkningar. I vårt moderna samhälle har
vi vidare gjort oss beroende av att försörjningen från vissa vitala
samhällsfunktioner fungerar. Det ställer krav på leveranssäkerhet från dessa
funktioner.
I beslutsunderlaget inför fastställandet av planer och program,
tillståndsgivning och infrastrukturprojekt är det av stor vikt att behandla
frågan om vilka risker som finns för mer långsiktiga skador och olägenheter för
människors hälsa och miljö liksom frågan om risken för olyckor med mer akuta
skeenden. I beslutsunderlaget ska det i många fall ingå en så kallad
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De risker som är relaterade till
verksamheten, åtgärden, planen eller programmet bör belysas i en MKB men
därtill kan också en särskild riskbedömning krävas.
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1.1 Olycksbegreppet
Begreppet olycka saknas i miljöbalken, där talar man om ”skador och
olägenheter för människors hälsa och miljö”. Begreppet beskrivs dock mer
ingående bland annat i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. ”Olycka” innebär
plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan befaras medföra skada.
Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan
människors handlande. Som olyckor räknas också händelser som beror på
människors handlande eller underlåtenhet att handla. I plan- och bygglagen
ingår att utöver olyckor även beakta översvämningar och erosion, då dessa
ibland långsamma skeenden kan leda till olika olyckor såsom sättningar, ras
och jordskred.
Begreppets innebörd som används här tar sin grund i både lag (2003:778) om
skydd mot olyckor och plan- och bygglagen (2010:900). Med olyckor avses här
oönskade händelser med plötsliga och snabba förlopp liksom översvämning
och erosion som kan medföra skador på människor och miljö. Även skador på
egendom eller andra former av resursförluster kan bli följden av olyckor.
Många gånger leder olyckor till en insats från samhällets räddningsresurser, till
exempel kommunal eller statlig räddningstjänst och ambulanssjukvården.
Olyckor kan delas in efter karaktär eller ursprung:
•

tekniska olyckor (industrianläggningar, transportsystem, kemikalier)

•

naturolyckor (ras, skred, blixtnedslag, översvämning)

•

sociala olyckor (sabotage, missbruk, sjukdom).

Olyckor kan också delas in efter skadehändelsens karaktär eller efter
skyddsvärda objekt:
•

individrelaterade olyckor (liv eller hälsa för enskilda individer)

•

arbetsrelaterade olyckor (arbetstagare i samband med arbete)

•

samhälleliga eller kollektiva olyckor (skadehändelsen drabbar
”samhället i stort”)

•

egendomsskador eller ekonomiska förluster (förstörd egendom,
avbrott, skadestånd)

•

miljörelaterade olyckor (de skyddsvärda objekten utgörs av natur- eller
kulturmiljöer).

Många av de mest frekventa olyckstyperna är individrelaterade och har sociala
orsaker (trafikolyckor, fallolyckor i hemmet, bostadsbränder, drunkning)
medan många av de upplevt största samhälleliga riskerna är av teknisk
karaktär. I praktiken går det sällan att renodla frågeställningar rörande
olycksrisker så att de entydigt kan placeras under endera av ovanstående
punkter.
Ibland sker olyckor genom påverkan från faktorer i omgivningen, det vill säga
en olycka utlöser en ny olycka till exempel en trafikolycka med fordon som

7

transporterar farligt gods som leder till brand som leder till utsläpp av giftigt
ämne.
Det finns många anledningar till att olyckor inträffar men väldigt ofta kan
orsakerna hänföras till mänskliga (fel)handlingar. Olyckor kan orsakas direkt
av mänskligt handlande, till exempel slarv med brandfarliga varor, anlagda
bränder, bortglömda ljus eller för hög hastighet. Andra olycksorsaker kan ha ett
sekundärt beroende, exempelvis bristfälliga elinstallationer, felkonstruktioner,
felaktig användning eller dåligt underhåll av utrustning. Åter andra orsaker
verkar i tredje ledet, till exempel felplanerad verksamhet, oklara beslutsvägar
eller dåligt genomtänkta eller bristande rutiner vid bedrivande av olika
verksamheter – det vill säga organisatoriska orsaker.
En väl fungerande riskhantering kan vara ett sätt att minimera sannolikheten
för att olyckor inträffar och begränsa deras eventuella konsekvenser. En allmän
orientering om risker och riskhantering ges i kapitel 3.

1.2 Miljöbegreppet i miljöbalken
Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra
levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Av målet
framgår att naturen inte bara är livsmiljö för människor, utan har dessutom ett
eget skyddsvärde. Målet berör därför såväl människan som natur- och
kulturmiljön, och är inriktat på att begränsa såväl nuvarande hälso- och
miljöpåverkan som att skapa långsiktigt goda förhållanden.
1 kap. 1 § miljöbalken
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken ska tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan
påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
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Innehållet i 1 kapitlet 1 § ska vara styrande för tillämpningen av alla
bestämmelser i miljöbalken. Vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken, liksom
när det gäller verksamheter och
åtgärder som påverkar miljön eller
människors hälsa, ska miljöbalkens
regler tillämpas på det sätt som bäst
främjar miljöbalkens mål. De
miljökvalitetsmål som riksdagen
fastställt ska ge ledning för att
bedöma vad en hållbar utveckling
innebär.
I miljöbalkens första paragraf anges
att balken ska tillämpas så att
människors hälsa och miljön skyddas
mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar
eller annan påverkan. Enligt
proposition 1998/99:64, Säkrare
kemikaliehantering (s. 51), får
miljöbalken således anses tillämplig på risker och skador till följd av olyckor vid
verksamheter som omfattas av balkens tillämpningsområde. Det betyder att
säkerhet knyts både till människors hälsa och till miljön.
Människors hälsa och miljön ska skyddas mot störningar. Skyddet gäller mot
störningar som kan skada både direkt och indirekt. Med skada på människors
hälsa menas både fysisk och psykisk påverkan, både vid kontinuerlig påverkan
och vid olyckor. När uttrycket ”risker för hälsa eller miljön” används i balken
menas risker beträffande allt som omfattas av miljöbalkens mål.
Miljöbegreppet i miljöbalken har en vid betydelse. Med miljö menas till
exempel djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, egendom och
kulturmiljö. För att uppfylla miljöbalkens mål ska även den biologiska
mångfalden bevaras, en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt tryggas och hushållning med material, råvaror och energi främjas.
1.2.1

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Några av miljöbalkens mest centrala principer och grundläggande
förhållningssätt finns samlade i ett antal generellt gällande hänsynsregler.
Dessa allmänna hänsynsregler ska följas vid alla de tillfällen, situationer,
händelser, verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalkens
bestämmelser. Syftet med reglerna är framför allt att förebygga negativa
effekter och att miljöhänsynen ska öka i olika sammanhang.
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FIGUR 1, Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Bevisbörderegeln (2 kap. 1 § miljöbalken)
Bevisbörderegeln innebär att det är den som bedriver eller avser att starta en
verksamhet, eller vidta en åtgärd, är skyldiga att visa att verksamheten kan
bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna.
Den som riskerar att drabbas av en olägenhet ska inte behöva bevisa detta.
Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken)
Den som bedriver eller avser att starta verksamhet, eller vidta en åtgärd, ska ha
tillräckliga kunskaper om hur miljön och människors hälsa påverkas, för att
kunna avgöra vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Syftet med
kunskapskravet är att kunskap ska förebygga och leda till att skador och
olägenheter kan undvikas.
Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § miljöbalken)
Så snart det finns skäl att anta att en viss verksamhet eller åtgärd kan medföra
skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön är den som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldig att utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka dessa skador och
olägenheter.
Bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § miljöbalken)
Den som yrkesmässigt bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd ska använda bästa möjliga teknik för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
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Förorenaren betalar (2 kap. 3 § miljöbalken)
Det är alltid den som orsakar eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska
bekosta de förebyggande åtgärder, eller de åtgärder som behövs för att avhjälpa
en störning, som ska vidtas för att de allmänna hänsynsreglerna ska uppfyllas.
Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken)
Den som bedriver eller avser att starta en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med
sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. För både yrkesmässig
användning och privat bruk ska man välja sådana kemiska produkter som är
minst skadliga för miljön.
Hushållningsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken)
All verksamhet ska drivas så att råvaror och energi används så effektivt som
möjligt. Förbrukningen av råvaror och avfallsmängderna ska minimeras.
Utvecklingen ska leda till ett resurshushållande samhälle med en
miljöanpassad produktion av varor och tjänster.
Kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § miljöbalken)
Det som utvinns ur naturen ska kunna användas, återanvändas och återvinnas
för att slutligen kunna bortskaffas på ett uthålligt sätt med minsta möjliga
resursförbrukning och utan att naturen skadas. Denna princip siktar mot
slutna materialflöden.
Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken)
Val av plats har stor betydelse för vilka miljökonsekvenser som uppkommer i
samband med en verksamhet. För all verksamhet och alla åtgärder ska en
sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet
för människors hälsa och miljön.
Skälighetsregeln (2 kap. 7 § miljöbalken)
Kraven som ställs genom hänsynsreglerna ska vara miljömässigt motiverade
utan att vara ekonomiskt orimliga. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna
för sådana åtgärder.
Skadeansvaret (2 kap. 8 § miljöbalken)
Den som orsakat en skada eller olägenhet ansvarar för att avhjälpa skadan.
Skyldigheten gäller till dess olägenheterna har upphört, oavsett om
verksamheten fortfarande bedrivs eller om den lagts ned eller överlåtits.
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2. MKB – process och dokument
Detta kapitel ger en inledande orientering och därefter en allmän beskrivning
av de olika processerna:
•

miljöbedömningar av planer och program

•

miljökonsekvensbedömningar av projekt (verksamheter och åtgärder),

•

och dokumenten, miljökonsekvensbeskrivningarna, som ska upprättas i
respektive fall.

2.1 Orientering
Ursprunget till miljökonsekvensbeskrivningar kommer från USA, där behov
fanns att införa en process för att öka insynen för allmänhet och
intresseorganisationer när miljöstörande verksamhet prövades. Processen
skulle leda fram till ett dokument som klargjorde miljökonsekvenserna av
verksamheterna innan beslutet togs. Användningen av MKB har sedan
utvecklats och spridits till flera länder. I Sverige har MKB införts successivt och
har nu använts i cirka 20 år. De svenska reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder utgår i allt väsentligt från EGdirektivet 85/337/EEG (ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG) –
vanligen kallat MKB-direktivet.
Skälen till att MKB har införts i Sverige har bland annat varit ett allmänt ökat
miljöintresse, behov av att lyfta fram miljöfrågor, resurshushållning och
hälsoaspekter för att öka miljöhänsynen i ett tidigt skede av ett planerat projekt
samt EES-avtalet som har tvingat
Sverige att implementera EGdirektiv om MKB i svensk
lagstiftning. Genom att ställa högre
krav på beslutsunderlaget vid
prövning av ett projekt kunde
dessa frågor ges större betydelse
och påverka utformningen av
projektet.
I slutet av 1980-talet uppstod en annan form av MKB, så kallade strategiska
miljöbedömningar. Miljöbedömningar görs inte för enskilda projekt utan
används för att integrera miljöaspekter i utvecklingen av olika planer, program
och övergripande policybeslut, det vill säga i skeenden som innehåller vägval
och beslut av strategisk karaktär. Miljöbedömningar är exempelvis lämpade för
att hantera och bedöma större system och komplexa planeringsuppgifter (till
exempel översiktsplanering, väghållningsplanering och avfallshantering på
regional och nationell nivå).
Begreppet MKB används i många fall både för den analys- och samrådsprocess
som är knuten till upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och för
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miljökonsekvensbeskrivningen i sig själv. I miljölagstiftningen liksom i
internationell litteratur skiljer man dock begreppsmässigt på dokumentet och
processen. I miljöbalken används begreppet miljökonsekvensbeskrivning
endast för det dokument som upprättas. Den process som ligger till grund för
miljökonsekvensbeskrivningen och som inrymmer arbetsmoment såsom
avgränsning, samråd, utredning och så vidare benämns
miljökonsekvensbedömning i de fall processen avser ett projekt (verksamhet
eller åtgärd), och miljöbedömning om det handlar om en plan eller ett
program.
Verksamhet/åtgärd

Plan/program

Process

Miljökonsekvensbedömning

Miljöbedömning

Dokument

Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)

FIGUR 2 Benämningar på processer och dokument som används för
verksamheter eller åtgärder respektive planer och program
2.1.1

Syfte med miljöbedömningar

Det huvudsakliga syftet med att göra miljöbedömningar av planer och program
är att integrera miljöaspekter i planer eller program, så att en hållbar
utveckling främjas. Planeringens och programarbetets karaktär av ”ett
kontinuerligt beslutsfattande” förutsätter att det finns ett större fokus på
processen än på miljökonsekvensbeskrivningen som beslutsunderlag. Med
hjälp av miljöbedömningar kan olika miljö- och resurshushållningsfrågor lyftas
redan i samband med strategiska val och beslut fattas på en överordnad nivå.
Strategiska val kännetecknas av att de har konsekvenser på lång sikt, styr
inriktningen i efterföljande beslut eller är i det närmaste oåterkalleliga.
Rätt använd ska miljöbedömningen fungera som en öppen, fortlöpande, kritisk
granskning av planeringsprocessen som öppnar för att alternativa lösningar
och mål kan prövas. Genom en växelverkan mellan denna granskning och
planeringen kan den aktuella planen eller programmet få en bättre inriktning
och utformning från miljösynpunkt.
2.1.2

Syfte med miljökonsekvensbedömningar

Det övergripande syftet med att göra miljökonsekvensbedömningar i Sverige är
att öka hänsynen till miljö- och hushållningsfrågor i beslutsfattandet genom
bättre kvalitet i beslutsunderlagen och för att möjliggöra en samlad bedömning
av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
Miljökonsekvensbedömningar ska initieras så tidigt att resultaten kan påverka
projektets utformning och ska vara en systematisk genomgång av det
föreslagna projektets positiva och negativa miljöeffekter.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa alternativa lösningar till projektet
liksom alternativa lokaliseringar och tekniska lösningar för projektet i den
utsträckning det behövs.
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2.1.3

Syfte med miljökonsekvensbeskrivning

Syfte, process och innehåll i en miljökonsekvensbeskrivning för ett
tillståndsärende enligt miljöbalken styrs av reglerna i 6 kap. 1─10 §§ samt 22 §
miljöbalken.
För utställning respektive fastställande av planer för byggande av vägar och
järnvägar styrs av 3 §, 4 § första ─ tredje styckena, 6 och 7 §§, 8 § första stycket
samt av de regler som finns i speciallagarna för väg- och järnvägsbyggande.
Plan- och bygglagen (2010:900) är knuten till miljöbalkens bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder genom att det i 4
kap. 34 § specifikt är uppräknat för vilka detaljplaner som miljökonsekvensbeskrivning omfattas av miljöbalkens innehållskrav. Såväl översiktsplaner som
detaljplaner omfattas dessutom av miljöbalkens bestämmelser om
miljöbedömningar i 6 kap. 11─18 §§ och 22 § miljöbalken. Även andra lagar
ställer krav på miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. Dessa
behandlas endast indirekt i denna bok.

2.2 Processerna
Nedan ges en beskrivning av miljöbedömningar för planer och program samt
av miljökonsekvensbedömningar för projekt (verksamheter och åtgärder).
2.2.1

Miljöbedömning

Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för planer och program,
eller ändringar av planer och program, vars genomförande kan antas leda till
en betydande miljöpåverkan. Alla ändringar av, eller nya planer och program
som är aktuella för miljöbedömning ska därför först behovsbedömas.
Behovsbedömning (se kapitel 5) bör genomföras så snart det är möjligt utifrån
arbetet med planen eller programmet. Behovsbedömningen ska även göras för
de planer och program som enligt 4 § förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivning (hädanefter kallad MKB-förordningen) ska
miljöbedömas. Bedömningen för dessa kan i regel göras mycket enkel.
Om slutsatsen är att planen eller programmet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan bör miljöbedömningen påbörjas så snart behovsbedömningen
är avslutad. Det är viktigt att plan- eller programarbetet inte drivs för långt
innan miljöbedömningen påbörjas. Eftersom syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar
utveckling främjas, är ett aktivt utbyte mellan processerna en
grundförutsättning för en fullgod miljöbedömning. Miljöbedömningens olika
moment bör följaktligen bearbetas och kompletteras i takt med att planen eller
programmet utarbetas. I vissa fall kan moment behöva göras om. Det kan till
exempel bli aktuellt vid analys av nya alternativ eller om ny kunskap kommer
fram under arbetet eller vid samrådet.
Lagstiftningen innehåller vissa procedurkrav om samråd, ställningstaganden
och redovisningar. Hur miljöbedömningen i övrigt ska läggas upp och utföras
måste avgöras från fall till fall. Om det finns en reglerad process för den
aktuella planen eller programmet, som i plan- och bygglagen, bör denna
användas i största möjliga utsträckning även för miljöbedömningen. För vidare
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läsning hur denna process bör ske hänvisas till Naturvårdsverkets Handbok
med allmänna råd om miljöbedömning (Handbok 2009:1)
Innan omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen bestäms ska samråd
hållas med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller
programmet. När det gäller planer och program på nationell nivå ska samråd
däremot ske med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra
berörda statliga förvaltningsmyndigheter (6 kap. 13 § miljöbalken).
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig del av
miljöbedömningsprocessen eftersom det då avgörs vad som ska identifieras,
beskrivas och bedömas. En allt för snäv avgränsning kan göra att alternativa
utformningar av en plan eller ett program utesluts på förhand. Å andra sidan
kan en alltför vid avgränsning innebära att för lite fokus hamnar på de faktorer
som medför betydande miljöpåverkan och att resurser satsas på att studera
frågor som har liten eller ingen relevans i sammanhanget (Europeiska
kommissionen 2004).
Att genomföra en miljöbedömning innebär bland annat att verka för en ökad
miljöintegrering genom att synliggöra plan- eller programförslagets
miljökonsekvenser, utarbeta och
presentera åtgärder och förslag till
ändringar som minskar planens negativa
påverkan och som stärker och tillvaratar
planens eller programmets positiva
miljöegenskaper. Till
miljöbedömningens utrednings- och
analysarbete behöver följaktligen oftast
knytas flera olika kompetensområden,
till exempel miljö, planering, ekonomi,
kulturgeografi, teknik och säkerhet. Som
exempel på hur man kan integrera
hanteringen av olycksrisker i
miljöbedömningen se kapitel 5 i denna
publikation.
När nödvändiga analyser och bedömningar genomförts och
miljökonsekvensbeskrivningen färdigställts ska den och förslaget till plan eller
program göras tillgängliga för berörda myndigheter, kommuner och
allmänheten. Om miljöbedömningen avser en plan eller program som antas
medföra betydande miljöpåverkan i annat land ska samråd dessutom
genomföras med den berörda staten om den begär det. Vid samråden kan
framkomma uppgifter som gör det önskvärt eller till och med nödvändigt att
komplettera eller göra om moment i miljöbedömningen.
Då planen eller programmet har antagits ska den myndighet eller kommun
som tagit beslutet redovisa i en särskild sammanställning hur miljöaspekterna
har integrerats i planen eller programmet och hur synpunkter från samrådet
har beaktats. Sammanställningen och planen eller programmet ska göras
tillgängliga för samrådskretsen och de ska även informeras om att planen eller
programmet har antagits.
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Efter antagandet av planen eller programmet ska myndigheten eller
kommunen följa upp och övervaka dess miljöpåverkan. Syftet med denna
uppföljning är att tidigt få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som
tidigare inte identifierats så att lämpliga avhjälpande åtgärder kan vidtas.
2.2.2

Miljökonsekvensbedömning

Arbetet med att ta fram en MKB för en verksamhet eller åtgärd omfattar en
process – en miljökonsekvensbedömning – som leder fram till dokumentet
miljökonsekvensbeskrivningen. Under processen är olika aktörer med om att
påverka innehållet i dokumentet. Dokumentet ska möjliggöra en samlad
bedömning av ett projekts eller en detaljplans förväntade miljökonsekvenser
och därigenom påverka projektets lokalisering och utformning.1
Det är viktigt att miljökonsekvensbedömningen integreras i den övriga
projektutvecklingen. Därigenom skapas god samverkan mellan till exempel
teknisk expertis, samhällsplanerare, beslutsfattare och exploatör eller
verksamhetsutövare samtidigt som information och kunskap kan utbytas på ett
enkelt och konstruktivt sätt.
Processen varierar beroende på vilken typ av verksamhet eller åtgärd som ska
genomföras och vilken lagstiftning som är tillämplig.
Miljökonsekvensbedömning som företeelse innehåller en vedertagen uppbyggd
process som emellertid har anpassats i olika lagar och till olika situationer.
Nedan beskrivs några steg som vanligtvis ingår i en
miljökonsekvensbedömning.
1.

Klarläggande av verksamhetens eller åtgärdens (projektets) syfte.

2. Översiktlig diskussion av alternativ för att uppnå projektets syfte.
3. Sammanställning av befintlig kunskap (kunskapsöversikt) – ge
underlag för att bedöma om MKB krävs och avgränsa vad en MKB kan
ta upp. Det kan gälla kunskap om områdets egenskaper och möjliga
användning liksom projektets behov och följder.
4. Nulägesbeskrivning – ge en grund för att kunna identifiera projektets
förväntade förändringar.
5. Identifiering av förändringar som projektet medför.
6. Analys av avgränsningar – precisera vilka förändringar och alternativ
som bör tas upp i det fortsatta arbetet samt vilka metoder som bör
användas. MKB bör även avgränsas tidsmässigt och geografiskt.

1

För vissa detaljplaner ska innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen utöver vad som gäller

för planer och program i 12-13 §§ 6 kap MB också uppfylla kravet på innehåll för
verksamheter och åtgärder enligt 6 kap 7 §. De planer som berörs av detta krav finns listade i
4 kap 34 § i PBL. Dessa är särfall men gäller förhållandevis vanliga verksamheter såsom till
exempel industriändamål och köpcentrum.
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7. Alternativformulering – utgående från projektets övergripande syfte
identifiera och beskriva möjliga alternativ för att uppnå detta. Då
nollalternativ är alternativ mot vilket de övriga alternativens
konsekvenser ska kunna jämföras måste nollalternativ alltid redovisas.
8. Analys av förändring av nuläge och påverkan – vanligtvis ändrad
markanvändning och intrång, strukturförändringar (i landskapet,
kulturmiljön, transportsystemet, bebyggelsemönster och dylikt),
resursförbrukning och emissioner av till exempel buller och utsläpp till
vatten och luft.
9. Bedömning av konsekvenser – den påverkan på miljön som projektet
kommer att medföra kommer att ge upphov till olika konsekvenser.
Utgående från de studerade alternativens konsekvenser kan nya
alternativ behöva tas fram.
10. Sammanställning och värdering – de konsekvenser som beskrivits för
de utredda alternativen ställs samman och värderas.
11. Förslag till åtgärder – för att reducera (förebygga, mildra, avhjälpa och
kompensera) identifierade konsekvenser föreslås och bedöms tänkbara
åtgärder.
12. Granskning – MKB granskas internt inom MKB-projektets
organisation och externt av berörda myndigheter och allmänhet.
13. Uppföljning och kontroll – rekommendationer och förslag till åtgärder
från utredningsskedet följs upp och kontrolleras i projektets drift- och
anläggningsskeden.
Samråd och underhandskontakter är av central betydelse i en effektiv process. I
processen bör därför samråd och underhandskontakter ingå i den omfattning
som projektet och aktuell lagstiftning kräver. I samband med kontroversiella
projekt, eller i projekt där stora intressen hotas eller konkurrerar, kan det
behövas många samråd för att processen ska fungera tillfredsställande.
Framtagandet av olika alternativ kan gälla lokalisering, men också olika
tekniska lösningar, så att man slutligen ska kunna välja ett lämpligt alternativ
med hänsyn tagen till miljökonsekvenserna. Det kan finnas ett antal olika
alternativ som ska utredas. För att inte behöva utreda ett ohanterligt stort antal
alternativ är det viktigt att noga klargöra vad som är projektets bakomliggande
syfte, det vill säga vilka problem som ska lösas och vilka principiella lösningar
som finns. Nollalternativ som beskriver naturliga förändringar och de framtida
konsekvenserna av att det tilltänkta projektet inte genomförs, ska alltid ingå i
MKB. Det kan finnas mer än ett lämpligt nollalternativ. Nollalternativ är det
alternativ mot vilka övriga alternativ ska ställas.
Ett projekt leder till olika typer av påverkan genom förändringar i miljön,
huvudsakligen för markanvändning, resurser, utsläpp och de olycksrisker som
projektet ger upphov till. Denna påverkan medför olika konsekvenser, både när
det gäller omfattning i tid och rum och möjlighet att påverka dem. När ett
projekts miljökonsekvenser studeras är det viktigt att tänka i flera händelsesteg
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eller olika händelsekedjor. Konsekvenserna kan vara direkta, det vill säga följa
direkt av de förändringar som projektet orsakar för miljön, eller indirekta, det
vill säga ske som en konsekvens i något senare händelseled.
Bedömning och beskrivning av ett projekts miljöpåverkan kan grundas på till
exempel:
•

litteraturstudier

•

analyser, simuleringar och beräkningar (för att studera olyckors
påverkan på människors hälsa och på miljön kan en riskbedömning
vara ett lämpligt verktyg)

•

utförda inventeringar och beskrivningar

•

tester och provningar

•

erfarenhet

•

specialistkompetens.

Projektets påverkan och miljökonsekvenser bör redovisas med lämpliga
metoder. Metoder för förutsägelser är ofta kvantitativa, det vill säga de
resulterar i siffervärden. De kan bestå av matriser, nätverksanalyser,
datamodeller, fält- eller laboratorieförsök. Vissa förutsägelser som till exempel
påverkan på kulturvärden kan med svårighet beskrivas i siffror, men det gäller
då att systematiskt beskriva vad som påverkas och vad som orsakar denna
påverkan. Vid bedömning av olika konsekvenser måste man ta hänsyn till
synergieffekter, det vill säga att konsekvenserna av vissa händelser kan vara
små var för sig, men betydelsefulla om händelserna sker samtidigt.
Det är också värt att notera att de olika händelserna och konsekvenserna kan
vara mer eller mindre troliga. En läsare kan lätt tro att alla konsekvenser är lika
troliga. Det finns emellertid alltid ett visst mått av osäkerhet i bedömningen av
om de förväntade konsekvenserna kommer att uppstå och i så fall i vilken
omfattning. Osäkerheter eller oklarheter angående miljökonsekvenserna och
deras omfattning bör redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Konsekvenserna bedöms också ofta på olika sätt bland annat beroende på att
värderingar förändras över åren och att olika aktörer värderar effekter av ett
projekt på skilda sätt. Värderingen av konsekvenser bör därför diskuteras
utförligt och gjorda ställningstaganden redovisas tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen.
2.2.3

Exempel på god MKB-sed

Det har genom åren utvecklats en gemensam internationell syn på vad som är
god MKB-sed. God MKB-sed innebär bland annat att miljöfrågor ska beaktas i
tidiga skeden jämte tekniska, ekonomiska och politiska ställningstaganden.
Alternativa lösningar för att lösa det objektiva eller det bakomliggande syftet
(se resultatkriteriet nedan) ska jämföras med varandra och med ett
nollalternativ. God MKB-sed är också en fråga om medborgarinflytande.
Allmänheten ska kunna delta i och påverka utrednings- och
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planeringsprocessen. Nedan redovisas kortfattat grundläggande kriterier för
vad som utgör god MKB-sed2.
Beslutskriteriet
Beslutskriteriet innebär att en miljökonsekvensbeskrivning är ett
beslutsunderlag och ska därför finnas före de reella besluten. Det är därför
nödvändigt att en bedömning av miljökonsekvenserna finns tillhands i ett tidigt
skede när olika tekniska, ekonomiska och politiska överväganden görs.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska därmed utgöra ett av flera beslutsunderlag.
Resultatkriteriet
Resultatkriteriet förutsätter att man utreder, klargör och utgår från det
egentliga syftet med projektet, verksamheten, åtgärden eller planen. En
kommun, ett bolag eller en privatperson överväger ett projekt. I en
tillståndsansökan kommer den sökande att ange vad den vill åstadkomma
(resultatet) och hur detta ska förverkligas. Detta är den sökandes subjektiva
syfte. Men det är det objektiva eller bakomliggande syftet som måste
bestämmas, det vill säga det syfte som återstår när den sökandes egna speciella
idéer, önskemål och värderingar skalats bort.
Exempel: En kommun vill bygga ett nytt kraftvärmeverk. Det subjektiva syftet
är dels att minska oljeberoendet och att slippa vara beroende av importerad el,
dels att öka handlingsfriheten vid en framtida kärnkraftsavveckling. Det
bakomliggande syftet är att säkra el- och energiförsörjningen inom kommunen.
Poängen med att tydliggöra det bakomliggande syftet är att klarlägga behovet
av projektet och få fram underlag för att kunna ta fram olika alternativ. I det
aktuella fallet kan det finnas en mängd alternativ för att lösa det
bakomliggande syftet, exempelvis energieffektivisering, vindkraft, regionala
lösningar med grannkommuner etc.
Ett annat exempel kan vara att en kommuns subjektiva syfte med en detaljplan
är att möjliggöra utbyggnaden av en ny väg. Det objektiva eller bakomliggande
syftet är att minska störningarna och olyckorna inom det befintliga vägnätet.
Kan det objektiva syftet uppnås på annat sätt? Vilka alternativa lösningar finns
för att motverka olyckorna?
Alternativkriteriet
Alternativkriteriet innebär att alternativ för att nå projektets eller planens
objektiva eller bakomliggande syfte ska redovisas. Detta innebär att olika
alternativ ska redovisas och utvärderas som till exempel alternativa
utformningar, alternativa lokaliseringar, alternativa metoder eller tekniker,
alternativa sätt att uppnå det objektiva eller bakomliggande syftet och
nollalternativ.

2

Bearbetad sammanställning av följande källor: Boken om MKB för detaljplan, Boverket,

2000; Boken om MKB, Boverket m.fl., 1996; PBL, NRL, MKB – Grunderna i plan och
marklagstiftningen, Westerlund S, 1992; ”Mycket kom bort när MKB skulle införas i
Sverige”, Carlman I (artikel i miljörättslig tidskrift 1995:1).
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Effektkriteriet
Effektkriteriet innebär att alternativens miljökonsekvenser ska redovisas.
Konsekvenserna kan vara av olika slag, exempelvis direkta eller indirekta
beroende på om konsekvenserna uppstår i samband med att projektet eller
planen genomförs eller uppstår i ett senare skede. Effekterna kan också vara
kumulativa, det vill säga olika förändringar leder till effekter som summeras
över tiden. Även synergieffekter bör redovisas.
Viktningskriteriet
Viktningskriteriet innebär att konsekvensernas allvarlighet eller betydenhet för
olika intressen ska anges. De ska var och en ges en vikt så att de kan värderas
och vägas samman inför jämförelsen mellan alternativen.
Åtgärdskriteriet
Åtgärdskriteriet innebär att åtgärder för att reducera (förebygga, mildra,
avhjälpa och kompensera) negativa konsekvenser ska utredas och anges. Både
de åtgärder som övervägts men övergivits och de som sedermera valts, bör
redovisas. Även skälen för urvalet och åtgärdernas reducerande effekt bör
redovisas.
Granskningskriteriet
Granskningskriteriet innebär att slutsatser och värderingar ska redovisas så att
de går att kontrollera och granska. Det innebär också att
miljökonsekvensbeskrivningen ska granskas offentligt. Allmänheten ska också i
ett tidigt skede ges möjlighet att påverka innehållet i en MKB (exempelvis vilka
alternativ och miljöaspekter som ska beskrivas).
Uppföljning och kontroll
Till god MKB-sed hör även att det ska göras en efterföljande utvärdering av
beslutsunderlaget i förhållande till bland annat de miljökonsekvenser som
verkligen uppstod.

2.3 Aktörer
Det finns många olika aktörer i ovan nämnda processer. För att
miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och också ett korrekt
innehåll kan det beroende på projektet eller planens komplexitet vara
nödvändigt att anlita experter med kunskap inom specifika ämnesområden.
Verksamhetsutövaren
Exempel på verksamhetsutövare kan vara privata företag, kommunala bolag,
statliga verk, privatpersoner med flera.
Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att planerad verksamhet
uppfyller kraven som gäller enligt miljölagstiftningen. Det är också
verksamhetsutövarens ansvar att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning om
en sådan krävs vid tillståndsprövning av tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att samrådsprocessen,
som är en del av miljökonsekvensbedömningsprocessen, sköts på rätt sätt och
att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som föreskrivs i
6 kap. miljöbalken. Tillståndsprocessen inleds normalt sett med att
verksamhetsutövaren tar en tidig kontakt det vill säga samråder med
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länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda. Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren samråda med övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan
antas bli berörda.
Vid upprättande av planer eller program vars genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan är det den myndighet eller den kommun som
upprättar miljöbedömning som ansvarar för att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning.
Prövningsmyndighet
Normalt sett prövas tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter av antingen
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelse eller mark – och
miljödomstolen beroende på vilken prövningsnivå som gäller för den planerade
verksamheten. Det kan även vara aktuellt med andra statliga myndigheter som
kan utgöra prövningsmyndighet i vissa fall. Det är i de flesta fallen
prövningsmyndigheten som avgör om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller
kraven i 6 kap. miljöbalken.
Länsstyrelsen
Från den 1 juni 2012 gäller ny förordning om miljöprövningsdelegation (SFS
2011:1237) vilken innebär att länsstyrelsens roll vid tillståndsprocessen
gällande verksamheter och åtgärder enligt miljöbalken varierar mellan de 21
länsstyrelserna. Länsstyrelsen är endera beredande av ärendet eller part då
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelser i de län där det finns en
MPD ska se till att ärendena bereds av någon handläggare vid länsstyrelsen.
Innan MPD beslutar ärendet ska MPD ge länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs, eller avses att bedrivas, tillfälle att yttra sig. I MKBprocessen är det dock alltid de länsstyrelser som är berörda av verksamheten
eller åtgärden som ska ingå i samrådet. Länsstyrelsen ska också fatta beslut om
åtgärden kan antas ha betydande miljöpåverkan. I samband med sådant beslut
får länsstyrelsen ställa krav på att andra sätt att nå syftet med verksamheten
eller åtgärden ska redovisas. Det kan sedan vara en annan länsstyrelse vars
MPD fattar beslut i ärendet som godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.
Vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program har
länsstyrelsen en roll att tidigt i processen tillhandahålla planeringsunderlag och
ge råd, verka för att samordning sker avseende mellankommunala intressen
etc. I senare skeden av processen övergår länsstyrelsens roll till att göra en
bedömning av om de frågor som ska beaktas har tillgodosetts i planen. Vad
gäller omfattning och detaljeringsgrad ska samråd ske med den eller de
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet.
Tillsynsmyndighet
Under MKB-processen ska samråd hållas med tillsynsmyndigheten, som ofta är
antingen kommunens miljönämnd eller länsstyrelsen. Tillsynsmyndigheten får
vanligtvis tillfälle att yttra sig över miljökonsekvensbeskrivningens omfattning
och innehåll och föreslår eventuella krav på kompletteringar så att
miljökonsekvensbeskrivningen ger en så komplett beskrivning av
konsekvenserna som möjligt.
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”Särskilt berörda”
I ett tidigt skede av processen ska samråd hållas med de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten. Beroende på
omfattningen av befarade olägenheter kan den aktuella kretsen utgöras av allt
från endast de grannar med fastigheter i direkt anslutning till där
verksamheten ska bedrivas, till en vidare krets av berörda. Detta bedöms från
fall till fall. De särskilt berörda kan förutom av fastighetsägare utgöras av andra
boende, rättighetsinnehavare, samfälligheter med flera.
Allmänheten
Om den planerade verksamheten eller åtgärden, planen eller programmet kan
antas medföra betydande miljöpåverkan ska också allmänheten ges möjlighet
att påverka miljökonsekvensbeskrivningens utformning. Detta sker ofta så att
verksamhetsutövaren genom en annons i lokalpressen informerar om den
planerade verksamheten eller att planen eller programmet finns tillgängligt på
allmän plats.
Intresseorganisationer
Även här gäller att om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska de organisationer som kan antas bli berörda få tillfälle att
yttra sig. Exempel på sådana föreningar kan vara naturskyddsföreningar,
fiskevårdsföreningar, ornitologiska föreningar, hembygdsföreningar med flera.
Andra myndigheter
Om verksamheten, åtgärden, planen eller programmet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan kan det bli aktuellt att höra även andra myndigheter
än tillsynsmyndigheten. Det kan till exempel vara fråga om andra kommuner,
Trafikverket, Naturvårdsverket med flera. I de fall verksamheten kommer att
hantera stora mängder farliga ämnen bör verksamheten även samråda med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Inom berörd kommun
kan det vara aktuellt att införskaffa synpunkter från exempelvis
räddningstjänst och säkerhetssamordnare.

2.4 Dokumentetmiljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en skriftlig redovisning av resultatet från
gjorda utredningar och analyser och av vad som i övrigt framkommit i
processen. Kraven på vad en MKB ska innehålla är likartade men skiljer sig
något beroende på om miljökonsekvensbeskrivningen upprättas inför ett beslut
om en plan eller ett program, eller om den upprättas inför ett beslut som avser
ett projekt (verksamhet eller åtgärd).
Redovisningen och värderingen av projektets eller planens eller programmets
påverkan och konsekvenser måste vara tydlig, tillförlitlig och klargörande för
att miljökonsekvensbeskrivningen ska fungera som ett bra beslutsunderlag. I
miljökonsekvensbeskrivningen avhandlas såväl huvudalternativet, som
nollalternativ och andra alternativ, för att visa vilka lösningar som övervägts
och hur den valda lösningen förhåller sig till övriga alternativ. En utgångspunkt
är att alla betydelsefulla konsekvenser ska redovisas för varje alternativ.
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Beskrivningen av konsekvenserna måste ske på ett jämförbart sätt för de olika
alternativen.

2.5 Miljökonsekvensbeskrivningen som
beslutsunderlag
När ett beslut ska fattas om en verksamhet, en åtgärd, en plan eller ett program
finns normalt flera olika underlag som grund för beslutet. Det kan exempelvis
vara ekonomiska, politiska, miljömässiga och tekniska ställningstaganden eller
vanligtvis en kombination av dessa. Miljökonsekvensbeskrivningen är i detta
sammanhang det miljö-, hälso- och hushållningsmässiga beslutsunderlaget och
utgör därmed ett av flera
underlag för beslut. På
motsvarande sätt utgör en
miljökonsekvensbeskrivning
bara ett av flera
beslutsunderlag när en plan
eller ett program ska antas eller
beslutas eller vid
tillståndsgivning av ett projekt.
Till skillnad mot de flesta andra
beslutsunderlag finns emellertid lagkrav på att en
miljökonsekvensbeskrivnings innehåll ska beaktas vid beslutsfattandet. Detta
gäller oavsett om miljökonsekvensbeskrivningen gäller ett projekt eller om den
avser en plan eller ett program. När en plan eller ett program som genomgått
en miljöbedömning har antagits ska den beslutande myndigheten eller
kommunen i en särskild sammanställning bland annat redovisa på vilket sätt
miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråden har beaktats.
Innan en domstol eller myndighet fattar beslut i ett mål eller ärende avseende
ett projekt (verksamheter eller åtgärder) ska miljökonsekvensbeskrivningen
godkännas. För ett godkännande krävs att den uppfyller de innehållskrav som
anges i berörd lagstiftning och att den har föregåtts av en korrekt genomförd
process. Ett godkännande är en så kallad ”processförutsättning” vilket innebär
att domstolar och myndigheter inte kan fatta beslut i sakfrågan utan att det
finns en godkänd MKB. Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av
ansökningshandlingarna. Den ska vara komplett och aktuell samt beskriva de
direkta och indirekta konsekvenserna som är förenade med verksamheten,
åtgärden, planen eller programmet.
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3. Riskhantering
I detta kapitel ges en orientering om riskhantering. En internationell och
välanvänd riskhanteringsmodell presenteras och de ingående momenten,
liksom processen beskrivs. För närmare vägledning vad gäller val av
riskanalysmetoder och kvalitetskrav på riskanalyser hänvisas det till annan
litteratur såsom exempelvis Räddningsverkets Handbok för riskanalys.
En mycket viktig del i riskhanteringsarbetet är att kommunicera och förmedla
riskerna till allmänhet, näringsliv, organisationer och politiker. En
förutsättning för att lyckas med riskhantering är att förståelsen och
medvetenheten om att risker ökar i samhället, liksom den enskildes förmåga
att kunna hantera riskerna. Riskuppfattningen skiljer sig mellan individer.
Även här hänvisas till annan litteratur på området såsom exempelvis Handbok
för riskanalys.

3.1 Inledning
Begreppet riskhantering definieras på olika sätt inom olika
verksamhetsområden. De många definitionerna till trots är syftet alltid
detsamma, nämligen att förhindra att oönskade och förlustbringande
händelser uppstår samt att begränsa eventuella skador.
Riskhantering är en kontinuerlig process som brukar betecknas som den så
kallade riskhanteringsprocessen. Målet med riskhanteringsprocessen är alltså
att förhindra att en olycka uppstår. Om en olycka trots allt inträffar kan
konsekvenserna av densamma lindras genom skadebegränsande åtgärder.
Riskhantering innebär vidare att risker som anses vara för höga ska reduceras,
det vill säga i de fall där nyttan med en riskfylld verksamhet inte överstiger de
risker som är förenade med verksamheten. Genom att riskhanteringen är en
fortgående process kontrolleras också att risker, som tidigare bedömts som
låga, bevaras på en låg nivå och att nya olyckor inte uppkommer utan att
hanteras.
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FIGUR 3, Riskhanteringsprocessen utgör en kontinuerlig process bestående
av flera olika moment.
Det finns många sätt att beskriva riskhanteringsprocessen och dess ingående
delmoment. I denna publikation bygger riskhanteringsprocessen, se figur 2,
utifrån en internationell ISO-standard3 som behandlar riskanalyser i tekniska
system. Begreppen som används i denna publikation är dock inte exakt samma
som i standarden. Viktiga moment som ingår i riskhanteringsprocessen är en
definiering av omfattning (mål och avgränsningar), inventering av riskerna,
analys av riskerna, värdering av riskerna och att avgöra behov av
riskreducerande åtgärder för att användas som underlag till beslut om planen,
programmet, verksamheten eller åtgärden är rimlig att genomföra.
Riskhanteringsprocessen omfattar kontroll och uppföljning av arbetet. Även
kommunikation och samråd med politiker, allmänhet, företag och
organisationer är viktiga komponenter.
I samband med riskhantering används en rad olika begrepp. Här är viktigt att
klargöra att begreppet riskanalys i olika sammanhang även kan innefatta en
riskvärdering. Det är viktigt att alltid vara tydlig med vad man avser när man
använder begreppen där en definition av hur man använt begreppen bör
återfinnas i inledningen. I denna publikation utgår vi från ovanstående bild av
riskhanteringsprocessen. I nedanstående delkapitel görs en beskrivning av
processens respektive moment, samt vilken innebörd begreppet risk har i detta
sammanhang.

3.2 Risk
Risk är ett ord som används dagligen, men vars definition inte alltid är
klargjord eller varierar. Riskbegreppets komplexitet hänger samman med att
begreppet täcker in ett mycket stort antal samhällssektorer. Detta medför att

3

ISO 31000:2009 Riskhantering - Principer och riktlinjer
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risker kan vara av ett stort antal olika slag, till exempel politiskt, miljömässigt
och ekonomiskt slag.
Risk brukar beteckna: något oönskat - något framtida - något osäkert
I tekniska sammanhang, och även som utgångspunkt för den här
publikationen, är att risk brukar innebära en sammanvägning av sannolikheten
för att en negativ händelse inträffar och dess konsekvenser (omfattning).
Definitionen av riskbegreppet visar att det är viktigt att både sannolikhet och
konsekvens beaktas för att kunna genomföra ett väl fungerande arbete med
hantering av olycksrisker.

3.3 Riskhanteringsprocessen
I figur 2 beskrivs de olika momenten i riskhanteringsprocessen. I själva
processen riskbedömning ingår momenten riskidentifiering, riskanalys och
riskvärdering.
Transparens ska prägla hela processen och det ska finnas en ”röd tråd”. Alla
val, antaganden och beräkningar ska gå att följa och om något valts bort ska det
motiveras.
3.3.1

Mål och avgränsningar

I riskhanteringsprocessen är det viktigt att klargöra syfte, mål, resurser och
avgränsningar med arbetet vilket sker i detta moment. Det är viktigt att
formulera tydliga mål för att riskhantering ska kunna bedrivas effektivt och för
att arbetet ska kunna utvärderas. Målformuleringar bör skrivas i konkreta
termer. En viktig del är att förankra arbetet inom hela organisationen, utse
ansvarig och organisera arbetet. Riskhantering fordrar tillgång till flera olika
kompetenser och det är därför vanligt att kommuner, företag och
organisationer har särskilt utsedda arbetsgrupper.
Avgränsning av arbetet sker utifrån de uppsatta målen med hänsyn tagen till
tillgängliga resurser. Frågor som ryms inom avgränsningen kan vara geografisk
utbredning eller systemets omfattning, fas i livscykeln (planering och
projektering, byggnation samt drift eller avveckling), noggrannhet och
detaljeringsnivå. Till en början kan man göra en relativt snäv avgränsning. I
takt med att kunskap och erfarenhet ökar kan gränserna successivt vidgas. Det
väsentliga är att det systematiska riskhanteringsarbetet kommer igång.
3.3.2

Riskinventering

Riskinventeringen innebär både identifiering och inventering av tänkbara
riskobjekt eller riskkällor och olycksförlopp samt skyddsvärda objekt,
sammanställning av olycksstatistik med mera. Riskkällor är avgränsade delar
inom en verksamhet som kan orsaka olyckor, till exempel gasoltank,
höghastighetståg, ansamling av brännbart material. Riskobjekt är
verksamheter som orsakar olycksrisker, de innehåller en eller flera riskkällor,
och skyddsvärda objekt är objekt som har särskilda skyddsvärden.
Riskinventeringen omfattning och detaljeringsgrad kan variera beroende av var
i processen man befinner sig och vilken information som finns tillgänglig om
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verksamheten, åtgärden, planen eller programmet. Riskinventeringen kan vara
alltifrån översiktlig till fördjupad. Det kan i många fall vara svårt att i ett tidigt
skede förutsätta vilket behov av fördjupade analyser och bedömningar som
föreligger. En riskinventering eller en övergripande riskbedömning bör
därigenom genomföras för att identifiera eventuellt behov av vidare
utredningar. Senare i processen, när ny kunskap finns, kan det finnas
anledning att göra fördjupade riskinventeringar.
Identifiering av risker är ett av de viktigaste momenten vid genomförande av en
riskanalys. Identifierade risker ligger till grund för det fortsatta
riskhanteringsarbetet. De risker som inte identifieras kommer aldrig upp till
diskussion och blir därför inte behandlade. Riskidentifieringen ställer stora
krav på kunskap och fantasi hos dem som genomför den.

FIGUR 4, Schematisk bild över riskinventering. Exempel på skyddsvärda
objekt kan vara bostäder, ekologiskt känsliga områden och vattentäkter.
Exempel på riskobjekt kan vara en industri som hanterar farliga ämnen eller
transportleder för farligt gods.
Vid inventering och identifiering av risker bör man ha en bred ansats och även
inkludera påverkan på och från omgivningen (dominoeffekter). Vidare bör man
ta hänsyn till hur flera verksamheter påverkar omgivningen och göra en samlad
bedömning för att avgöra att risken inte blir orimligt hög för vissa skyddsobjekt
Frågor som bör besvaras i riskinventeringen:
•

Vad kan hända? Hur kan det hända?

•

Vilka är risk- och skyddsvärda objekt?

•

Var är risk- och skyddsvärda objekt lokaliserade?

•

Vilket underlag finns tillgängligt för den kommande
riskanalysen och riskvärderingen?

Resultaten kan med fördel redovisas med hjälp av GIS (Geografiska
Informations System), VR-modell (Virtual Reality) eller vanliga kartor,
ritningar, processcheman, tabeller, diagram etc.
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3.3.3

Riskanalys

Riskanalysens uppgift är att besvara frågorna:
•

Hur sannolik är en viss skade- eller olyckshändelse?

•

Vilka konsekvenser för människor, miljö och egendom
skulle händelsen kunna få?

I analysskedet beräknas eller bedöms både sannolikheter för och konsekvenser
av oönskade händelser. Vidare bedöms den samlade risknivån som bygger på
en sammanvägning av sannolikheter och konsekvenser.
Bedömning av sannolikheter sker primärt med hjälp av olycksstatistik och
erfarenheter från inträffade olyckor. För avgränsade händelseförlopp finns viss
möjlighet att beräkna sannolikheter med hjälp av matematiska modeller (till
exempel felträdsanalys).
Konsekvenser beskrivs genom uppskattning eller beräkning av aktuella
riskkällors skadepotential (värmestrålning, tryckvågor, gaskoncentrationer
etc.) och skadeverkningar (antal dödade eller skadade, skador på natur- och
kulturmiljö). För vissa typer av
konsekvensbedömningar finns datorstöd
och beräkningsmodeller att tillgå. Som
exempel kan nämnas modeller för gasers
utbredning i terräng och i begränsad
omfattning i bebyggelse, spridning av
farliga ämnen i mark och vatten samt
metoder för beräkning av kemikaliers effekt
på människa. För klassificering av
konsekvenser för naturmiljö har MSB tagit
fram en metod för grovanalys av
miljöskador vid en potentiell
kemikalieolycka. Metoden är främst avsedd
att användas inom olika branscher som
berörs av lagen (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).
Riskanalyser kan vara kvalitativa, kvantitativa eller hybrider av dessa metoder.
Efter beräkning eller bedömning av sannolikhet och konsekvens kan en
sammanfattande bedömning av de olika skadehändelsernas risknivåer göras.
Det är inte alltid möjligt eller lämpligt att matematiskt beräkna risknivån, till
exempel som produkten av sannolikhet och konsekvens. För val av
riskanalysmetod hänvisas till annan litteratur, men ett vanligt verktyg som kan
användas är en så kallad riskmatris och ett exempel visas i figur 4.
Nivån på de risker som ska åtgärdas respektive inte åtgärdas ska stämma
överens med de övergripande målen för säkerhetsarbetet. Om riskanalysen ska
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jämföras med analyser av andra objekt är det viktigt att samma klassindelning
av sannolikhet och konsekvens används, och att objekten i övrigt är jämförbara.

FIGUR5, Exempel på riskmatris.

3.3.4

Osäkerheter

Det är viktigt att påtala att alla riskanalyser, oavsett metodik, är förenade av
osäkerheter av olika slag vars betydelse kan få olika stort genomslag på
resultaten. Det är viktigt att redovisa hur osäkerheterna kan slå och hur de
påverkar beslutssituationen. Ett antal svårigheter kan påverka riskanalysers
kvalitet såsom exempelvis om det råder stora osäkerheter för en händelse med
stora konsekvenser. I dessa fall är det särskilt viktigt att osäkerheterna
uppmärksammas inför beslutssituationen.
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3.4 Riskvärdering
Genom riskanalysen identifieras de risker som en viss verksamhet ger upphov
till och sannolikheter och konsekvenser beräknas eller uppskattas. Utifrån
riskanalysens resultat måste en värdering av riskerna göras. Riskvärderingen
innebär att en bedömning görs om riskerna är acceptabla eller tolerabla. Är
risknivån för hög bör riskreducerande åtgärder vidtas.
Riskvärdering är ofta en svår uppgift som innebär att en beräknad eller på
annat sätt bedömd risk ska vägas samman med enskilda individers och
samhällsrepresentanters upplevelse av den aktuella risken. Värdering av risker
kan ske på individ-, organisations- och samhällsnivå. Riskvärderingen ska ge
svar på frågor som ligger till grund för ett beslut, även om riskfrågan bara är en
faktor bland andra i en beslutsprocess. Det handlar om att få fram vilket
beslutsalternativ som är det bästa med hänsyn till verksamhetens nytta, dess
risker och hur riskerna upplevs.
Frågor som kan behöva besvaras i riskvärderingen:
•

Finns nödvändigt beslutsunderlag för att bedöma om
risken är acceptabel eller inte? Behövs ytterligare underlag
för att kunna göra en bedömning?

•

Ska planen, programmet, verksamheten eller åtgärden
tillåtas överhuvudtaget?

•

Vilken av olika alternativa lösningar ska väljas?

•

Vilka andra aktiviteter kan tillåtas i närliggande områden?

•

Hur upplever intressenter (kringboende) risknivåerna för
sig själva och för berörda natur- och kulturmiljöer?

•

Behöver riskreducerande åtgärder vidtas?

Det finns inte någon fastslagen nivå för vad som utgör acceptabel eller tolerabel
risk. Värdering av risker kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att
risknivån sätts i relation till lagar och föreskrifter (uttryckliga krav i
lagstiftningen måste alltid följas), riskkriterier, gränsvärden, miljömål,
hälsomål, branschnormer, standarder eller genom jämförelser. Om bedömda
risknivåer ska jämföras med andra olycksrisker i samhället är det viktigt att
jämförelsen sker utifrån objektiva och likvärdiga perspektiv. Till exempel är det
olämpligt att jämföra olycksrisker med transporter av farligt gods med risker
förknippade med rökning.
Det är alltid beslutsfattaren i varje speciell situation som måste bedöma hur
risker ska hanteras och värderas. Olika beslutsfattare kan ha olika sätt att
förhålla sig till och värdera risker beroende av vilken organisation de tillhör.
Därför kan det ibland vara bättre att inte formulera frågan som ’Vilken risk är
acceptabel?’ utan som ’Vilket beslutsalternativ är det bästa?’ Det är viktigt att
dokumentera vad värderingen och beslutet bygger på.
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I figur 5 visas ett exempel på riskmatris som kan användas som hjälp för
värdering av risk för människor s hälsa, miljö och egendom etc. Olika
olycksrisker kan placeras in i riskmatrisen till exempel med hjälp av bedömda
sannolikhets- och konsekvensklasser. Riskmatrisen gör det möjligt att grovt
rangordna de olika olycksriskernas risknivåer. De olycksrisker som finns i
matrisens övre högra hörn, det vill säga de händelser som har hög sannolikhet
och allvarliga konsekvenser, utgör stora risker som bör reduceras omedelbart.
De olycksrisker som återfinns i matrisens nedre vänstra hörn utgör mindre
allvarliga eller obetydliga risker som troligen inte behöver åtgärdas.
Riskkriterier kan vara ett annat sätt att ge vägledning för denna värdering och
vara en del av ett beslutsunderlag som vägs in i den samlade bedömningen.
Genom att omvandla numeriska riskuppskattningar, beräknade genom
kvantitativa riskanalyser (till exempel 5 omkomna med en frekvens av 10-7 per
år) till värdebedömningar (till exempel låg risk). I Sverige finns inga
vedertagna riskkriterier som anger en risknivå som kan anses acceptabel. I de
flesta fall rekommenderas därför att inte enbart använda riskkriterier som enda
grund vid beslut för att avgöra om en risk är acceptabel.
Det är alltid viktigt att beakta de osäkerheter som finns i underlaget vid olika
beräkningar eller bedömningar och att de redovisas i det underlag som ligger
till grund för beslutet.
I riskhantering som utförs i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar är den
värdering av risknivå som görs för att föreslå eventuella riskreducerande
åtgärder inte att förväxla med den värdering som slutligen görs i samband med
den samlade bedömning av ett plan och programs, eller verksamhet och
åtgärder, inverkan på människors hälsa och miljön. Den senare värderingen
genomförs av beslutsfattaren och viktigt är att i den även inkludera
allmänhetens värdering av erhållna risknivåer.

3.5 Riskreducering(riskreducerande eller
säkerhetshöjande åtgärder)
I de fall riskvärderingen visar på en för hög risknivå bör riskreducerande
åtgärder vidtas. Utgångspunkten vid en för hög risknivå är att antingen
eliminera risken, det vill säga ta bort riskkällan helt, eller reducera risken. Då
riskbegreppet omfattar två delkomponenter, sannolikheten för en olycka och
konsekvensen av en olycka, kan en risk således reduceras genom antingen
olycksförebyggande eller skadebegränsande åtgärder. De olycksförebyggande
åtgärderna leder till minskad sannolikhet för olycka, medan de
skadebegränsande åtgärderna leder till minskade konsekvenser. Det är viktigt
att förslag på säkerhetshöjande åtgärder förankras i den övriga MKB-processen
och diskuteras med en större bredd på deltagare för att få en helhetsbild över
åtgärderna och dess påverkan.
I riskbedömningen identifieras och analyseras risken, det vill säga föreliggande
möjligheter för olyckor och de förhållanden som påverkar sannolikhet och
konsekvens värderas. Det är därför naturligt att använda riskanalysen och
riskvärderingen som underlag inför beslut om säkerhetsåtgärder. Det är viktigt
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att redovisa och motivera effekten av de föreslagna riskreducerande
åtgärderna.
Frågor som bör besvaras vid val och genomförande av
säkerhetsåtgärder:
•

Vilka alternativa säkerhetsåtgärder är möjliga?

•

Hur effektiva är de olika åtgärdsalternativen?

•

Hur effektiva är alternativen i förhållande till de insatser
som krävs för att genomföra dem (kostnads- och
nyttoanalyser)?

•

Vilket alternativ bör väljas med hänsyn till kostnader,
riskreducerande förmåga och de risknivåer som kan
åstadkommas?

3.6 Kommunikation och samråd
En mycket viktig del i riskhanteringsarbetet är att kommunicera och förmedla
riskerna till allmänhet, näringsliv, organisationer och politiker. Även inom den
egna verksamheten är kommunikationen om riskerna viktig. Etableringen av
kommunikationen bör ske i ett tidigt skede och följa med genom hela
processen. Därför är det viktigt att tidigt ta reda vilka intressenter för berörda
natur- och kulturmiljöer och hur de berörs av risksituationen. Kommunikation
och samråd ska underlätta och säkerställa att informationen är korrekt,
relevant, begriplig och att den låter alla berörda parter komma till tals. 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.
I miljöbedömningsprocessen och i miljökonsekvensbedömningsprocessen
finns det krav i lagstiftningen hur samrådet ska gå till. Samrådet plus öppenhet
är viktiga grundförutsättningar för att både kommunikationen om riskerna och
övriga faktorer ska bli framgångsrik.
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3.7 Kontroll och uppföljning
Riskhantering bör vara en kontinuerlig process som hela tiden utvecklas och
förbättras, i takt med att ny kunskap växer fram och att det därför bör finnas en
plan för uppföljning. I riskhanteringsprocessens moment om kontroll och
uppföljning är det nödvändigt att kontrollera att de riskreducerande åtgärderna
har tillräckligt reducerande effekt. Det är också viktigt att beakta eventuella nya
risker som uppkommer till följd av förändringar och att dessa hanteras i
riskhanteringsprocessen.
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4. Olycksrisker i miljökonsekvensbeskrivningar
Detta kapitel beskriver riskhantering som en del av
miljökonsekvensbeskrivningar. Här visas bland annat hur olycksriskers
påverkan kan beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning samt hur kommunens
resurser i form av räddningstjänst och säkerhetssamordnare kan medverka i
arbetet.
Processen varierar beroende på om det är en plan, ett program, en verksamhet
eller en åtgärd som planeras. Det är också beroende av vilken typ av plan,
program, verksamhet eller åtgärd som avses. I kommande kapitel behandlas
riskhantering i miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen samt
miljökonsekvensbedömningar för verksamheter och åtgärder i
tillståndsärenden enligt 9 kapitlet i miljöbalken, liksom för
infrastrukturplanering enligt väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg.
Precis som i samband med riskhantering används en rad olika begrepp i
miljökonsekvenssammanhang. Det gör det viktigt att klargöra hur man använt
begreppen även i detta sammanhang och en definition av hur man använt
begreppen bör återfinnas i inledningen av underlaget.

4.1 Riskhantering – en naturlig del i MKBprocessen
Det är angeläget att så tidigt som möjligt föra in risk- och säkerhetsaspekter i
olika planerings- och projektutvecklingsprocesser. Målsättningen med
riskhantering i miljökonsekvensbeskrivningen är bland annat att redovisa vilka
olycksrisker som kan förekomma och vilket utredningsalternativ som är
fördelaktigast ur säkerhetssynpunkt. Genom att integrera säkerhetsaspekter
redan i framtagandet av projektet, planen eller programmet kan hoten mot
människors hälsa och miljön begränsas. Genom att ta hänsyn till och integrera
säkerhetsaspekter i ett tidigt skede i processen kan dessutom lokaliseringen
och den tekniska utformningen av en verksamhet påverkas. Säkerhet ska
följaktligen regelmässigt behandlas i så väl miljöbedömningar av planer och
program som i miljökonsekvensbedömningar av åtgärder och verksamheter.
Olycksrisker som förorsakas eller påverkas av den aktuella planen,
programmet, verksamheten eller åtgärden ska på samma sätt som andra typer
av miljöpåverkan identifieras, beskrivas och värderas. De risker som planen
eller programmet orsakar för till exempel människor och djur, yt- och
grundvatten, landskapsbild och kulturmiljö ska hanteras likvärdigt annan
miljöpåverkan som kan antas uppstå. Olycksrisker behandlas således som en
påverkansfaktor.
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För att kunna avgöra vilka olycksrisker som ett visst projekt eller en viss plan
medför, även på lång sikt, krävs att den samlade risknivån klarläggs. Vilket
innebär att verksamhetens, åtgärdens, planens eller programmets samlade
påverkan beaktas och att även andra verksamheters, åtgärders, planers eller
programs olycksrisker inkluderas i bedömningen. Väsentliga förändringar i
riskbild och risknivå som är orsakade av en aktivitet är i kombination med
andra dåtida, nutida och rimligt förutsebara framtida aktiviteter är så kallade
kumulativa effekter, som ska bedömas och redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Helheten
Om en plan, ett program, en verksamhet eller en åtgärd
exempelvis delas upp i etapper eller om dess miljöpåverkan endast
prövas för enskilda moment kan resultatet bli att den samlade
förändringen av olycksriskerna aldrig blir synliggjord och beaktad.
Enligt MKB-direktivet ska exploatören beskriva de troliga mer
betydande miljöeffekterna av projektet som helhet. Beskrivningen
bör i dessa fall ”innefatta den direkta inverkan, liksom i
förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, kort-,
medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller
negativ inverkan av projektet”.

4.2 Konsekvenser av olycksrisker och
konsekvenser av olyckor
Begreppet konsekvens i miljökonsekvensbeskrivningar inbegriper återverkan
på miljö och hälsa, hushållningen med mark, vatten, natur- och kulturresurser
och andra resurser samt förutsättningar för en ekologiskt uthållig utveckling.
Begreppet olycksrisk innefattar både sannolikheten för att en olycka ska
inträffa och konsekvenserna av olyckan (se vidare förklaring av riskbegreppen i
kapitel 3). Vi utgår från synsättet att det är olycksrisken (den samlade
risknivån) för människors hälsa och miljön som ska identifieras, beskrivas och
värderas som (miljö)konsekvens i miljökonsekvensbeskrivningen. Det betyder
att enbart konsekvenser av olyckor inte är detsamma som konsekvenser av
olycksrisker (jfr. begreppet miljökonsekvens i en miljökonsekvensbeskrivning).
Begreppet olycksrisk kan i samband med MKB beskrivas som en
miljökonsekvens. En liten olycksrisk kan då innebära en liten miljökonsekvens
och en stor olycksrisk kan innebära en stor miljökonsekvens. Det är den
samlade risknivån, alltså en sammanvägning av både sannolikhet och
konsekvens, som bör hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ovanstående synsätt innebär att konsekvenser för exempelvis människors
hälsa till följd av plötsligt inträffade händelser värderas som små om det
föreligger en låg risknivå. En olycksrisk med stora konsekvenser men med
mycket liten sannolikhet utgör således en låg risknivå, vars konsekvens för
människors säkerhet därmed värderas som en liten.
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Olycksrisker leder dock ofta även till andra konsekvenser än en faktisk
förändring av säkerheten för människors hälsa eller för miljön. Även
människors obehag och
rädsla för olyckor bör
betraktas som en
konsekvens av olycksrisker.
Närboende eller andra kan
känna stor oro för att
drabbas av olyckor vid en
anläggning eller verksamhet,
även om stora
ansträngningar görs för att
få en hög säkerhetsnivå.
4.2.1

Påverkan på människors hälsa

Konsekvenserna för människor av en olycka kan vara av olika slag, såsom
fysiska och psykiska skador, sjukdom och dödsfall eller andra former av ohälsa
och obehag. För att kunna värdera en plan eller ett projekts konsekvenser för
människors hälsa finns det skäl att göra en bedömning av sådana
konsekvenser. Detta bör exempelvis alltid göras om det finns människor som
använder områden nära en planerad verksamhet och som bedöms kunna
påverkas av dess miljökonsekvenser. Bedömningen kan omfatta såväl akuta
hälsoeffekter i samband med olyckor som mer långsiktiga hälsoeffekter. Det är
viktigt att det i beskrivningen av hälsokonsekvenser framgår hur befolkningen
inom projektets eller planens geografiska område kommer att exponeras för
olika miljö- och riskfaktorer, även under lång tid, så att de sammantagna
(kumulativa) effekterna kan bedömas.
4.2.2

Påverkan på naturmiljön

Många olyckor medför någon form av negativ påverkan på naturmiljön.
Exempelvis kan ämnen med olika skadliga egenskaper i samband med olyckor
spridas till mark, vatten och luft för att sedan påverka djur, växter, klimat,
kulturlandskap med mera. Påverkan kan även uppstå till följd av olyckor som
genererar tryckuppbyggnad eller värmestrålning. Olyckor kan även påverka
hushållningen av material, råvaror och energi. Exempelvis kan vattenresurser
skadas under lång tid framöver vid utsläpp av farliga ämnen. Det är framför allt
följande faktorer som är avgörande för konsekvenserna för miljön vid en olycka
med efterföljande kemikalieutsläpp:
•

källstyrkan hos utsläppet

•

ämnets eller ämnenas farlighet

•

spridningsförutsättningarna på platsen för olyckan

•

känsligheten hos recipienten som drabbas av utsläppet.

De två sista punkterna ovan är årstidsberoende och beroende av lokala
vädersituationer. Som exempel på detta kan nämnas is på sjöar, tjälad mark
eller temperaturskiktning i luften. Känsligheten kan också variera beroende på
om det är växtsäsong, häckningsperiod etc.
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4.2.3

Skador på egendom

Även olyckors konsekvenser för egendom omfattas av vad som ska behandlas i
en miljökonsekvensbeskrivning. I artikel 3 i MKB-direktivet4 anges att
bedömningen av miljöpåverkan bland annat ska ske beträffande materiella
tillgångar och kulturarv. Vissa typer av olyckor, framför allt bränder, kan ge
allvarliga skador på kulturmiljön. Oersättliga kulturvärden kan helt utplånas
eller skadas av brandgas eller förorenat brandvatten (kyl-och släckvatten).
Konsekvenser för kulturhistoriskt värdefull egendom, närboendes egendom
samt samhällsviktig verksamhet, som till exempel sjukhus, stora industrier och
viktig infrastruktur, bör behandlas i MKB. Det är dock knappast relevant att
beskriva tänkbara egendomsskador, som enbart utgör ett egenintresse för
verksamhetsutövaren i en miljökonsekvensbeskrivning.
I vissa sammanhang används begreppet miljökonsekvenser vid olyckor. Då
avses endast de skador på naturmiljön som olyckor kan orsaka. Enligt
propositionen 1998/99:64, Säkrare kemikaliehantering, omfattas även
egendom av miljöbegreppet i miljöbalken. I lag om skydd mot olyckor skiljer
man däremot mellan skyddet av miljön och egendom.

4.3 Olycksrisker och andra säkerhetsaspekter
i miljökonsekvensbeskrivningar
Olycksriskerna bör beskrivas tillräckligt utförligt för att en
miljökonsekvensbeskrivning ska kunna utgöra underlag för en samlad
bedömning av konsekvenser för människors hälsa och miljön, både för den
färdiga anläggningen och under byggskedet. Observera att miljöbegreppet här
har en väldigt bred betydelse och inrymmer även till exempel kulturmiljö,
egendom och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Olycksrisker
som huvudsakligen är arbetsmiljörelaterade behöver normalt inte behandlas i
en MKB enligt miljöbalken (jfr 1 kap. 3 § miljöbalken)
Den faktiska riskbilden för varje alternativ lokalisering, utformning eller
teknisk lösning bör belysas. Många gånger innebär olika alternativ skillnader i
säkerhet, som också bör beskrivas. Det kan till exempel vara olika risknivåer,
olika typer av olycksrisker, olika karaktär hos riskerna (exempelvis liten
sannolikhet och stora konsekvenser respektive stor sannolikhet och små
konsekvenser), olika kostsamma eller besvärliga säkerhetsåtgärder, olika
grupper av människor eller områden som utsätts för riskerna, människors olika
riskuppfattningar samt olika förutsättningar för räddningsinsatser.
4.3.1

”Val av olycksrisker”

Exakt vilka olycksrisker som bör behandlas i en specifik MKB beror naturligtvis
helt på vilken typ av verksamhet, åtgärd, plan eller program som
miljökonsekvensbeskrivningen avser. Det finns till exempel ingen anledning att
behandla olycksrisker som överhuvudtaget inte kan förekomma, eller sådana
olycksrisker vars sannolikheter och konsekvenser kan betraktas som
4

Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av

vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG
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försumbara eller som inte kan påverkas inom de alternativ som
miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa. Jordbävningar förekommer i
Sverige, men torde inte inom överskådlig framtid vara en risk vars
konsekvenser är av den storleksordningen att de behöver vara föremål för
särskilda utredningar. Meteoritnedslag är exempel på händelser med extremt
låg sannolikhet. Vidare måste olycksriskerna stå i relation till den
detaljeringsgrad och de frågor som miljökonsekvensbeskrivningen i övrigt ska
belysa.
Avgränsningen av vilka olycksrisker som bör hanteras i MKB-processen bör
vara generös. Konsekvenserna av en olycka kan ibland sträcka sig mycket långt
från riskkällan.
Vilka olycksrisker som bör hanteras bör bland annat
avgöras utifrån:
•

typ av verksamhet (kemikaliehantering, teknik, enkel eller
komplex verksamhet, byggnadsutformning, organisation,
trafik, marktyp, hur omgivningen ser ut,
väderförhållanden etc.)

•

verksamhetens omfattning (liten eller stor omfattning, till
exempel småindustri eller storindustri, kontinuerlig eller
säsongsbetonad drift, driftspersonal på plats eller
fjärrdrift, dagdrift eller dygnetruntdrift, litet eller stort
antal transporter, eller ett eller flera olika transportslag)

•

vilka riskobjekt och skyddsvärda objekt som finns i
omgivningen.

Nedanstående olycksrisker bör i lämplig omfattning behandlas i MKB vid
framför allt fysiska planer enligt plan- och bygglagen samt vid tillståndsgivning
enligt miljöbalken till olika verksamheter och åtgärder:
Olycksrisker som finns inom ett planområde eller inom en verksamhet eller
ett verksamhetsområde och som kan påverka omgivningen
Detta innebär till exempel utsläpp av farliga ämnen, brand, explosion eller
mekanisk skada. Här avses även sådana olycksrisker utanför plan- eller
verksamhetsområdet som är följd av en verksamhet eller en plan, exempelvis
risker med transporter av farligt gods eller trafikolycksrisker längs
anslutningsvägar till och från en industrianläggning eller ett planområde.
Olycksrisker i omgivningen som kan påverka människor eller miljö inom ett
plan- eller verksamhetsområde
Exempel kan här vara tågurspårning, brand, utsläpp av farliga ämnen, skred
och översvämningar. Särskilt viktigt är det att beskriva olycksrisker i
omgivningen i de fall intilliggande verksamheter omfattas av
Sevesolagstiftningen.
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Olycksrisker som finns inom ett plan- eller verksamhetsområde och påverkar
människor och miljö inom området
Exempel på sådana risker kan vara brand eller olycka med farligt gods i
trafiktunnlar, trafikolyckor, brand och kommunikationsolyckor vid
resecentrum, godsterminal etc., brand- och explosionsrisk (till exempel
detaljplan med bensinstation och restaurang nära varandra), brand (till
exempel detaljplan med särskilt brandfarlig tät trähusbebyggelse eller värdefull
kulturmiljö), utsläpp av farliga ämnen och spridning av förorenat släckvatten
vid brand (till exempel detaljplan som medger industri eller lager på
infiltrationskänslig mark).
Exempel på olycksrisker att hantera i MKB-processen
Nedan ges några exempel på olycksrisker som kan vara aktuella att hantera i
arbetsprocessen. Listan kan vara en vägledning för MKB-arbetet, men ska inte
ses som en fullständig checklista.
•

brand

•

kommunikationsolyckor, till exempel vägtrafik-, tåg-, flyg- och
fartygsolyckor

•

utsläpp av farliga ämnen

•

explosion

•

olyckor med farligt gods, kan till exempel innebära brand, explosion,
utsläpp av farliga ämnen

•

ras och skred

•

översvämningar

•

kollaps hos konstruktion, till exempel byggnadsras, broras, påkörning
av bro vid exempelvis farleder

•

övrigt, till exempel elolyckor, drunkning med mera

•

indirekta konsekvenser som kan vara svåra att överblicka, till exempel
elbortfall, avbrott i telekommunikationer med mera.

4.3.2

Räddningstjänstaspekter

Räddningstjänstaspekter bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningar
eftersom räddningstjänstens möjligheter för att kunna utföra en
räddningsinsats på ett effektivt sätt har betydelse för hur allvarliga
konsekvenserna blir vid olyckor. Det går inte att förutsätta att
räddningstjänsten alltid kan göra en insats. Räddningstjänsten är en oberoende
faktor som kan få nya förutsättningar för att kunna göra insats, genom ny
lokalisering, personalförändringar och förändringar i utrustning.
Räddningstjänsten kan aldrig vara en faktor som tillgodoräknas vid olycka
eftersom de vid ett olyckstillfälle kan vara upptagna vid annan olycka eller
prioritera sina resurser på annat håll.
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Förutsättningar för räddningsinsatser kan till exempel behandla
framkomlighet för utryckningsfordon, tillgänglighet till byggnader och
anläggningar, släckvattenförsörjning, platser för iläggning av länsar eller
särskilda räddningsresurser. Särskilt bör eventuella svårigheter vid en
räddningsinsats samt
förslag till åtgärder
beskrivas. I vissa fall kan
även förutsättningarna för
ambulansverksamhetens
och polisens insatser tas
upp. I samband med
framför allt större väg- och
järnvägsprojekt kan
insatstider och
utryckningsvägar för vissa
områden, bebyggelsegrupper eller anläggningar komma att förändras, vilket i
så fall bör beskrivas.
Eventuell miljöpåverkan av räddningsinsatser bör tas upp i en
miljökonsekvensbeskrivning. Själva räddningsinsatsen kan ibland bidra till en
negativ miljöpåverkan, detta gäller särskilt i samband med olyckor inom
kemikaliehanterande verksamhet, återvinningsanläggningar etc. Här bör
omgivningsfaktorer såsom vattentäkter, ekologiskt känsliga områden och
dylika uppmärksammas liksom eventuellt behov av uppsamlingsdammar för
uppsamling och omhändertagande av förorenat brandvatten (kyl- och
släckvatten) eller kemikalieutsläpp.
Om verksamheten förfogar över egna resurser för räddningsinsats bör den
naturligtvis också beskrivas.

4.4 Redovisning av säkerhet i
miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa de grundläggande
förutsättningarna för säkerheten i det aktuella projektet, planen eller
programmet. Vidare bör den samlade riskbilden för de olika
utredningsalternativen och nollalternativ redovisas både under byggskede och
under driftskede. De aktuella olycksriskerna bör kortfattat beskrivas, till
exempel med hjälp av sannolikheter och konsekvenser. Förslag till
säkerhetshöjande åtgärder bör också redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Någon form av redovisning av
säkerhetsaspekter bör alltid göras – även om olycksriskerna är små, obefintliga
eller om projektet, planen eller programmet innebär förbättrad säkerhet.
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Miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en
beskrivning av följande faktorer:
•

Förekommande olycksrisker. Vad kan hända och var kan
det hända? Både stora och små olycksrisker bör redovisas.

•

Riskobjekt och skyddsvärda objekt i omgivningen.

•

Risknivåer eller riskvärdering för varje alternativ. Vilket
alternativ innebär bäst respektive sämst säkerhet?

•

Planerade riskreducerande åtgärder och ytterligare
tänkbara säkerhetsåtgärder.

•

Förutsättningar för räddningsinsatser.

•

Beskrivning och hantering av osäkerheter.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en viktig komponent i de kommunikationsoch samrådsförfaranden som genomförs inom ramen för de olika planeringsoch tillståndsprocesserna. Samtidigt är den ett obligatoriskt underlag för
beslut. Det är därför viktigt att dokumentet är tydligt och enkelt. Det gäller att
försöka beskriva säkerhetsaspekterna på ett lättförståeligt sätt utan att göra
avkall på väsentlig information. Beskrivningen av olycksrisker i
miljökonsekvensbeskrivningen ska vara opartisk. Viktig information om
säkerheten får inte undanhållas. Det kan vara lämpligt att ange vilka
säkerhetsexperter som har deltagit i samråd eller i arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen. Även källor, litteratur och tidigare
undersökningar (riskanalyser etc.) bör redovisas.
4.4.1

Rubriksättning – disposition

En MKB bör vara lättöverskådlig och enkel att hitta i. Det är lämpligt att
innehållsförteckningen anger var säkerhetsaspekterna återfinns.
Säkerhetsaspekterna spänner över så många olika områden att det många
gånger kan vara svårt att hitta en lämplig disposition. Några exempel på
rubriksättning och disposition ges nedan:
•

Alla säkerhetsaspekter samlas under en egen rubrik, till exempel
Säkerhet, Hälsa och säkerhet eller Olycksrisker. Fördelen med detta är
att avsnittet blir lätt att hitta och även att läsaren får en överblick över
säkerhetsaspekterna. Avsnittet kan dock bli omfattande och det kan
finnas fara för dubbelskrivningar, till exempel kan frågor om yt- och
grundvatten hamna både under säkerhetsrubriken och under egen
vattenrubrik.

•

Säkerhetsaspekterna är fördelade under respektive rubrik eller
sakområde, till exempel under naturmiljö, yt- och grundvatten, hälsa,
kulturmiljö. I detta fall är det lämpligt med underrubriker som hjälp för
att hitta säkerhetsaspekterna. Dessa bör också återfinnas i
innehållsförteckningen.

41

•

Ibland kan det vara lämpligt att samla vissa säkerhetsfrågor under en
egen rubrik. Under denna rubrik bör det då finnas en tydlig hänvisning
till de andra avsnitten som också behandlar säkerhetsaspekter.

•

Säkerhetsaspekterna kan redovisas under beskrivningen av
miljökonsekvenser för varje alternativ.

Säkerhetsaspekterna bör dessutom alltid:
•

Redovisas översiktligt i dokumentets sammanfattning.

•

Återfinnas i avsnittet sammanfattning av konsekvenser eller
motsvarande, där de lätt bör kunna urskiljas och bedömas tillsammans
med övriga aspekter. Ofta redovisas en sammanfattning av
konsekvenserna i någon form av matris (se exempel nedan).

Enklare riskanalyser och riskbedömningar kan ingå direkt i
miljökonsekvensbeskrivningen. Många gånger är dock riskanalyserna tekniska
till karaktären och vanligtvis ingår också omfattande beräkningar och
dokumentation. I dessa fall är det lämpligt att riskanalyserna utgör egna
dokument som redovisas i form av bilagor eller underlagsdokument till
miljökonsekvensbeskrivningen. En sammanfattning som innehåller
slutsatserna och andra väsentliga delar av riskanalyserna bör alltid finnas
inarbetade i miljökonsekvensbeskrivningen.
I de fall säkerhetsaspekterna är omfattande, komplexa eller omstridda, kan
riskanalyserna bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. I andra fall bör det vara
tillräckligt att få ta del av riskanalyserna på begäran.
4.4.2

Redovisning med hjälp av geografisk information

I princip alla olycksrisker har en geografisk förankring. Därför är det en stor
fördel om olycksriskerna kan
redovisas med hjälp av kartor,
på motsvarande sätt som är
vanligt för andra aspekter (till
exempel naturmiljö,
landskapsbild, buller och
kulturmiljö). Här kan
exempelvis GIS eller VR-modell
användas. Kommunerna har
ibland underlagsmaterial
(kommunal riskinventering eller
riskanalys) i GIS.
Både riskobjekt och skyddsvärda objekt kan redovisas på kartor. Exempelvis
riskkonturer (individrisknivåer) och gaskoncentrationer vid utsläpp av giftig
gas kan med fördel redovisas geografiskt. En så kallad vindros kan visa hur ett
gasmoln sprids i omgivningen vid olika vindstyrkor och vindriktningar. Även
vissa säkerhetshöjande åtgärder kan redovisas på kartor.
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4.4.3

Lokala risk- och säkerhetsexperter – viktiga
samarbetspartners

Vid upprättandet av en MKB är själva processen av stor betydelse för en
korrekt hantering av säkerhetsaspekterna. Många olika aktörer förväntas delta
i arbetet och föra det framåt. Den kommunala räddningstjänsten alternativt det
kommunala räddningstjänstförbundet, den kommunala säkerhetssamordnaren
och i vissa fall miljöförvaltningen är naturliga parter och viktiga lokala experter
gällande risk- och säkerhetsfrågor.
Räddningstjänsten, säkerhetssamordnaren eller någon annan med
motsvarande kompetens kan som expertorgan till exempel delta i samråd och
arbetsmöten. Räddningstjänsten eller säkerhetssamordnaren kan ge råd och
bistå med underlag för att verksamhetsutövaren ska kunna beskriva och
bedöma säkerhetsfrågor. Vid planarbete bör räddningstjänsten och
säkerhetssamordnaren bistå planförvaltningen genom att aktivt delta i arbetet
med riskanalyser och riskbedömningar, och i övrigt bevaka
säkerhetsaspekterna under miljöbedömningen, miljökonsekvensbedömningen
och i planarbetet. Kommunens kompetens inom risk- och säkerhetsfrågor bör
delta i samråd inför beslut om en plan eller ett projekt kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
De beskrivningar av säkerhetsaspekter och överväganden som görs i
miljökonsekvensbeskrivningar och i riskanalyser eller olika
underlagsdokument bör i vissa fall kunna utgöra ett värdefullt underlag för
kommunen vid upprättande av insatsplaner, som underlag för övningar och
utbildningar samt i kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor. Dokumenten kan även ligga till grund för kommunens översiktsplan
och risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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5. Miljöbedömning och
riskhantering
Detta kapitel beskriver riskhanteringen som en del av miljöbedömningar av
planer och program. För att olycksrisker ska kunna behandlas på ett
ändamålsenligt vis i miljöbedömningar och dess miljökonsekvensbeskrivningar
är det nödvändigt att dessa integreras som en naturlig del i hela processen.
Riskhantering kan här ses som ett verktyg eller metod för att behandla
olycksriskers påverkan på människors hälsa eller på miljön i
miljöbedömningen.
I detta kapitel beskrivs en generell modell för integrering av
riskhanteringsprocessen i miljöbedömningar samt en närmare beskrivning av
hur frågorna kan integreras i arbetet med planer enligt plan- och bygglagen.

5.1 Riskhantering i
miljöbedömningsprocessen
Nedan beskrivs hur riskhanteringsprocessens moment kan integreras i
miljöbedömningar av planer och program. Modellen är generell och finns mer
specifikt beskriven för översiktsplaner och detaljplaner i delkapitel 5.2.
För bättre överblick och tydlig koppling mellan processerna redovisas
flödesscheman med ingående delmoment i figur 6. Genom hela processen är
samråd och öppenhet viktiga grundförutsättningar.
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FIGUR 6, Schematisk beskrivning av riskhantering i
miljöbedömningsprocessen5.
5.1.1

Behovsbedömningen

Grundkriteriet för det ska anses finnas ett behov av en miljöbedömning är att
genomförandet av den aktuella planen eller programmet kan antas medföra en
5

Processen om miljöbedömning är hämtad ur Naturvårdsverkets Handbok (2009:1) med

allmänna råd om miljöbedömning av planer och program (utgåva 1, februari 2009) och
därefter kompletterad med moment i riskhanteringsprocessen.
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betydande miljöpåverkan. Det är inte entydigt definierat i lagstiftningen eller
dess förarbeten vad som menas med betydande miljöpåverkan. En viss
uppfattning om typ och storlek på betydande påverkan ges dock av MKBförordningen. Där anges det att planer och program som anger förutsättningar
för kommande tillstånd för de verksamheter och åtgärder som räknas upp i
förordningen med tillhörande bilagor alltid ska antas medföra betydande
miljöpåverkan. Också de erfarenheter som vunnits vid länsstyrelsernas
bedömningar av verksamheters och åtgärders betydande miljöpåverkan kan
användas som vägledning.
Riskerna för människors hälsa eller för miljön är en av de aspekter som särskilt
ska beaktas när en behovsbedömning görs med stöd av MKB-förordningens
bilaga 4. Olycksrisker kan alltså, såväl enbart som tillsammans med annan
miljöpåverkan, vara skäl för att en plans eller ett programs genomförande ska
anses medföra en betydande miljöpåverkan. Det är planens eller programmets
påverkan i absoluta termer som ska vara utgångspunkt för bedömningen. Det
innebär att förväntade miljövinster inte får ”räknas av” från den betydande
negativa miljöpåverkan som identifierats, exempelvis en ökad olycksrisk för en
annan grupp individer eller ett annat skyddsobjekt. Att leda farligt gods i
tunnel innebär till exempel en minskad riskexponering för människor i
omgivningen, men en ökad exponering för människor som befinner sig i
tunneln.
Syftet med att göra miljöbedömningar är att kommuner och myndigheter ska
integrera miljöaspekter i utarbetandet av planer och program så att en hållbar
utveckling främjas. Planens eller programmets potential att påverka
samhällsutvecklingen i en sådan riktning bör också beaktas vid bedömningen,
till exempel möjligheten att öka samhällets robusthet och beredskap för
olyckor. Detta innebär bland annat att kunskapen om den miljöpåverkan som
planen eller programmets genomförande kan antas medföra ska tillvaratas
under planarbetet för att påverka planens utformning och innehåll.
I det inledande skedet är sällan de aktuella risknivåerna kända. Som ett första
steg i riskhanteringsarbetet kan det vara lämpligt att i samband med
behovsbedömningen genomföra en övergripande riskinventering. Detta för att
identifiera eventuella riskkällor och skyddsvärda objekt (människa, natur- och
kulturmiljö), eventuella konfliktområden dem emellan samt vilket behov som
finns av fortsatt riskhantering. Finns styrande dokument på regional eller
kommunal nivå avseende riskhänsyn kan dessa fungera som stöd, liksom riskoch sårbarhetsanalyser som upprättats i kommunen, länet etc. Exempel på det
sistnämnda kan vara kommunala handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor, risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om kommuners och landstings
åtgärd inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
regional risk- och sårbarhetsanalys enligt förordning om krisberedskap och
höjd beredskap. I dessa bör särskilt frågor om sårbarhet och kritiska beroenden
beaktas eftersom sådana frågor kan vara svåra att fånga i andra sammanhang.
Även riskanalyser för specifika verksamheter kan användas som underlag i
detta skede, vilket kan betraktas som en form av översiktlig förstudie till den
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riskinventering som återfinns i modellen för riskhanteringsprocessen (se vidare
kapitel 3).
Följande frågor behöver besvaras i den översiktliga
riskinventeringen:
•

Vilka riskkällor finns inom och utanför planen eller
programmet?

•

Vad kan hända? Vilka konsekvenser kan uppstå? För vem
och för vad?

•

Kan en olycka påverka planen eller programmet?

•

Finns några skyddsvärda objekt som kan påverkas?

•

Finns följdverksamheter som behöver beaktas, exempelvis
transporter av farligt gods?

I samband med behovsbedömningen kan det vara lämpligt att föra en dialog
med kommunens räddningstjänst, säkerhetssamordnare eller någon med
motsvarande kompetens för att i ett tidigt skede diskutera målsättning med
riskhanteringen. Detta skede syftar även till att göra alla som arbetar med
miljöbedömningen medvetna om vilka riskfrågor som är aktuella och behöver
hanteras i den fortsatta processen.
5.1.2

Miljöbedömning

Avgränsningsskedet
Miljöbedömningen ska så långt som det är relevant och rimligt identifiera,
utvärdera och beskriva den betydande miljöpåverkan som kan uppstå för till
exempel människors hälsa, klimatet, landskap med kultur, biologisk mångfald
och materiella tillgångar. Avgränsning är således en ständigt aktuell fråga – vad
är relevant och rimligt? Avgränsning är emellertid också en särskild fas i
inledningen av arbetet med miljöbedömningen, där bland annat samråd ska
ske med vissa myndigheter. Tanken är att flertalet avgränsningsfrågor ska
klaras av tidigt i processen så att det fortsatta arbetet medvetet kan fokusera på
de frågor som är mest angelägna för att hantera planens eller programmets
betydande miljöpåverkan.
Avgränsning bör göras både i tid och rum och i sak, det vill säga med avseende
på miljöaspekter och sakfrågor. Viktiga utgångspunkter för valet av
avgränsning är bland annat planens eller programmets karaktär och syfte, samt
dess potential att bidra till lösningar av olika miljöproblem eller att säkra
viktiga miljövärden. En beskrivning av de aktuella miljöförhållandena som kan
komma att påverkas bör alltid utarbetas inför de samråd som genomförs i detta
skede. Med miljöförhållanden avses givetvis även risker för människors hälsa
och miljön som är befintliga, innan planen eller programmets genomförande.
I detta skede bör riskhanteringsprocessens delmoments omfattning behandlas,
vilket omfattar att klargöra mål och syfte med riskhanteringen. Centrala frågor
att behandla i samråd är exempelvis vilka moment i riskhanteringsprocessen
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som bör beaktas, samt vilken metodik och vilka värderingskriterier som är
lämpliga för den aktuella planen eller programmet. Det är viktigt att detta
kommuniceras med allmänheten. Om fastslagna värderingskriterier saknas för
aktuell plan eller program, bör beslut tas om vilket underlag som krävs för att
avgöra lämplig omfattning på riskhanteringsprocessen.
Följande frågor bör ställas i avgränsningsskedet:
•

För vilket område eller system ska riskbedömningen
utföras?

•

Vilka riskkällor är aktuella, såväl inom som utanför
avgränsat område? Vilka behöver studeras närmare?

•

Kan indirekta effekter eller kumulativa effekter bli
aktuella?

•

För vem eller vad ska riskerna beaktas? Vilka skyddsvärda
objekt, miljöer, populationer kan påverkas?

•

Vilka värderingskriterier och vilken metodik ska
användas? Finns underlag för sådant beslut eller krävs
ytterligare underlag?

•

Vilka aktörer bör vara delaktiga i kommande delar av
riskhanteringsprocessen?

I avgränsningsskedet är det lämpligt att samråd sker med aktörer med kunskap
om kommunens och länets riskhantering. Detta kan på lokal nivå vara till
exempel räddningstjänsten, miljöförvaltningen eller säkerhetssamordnaren i
kommunen. På regional nivå bör den enhet på länsstyrelsen som handhar
riskhanteringsfrågor kontaktas. För planer och program på nationell nivå kan
samråd hållas med centrala myndigheter. Även styrande dokument avseende
riskhänsyn, i den mån sådana dokument finns tillgängliga, kan fungera som
stöd i avgränsningen.
Analys- och utredningsskedet
Arbetet med att göra analyser och utreda olika sakfrågor påbörjas redan i
behovsbedömningen men det är först när miljöbedömningen inleds som
arbetet intensifieras och fördjupas. När den första avgränsningen gjorts kan ett
skede med mer fokuserat utredningsarbete inledas. Det är i detta skede som
arbetet med att integrera miljöaspekter i planen eller programmet är som mest
intensivt. Detta är en iterativ, upprepande och överlappande, process som inte
kan delas upp entydigt, och samma fråga kan därför återkomma vid flera
tillfällen men med lite olika vinkling. Det är viktigt att analyser och
bedömningar görs samordnat med program- eller planarbetets
framåtskridande och att miljöbedömningen inte tillåts bli en extern granskning
i efterhand. Detta gäller även den del i miljöbedömningen som behandlar
riskfrågor.
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Särskilt viktigt är att eventuella strategiska val i utarbetandet av planen eller
programmet identifieras tidigt så att de olika valmöjligheterna kan utredas och
värderas utifrån miljöbedömningens syfte. Inte minst utifrån önskemålet att
minska samhällets sårbarhet är det viktigt att analysera och värdera denna typ
av valsituationer. Kravet att utveckla särskilda ”miljöåtgärder” för att
förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan respektive
säkra eller förstärka positiv påverkan bör till stora delar tillgodoses under detta
skede. Detta kan ses som en del av alternativarbetet vilket är en annan
obligatorisk del i en miljöbedömning. Miljöbedömningen bör initiera
utvecklingen av relevanta alternativ, till exempel alternativ som leder till lägre
olycksrisker, reducerad sårbarhet och ökad resiliens, men det är inom den
ordinarie processen för framtagandet av planen eller programmet som
alternativen ska utarbetas. Alla alternativ bör beskrivas likvärdigt, ur alla
aspekter varav risk är en konsekvens.
Analys- och utredningsskedet omfattar att fördjupa den övergripande
riskinventering som genomförts i behovsbedömningen. Det kan i många fall
vara svårt att i ett tidigt skede förutsätta vilket behov av analyser och
bedömningar som föreligger. En riskinventering eller en övergripande
riskbedömning bör därigenom genomföras för att identifiera eventuellt behov
av vidare utredningar. Omfattning av erforderlig riskhantering varierar från fall
till fall och beror bland annat på syftet med önskad riskhantering.
I ett mer detaljerat riskhanteringsarbete är det inte ovanligt att ny kunskap
kommer fram avseende exempelvis riskkällor och de riskområden som dessa
kan generera. Detta kan föranleda att omfattning och avgränsning behöver
omprövas. Det är därför viktigt att dessa frågor hanteras integrerat i
miljöbedömningen och arbetet
med att ta fram planer eller
program.
Planens genomförande kan
påverka samhällets sårbarhet och
resiliens. Detta kan vara svårt att
kvantifiera men bör så långt
möjligt beskrivas för att kunna
värderas.
Riskhantering i analys- och utredningsskedet omfattar att uppskatta risk och
sårbarheter helst i form av sannolikheter och konsekvenser för att på så sätt
erhålla ett mått på vilken risknivå som identifierade riskkällor berörda av
planen eller programmet kan generera. Risknivåer bör redovisas för samtliga
utredningsalternativ eller plan- eller programförslag som tagits fram och
jämföras med uppsatta säkerhetsmål för att avgöra om det föreligger behov av
riskreducerande åtgärder. Hur värderingen bör ske kan variera med
riskbedömningens syfte. I vissa fall kan det vara lämpligt med en jämförande
värdering mellan olika alternativ medan det i andra fall kan vara aktuellt med
en värdering av den beräknade risknivån gentemot exempelvis framtagna
värderingskriterier, lagstiftning eller någon annan form av styrande dokument.
Den värdering som sker i syfte att avgöra behov av riskreducerande åtgärder är

49

inte att förväxla med den värdering av risk som sker i den samlade bedömning
av om planen är lämplig att genomföra eller inte. Försiktighetsprincipen och
skälighetsregeln innebär att alla skäliga skyddsåtgärder ska vidtas för att
förebygga skada.
I många fall kan risknivån vara styrande för utformning och gestaltning av en
plan eller ett program. Riskhanteringen bör därför ske integrerat med planeller programarbetet och erhållna risknivåer ses som ett underlag i arbetet med
hur planen eller programmet ska se ut. För att visa att föreslagna åtgärder, om
sådana ingår, har tillräckligt riskreducerande effekt bör åtgärderna så långt det
är möjligt verifieras. Värt att fundera på är även om åtgärderna är lämpliga att
reglera i aktuell plan eller program.
Redovisning av riskhantering i miljökonsekvensbeskrivningen
Olyckors konsekvens på människa och miljö bör redovisas så som övriga
miljökonsekvenser i miljökonsekvensbeskrivningen. Lämpligt är att på ett icketekniskt sätt redogöra för den risknivå som erhållits, om behov finns av
riskreducerande åtgärder samt vilken risknivå som erhålls i de fall åtgärderna
genomförs. Denna redovisning bör göras för varje alternativ som utretts i syfte
att utgöra underlag för den samlade bedömningen av de konsekvenser för
människa och miljö som planen eller programmets bedöms kunna medföra.
Samråds- och granskningsskedet
När det finns ett färdigt utkast till plan eller program med
miljökonsekvensbeskrivning ska dessa offentliggöras för granskning av berörda
kommuner, myndigheter och allmänheten. Om en plan eller ett program kan
antas leda till betydande miljöpåverkan i andra länder, ska dessa också beredas
möjlighet att delta i granskningen av förslaget till plan eller program och
miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd med annat land genomförs i så fall
genom Naturvårdsverkets försorg.
I den granskning av miljökonsekvensbeskrivningen som görs av myndigheter,
experter, sakägare och allmänhet med flera bör bland annat de ingående
riskhanteringsmomenten granskas. Särskilt bör eventuella riskbedömningar
granskas. Samrådstiden bör alltid vara väl tilltagen. I de fall riskförhållandena
är särskilt komplicerade och/eller då risknivåerna kommer att vara höga även
efter det att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått genomförts bör
samrådstiden sättas på ett sådant vis att samrådsparterna ges en rimlig
möjlighet att göra egna analyser och värderingar.
De synpunkter som lämnas under samrådet ska beaktas, det vill säga tas under
övervägande, och hur detta görs ska sedan redovisas i en särskild
sammanställning till beslutet (se nedan). Det måste således finnas en
beredskap för att efter granskningssamrådet kunna revidera och komplettera
såväl planen eller programmet som miljökonsekvensbeskrivningen och dess
bakomliggande utredningar, till exempel riskinventeringar och
riskbedömningar.
Beslutsfattandet
Innan en kommun eller myndighet antar eller på annat sätt fattar bindande
beslut om en plan eller ett program, alternativt lägger den till grund för en
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juridisk reglering, ska miljökonsekvensbeskrivningen och vad som framkommit
i samråden beaktas. Att beakta innebär inte att rekommendationer i
miljökonsekvensbeskrivningen, synpunkter eller krav måste följas, men
rimligen att de ska tas upp till behandling. Kravet på beaktande ska dessutom,
precis som alla andra bestämmelser i miljöbalken, tillämpas i enlighet med
balkens tillämpningsimperativ (1 kap. 1 §) vilket bland annat säger att
”Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan
påverkan”.
När planen eller programmet har antagits ska den beslutande myndigheten
eller kommunen i en särskild sammanställning bland annat redovisa hur
miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet. En sådan
redovisning förutsätter att de ställningstaganden och vägval som görs under
processens gång, bland annat avseende planens eller programmets påverkan på
risk och säkerhetsförhållanden, bör dokumenteras. Eventuella förslag till
riskreducerande åtgärder som beslutas vara nödvändiga att genomföra för att
erhålla en acceptabel risknivå bör finnas med i juridiskt bindande dokument
exempelvis föras in på plankartan, för att kunna beaktas i kommande
planerings- och projekteringsskeden.
5.1.3

Uppföljningsskedet

Den kommun eller myndighet som beslutar om planen eller programmet har
ansvar för att skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens
genomförande medför. Detta för att kommunen eller myndigheten tidigt ska få
kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats,
så att lämpliga avhjälpande åtgärder kan vidtas. Genomförandet av den
aktuella planen eller programmet bör exempelvis följas upp så att beslutade
försiktighetsmått och åtgärder verkligen genomförs och får den avsedda
verkan. En mer förutsättningslös övervakning av planens eller programmets
reella inverkan behöver också genomföras.
Detta skede inkluderar de delmoment i riskhanteringsprocessen om
riskreducering, kontroll och uppföljning om beslutade åtgärder genomförts. I
uppföljningsskedet ligger även att kontrollera om förutsättningar som kan
påverka riskbilden förändrats så att en ny riskuppskattning behöver
genomföras. Uppföljning kan med fördel samordnas med övrig
tillsynsverksamhet, kontrollprogram etc.

5.2 Riskhantering vid planläggning enligt
plan- och bygglagen
Detta kapitel behandlar hur riskhanteringsprocessen kan integreras i plan- och
miljöbedömningsprocessen i samband med framtagande av översiktsplaner,
fördjupning av översiktsplaner samt detaljplaner.
I MKB-förordningen anges att en översiktsplan alltid ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning alltid ska
genomföras när det gäller översiktsplaner (jämför detaljplaner nedan).
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5.2.1

Riskhantering i översiktsplanering, fördjupning av
översiktsplaner och tematiska tillägg

Att påbörja arbetet med riskhanteringsprocessen och integrera denna i
kommunens översiktsplanering innebär stora möjligheter att på en strategisk
nivå främja en hållbar samhällsutveckling avseende människors hälsa och
säkerhet. Att beakta olycksrisker i ett tidigt skede av planläggningen kan leda
till att skadepåverkan från eventuella olyckor blir lägre.
Det är viktigt att olycksriskerna ställs i relation till övriga
planeringsförutsättningar då inblandade parter inte alltid behöver ha en
samsyn kring hur olika planeringsförutsättningar ska relateras till varandra. En
översiktsplans innebörd och miljökonsekvenser ska tydligt kunna utläsas i
planhandlingarna för att förstärka planens funktion som beslutsunderlag och
för att underlätta förståelse och diskussion kring olika förslag i planprocessen.
Avgränsning
Avgränsningsskedet i en översiktsplan innebär att avgränsa arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen och därigenom den riskhantering som ska
genomföras. Fokus ligger på att den betydande miljöpåverkan ska identifieras,
beskrivas och bedömas.
I de fall ett politiskt program har upprättats kan detta utgöra underlag för att
bedöma planens viktigaste miljöpåverkan och avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen. Här är mycket lämpligt att delmomentens
omfattning i riskhanteringsprocessen hanteras i programmet för att ange mål
eller visioner avseende olycksrisker. Detta kan vara ett underlag för att avgöra
vad som ska ses som betydande miljöpåverkan utifrån ett olycksriskperspektiv
och vara enmycket bra vägledning i riskhanteringsarbetet för såväl
översiktsplanen som efterföljande detaljplaner.
Avgränsningen omfattar även att beskriva vilka uppgifter som är viktiga för
beskrivning av miljökonsekvenserna utifrån planens innehåll och
detaljeringsgrad. Detta innebär att identifiera möjliga geografiska områden
som kan påverkas samt redovisa den betydande miljöpåverkan som sker genom
pågående markanvändning. Utifrån ett olycksriskperspektiv betyder detta att
definiera vad betydande miljöpåverkan innebär ur risksynpunkt, samt redovisa
konsekvens och riskområden runt olika riskkällor.
Den riskhantering som genomförs i översiktsplanering bör omfatta att
inventera befintliga och planerade riskobjekt såsom verksamheter och markoch miljöförhållanden som kan medföra påverkan på omgivningen. På
motsvarande sätt bör möjliga skyddsobjekt kartläggas. Då konsekvenser av en
olycka kan sträcka sig långt från riskkällan är det viktigt att inventeringen inte
avgränsas till kommunens administrativa gränser utan att riskkällor och markoch miljöförhållanden även i angränsande områden beaktas.
Beroende på planens omfattning och innehåll kan strategiska sårbarheter
behöva analyseras, både befintliga och de som tillförs efter planens
genomförande. Översiktsplan innebär bland annat val av lokalisering och för
olika skyddsobjekt. Det underlag som tas fram är därigenom av stor vikt för hur
vägledande översiktsplanen kommer att vara. Planförslaget ska bedömas
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utifrån minst ett nollalternativ, vilket kan omfatta att beskriva den situation
som kan uppstå om inte planerade verksamheter eller åtgärder genomförs eller
om föreslagna skyddsåtgärder inte vidtas. Även rimliga alternativ för att uppnå
målen med planen ska identifieras, beskrivas och bedömas för att undersöka
om det finns andra sätt att lösa relevanta planfrågor på.
I arbetet med avgränsningar är det lämpligt att diskussion förs kring
omfattning och djup av den riskhantering som ska genomföras för de olika
alternativ som ska belysas i miljöbedömningen. Det finns inte lagstadgat vilken
omfattning av riskhantering som ska ske i olika processteg för framtagande av
planer och program. Generellt gäller däremot att ju mer noggrann och
detaljerad riskhantering som genomförs i ett tidigt skede, desto bättre underlag
för rekommendationer av lämplig markanvändning och eventuell fortsatt
riskhantering kan tas fram. För att hitta rätt detaljeringsgrad bör samråd kring
avgränsning och omfattning hållas med bland andra länsstyrelsen. Andra
viktiga aktörer och lämpliga samarbetspartner kan vara kommunens
räddningstjänst, miljöförvaltning eller säkerhetssamordnare, då dessa har god
inblick och kunskap i vilken riskbild som föreligger i kommunen.
Underlag för arbetet med riskhantering i
översiktsplaneringen kan vara:
•

lokala och regionala risk- och sårbarhetsanalyser

•

ras- och skredkarteringar

•

översvämningskarteringar

•

riskbedömningar för genomförda riskfyllda verksamheter,
infrastrukturplanering, transportleder för farligt gods
samt säkerhetsrapporter för Seveso högre verksamheter
etc

•

topografiska och meteorologiska förhållanden på platsen
är viktiga att beakta i samband med planering av områdets
mark- och vattenanvändning då dessa kan påverka
konsekvenserna av en olycka.

Analys- och utredningsskede
Flera olika analyser kan vara nödvändiga för att miljöbedöma de strategiska val
som översiktsplanen innebär. Utifrån ett olycksriskperspektiv kan det innebära
att man exempelvis behöver titta närmare på vilka risknivåer som kan vara
aktuella för olika verksamheter, mark- och miljöförhållanden. Då en
översiktsplan kan vara relativt övergripande utan närmare uppgifter om
exempelvis persontäthet för föreslagen markanvändning, är det svårt att
genomföra en detaljerad riskbedömning. Lämpligt kan däremot vara att
genomföra en övergripande riskbedömning för att redovisa
konsekvensområden kring de identifierade riskkällorna. Den övergripande
riskbedömningen kan sedan tjäna som underlag för att påvisa inom vilka
områden det föreligger behov av mer detaljerade riskbedömningar i samband
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med eventuell exploatering. I många kommuner och län finns lokalt styrande
dokument avseende skyddsavstånd kring exempelvis transportleder för farligt
gods. Dessa kan med fördel redovisas i översiktsplanen för att vara vägledande
i efterföljande planering.
För att skapa ännu tydligare förutsättningar för riskhänsyn i kommande
detaljplanering kan man utifrån uppsatta säkerhetsmål beräkna vilket antal
individer som maximalt får exponeras för en olycka eller utbredning av största
beräknade konsekvens. Utifrån detta kan lämplig typ av exploatering utifrån till
exempel persontäthet identifieras. Skyddsavstånd, behov av fortsatt
riskhantering eller lämplig exploatering redovisas precis som identifierade
konsekvenskorridorer med fördel i GIS, VR-miljö eller bådadera.
Uppföljning
I miljöbedömningen ingår att sammanställa de miljökonsekvenser som
behöver följas upp. Uppföljningen kan som regel kombineras med övrig tillsyn,
miljölednings- och övervakningssystem. Detta innebär att samverkan med
övrig tillsynsverksamhet inom kommunen, såsom tillsyn enligt lag om skydd
mot olyckor och lag om brandfarlig och explosiva varor, kan vara lämpliga
forum för uppföljning. Precis som i övriga skeden av översiktsplaneringen är
här viktigt att samverkan sker med kommunens expertkompetens inom
riskhantering.
5.2.2

Riskhantering i detaljplanering

En detaljplan upprättas för att pröva om ett område är lämpligt för den markoch vattenanvändning som planen anger. Under planens hela genomförandetid
garanteras rätten att använda planområdet för de ändamål och med den volym
och utformning som anges i planhandlingen. Denna byggrätt gäller även om
just det projekt som planen upprättats för inte kommer till stånd. En byggrätt
innebär att bygglov ska beviljas om den sökta åtgärden inte strider mot planen.
Av detta följer att en MKB för detaljplan ska beskriva konsekvenserna av ett
maximalt utnyttjande av planens rättigheter, det vill säga den användning och
utformning som planen medger inom hela planområdet. Även om en
miljöbedömning inte behöver genomföras finns det, indirekt i plan- och
bygglagen, krav på att konsekvenser av planens genomförande ska analyseras
inför beslut om planen. Resultatet av denna analys, en förenklad
konsekvensbeskrivning, bör redovisas i planbeskrivningen.
Riskhantering i behovsbedömning
En väl genomförd översiktsplan med konsekvensanalys utgör ett bra underlag
för miljöbedömning för detaljplan. Enligt bestämmelserna i 3 kapitlet plan- och
bygglagen ska översiktsplanens innebörd och konsekvenser kunna utläsas utan
svårighet och en miljöbedömning ska genomföras när en ny översiktsplan
utarbetas, liksom när en översiktsplan fördjupas eller ändras på annat sätt. Till
hjälp vid bedömning av betydande miljöpåverkan utifrån ett
olycksriskperspektiv kan även vara lokalt styrande dokument avseende
riskhänsyn i fysisk planering som finns framtagna i många län och kommuner.
Omfattning och djup av genomförd riskhantering i översiktsplanen styr vilken
omfattning som är nödvändig i samband med att detaljplanen behovsbedöms.
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Det är i de flesta fall kommunen som avgör om den användning planen medger
medför en betydande miljöpåverkan, och därmed om det krävs en
miljöbedömning eller inte. Om planen medger viss typ av markanvändning ska
den alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett exempel på detta är om
planen medger industriändamål. Behovsbedömningen bör helst genomföras
samordnat med arbetet med planprogram. För att säkerhetsaspekterna ska få
en allsidig belysning bör räddningstjänsten, miljöförvaltningen, kommunens
säkerhetssamordnare eller någon med motsvarande kompetens medverka vid
framtagande av underlag för behovsbedömningen.
Riskerna för människors hälsa eller för miljön är en av de aspekter i MKBförordningens bilaga 4 som särskilt ska beaktas i en behovsbedömning av en
plan eller ett program. Olycksrisker kan alltså enbart vara skäl för att en
detaljplans genomförande ska anses medföra en betydande påverkan.
Av bilaga 2 i MKB-förordningen framgår vidare att man måste beakta
projektets (i detta fall verksamheter med ändamål uppräknade i 4 kap 34 §
PBL) karakteristiska egenskaper (bland annat risken för olyckor, i synnerhet
vad beträffar de ämnen och tekniker som har använts), projektets lokalisering
och de potentiella effekternas karaktäristiska egenskaper.
Exempel på faktorer som bör beaktas inför ett beslut om
miljöbedömning:
•

integrerad eller komplex bebyggelse (till exempel
integrering av bostäder och verksamheter, affärscentra)

•

stora kommunikationsanläggningar (flyg, järnväg, väg)

•

platser för publik verksamhet

•

omfattande kemikaliehantering (till exempel farlig
verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor,
Sevesoanläggningar etc.)

•

att många människor kan beröras vid olycka

•

att känslig eller värdefull natur- och kulturmiljö eller
vattentäkt kan drabbas vid olycka

•

områden med risk för ras, skred och översvämningar

•

transportled för farligt gods (väg och järnväg)

•

stadsdelar med äldre värdefull trähusbebyggelse eller
kulturmiljö (brand).

Ovanstående faktorer kan vara exempel på olycksrisker eller plansituationer
där olycksrisker kan vara skäl för att miljöbedömning krävs. Vid bebyggelse
eller planering av vissa anläggningar, eller i närheten av vissa verksamheter,
måste alltid hänsyn till projektets karakteristiska egenskaper och de lokala
förutsättningarna.
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Betydande miljöpåverkan och detaljplan
I 3 § MKB-förordningen anges vilka verksamheter som alltid ska
anses medföra betydande miljöpåverkan vid tillståndsprövningar
enligt miljöbalkens 9 kapitel. Det är stora anläggningar för
djurhållning, olika slag av industrier och tekniska anläggningar
såsom större gruppstationer för vindkraft, större sjukhus,
avfallsanläggningar, hamnar för större fartyg och större
flygplatser. Genomförandet av en detaljplan som medger en sådan
användning, bör alltid antas kunna medföra en betydande
miljöpåverkan och bör därför alltid miljöbedömas.

Riskinventeringen bör vara detaljerad och utförd för det område som omfattas
av detaljplanen och dess influensområde. Den detaljerade riskinventeringen
bör bland annat ligga till grund för behovsbedömningen av om genomförandet
av detaljplanen medför en betydande påverkan eller ej. Bedömning av ett
behov av mer omfattande riskhantering i kommande skeden i planprocessen
kan ses som underlag för att bedöma om planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan utifrån ett olycksriskperspektiv.
Länsstyrelsen har en viktig roll i detta arbete eftersom den är en obligatorisk
samrådspart och ska ge underlag och råd under planeringens gång. Särskilt
viktigt är att länsstyrelsen är delaktig i de tidiga delarna av processen, då dessa
omfattar att bestämma inriktning och omfattning av den riskhantering som ska
ske i kommande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. I
avgränsningssamrådet är det även lämpligt att diskutera metod och
tillvägagångssätt för framtagande av riskanalys eller riskbedömning.
Riskhantering i miljöbedömning
Miljöbedömningen bör helst ske integrerat med plansamrådet och verka för att
miljöhänsyn tas i framtagandet av detaljplanen. Riskhantering i detta skede bör
baseras på den riskinventering
som tagits fram i samband med
behovsbedömningen och
omfatta en mer detaljerad
riskinventering, uppskattning
av riskernas storlek, värdering
av dessa. Förslag till
riskreducerande åtgärder bör
tas fram om risknivån anses
vara för hög i förhållande till
uppsatta mål.
Riskhanteringen i denna del av miljöbedömnings- och planprocessen bör ses
som ett underlag för gestaltning och förslag till markanvändning i det aktuella
planområdet. För att uppnå detta syfte är det viktigt att
riskhanteringsprocessen sker integrerat med framtagandet av planförslaget.
Omfattning och detaljeringsgrad av riskhantering i plansamrådsskedet och
miljöbedömningen kan i många fall vara svår att göra. Här kan lokalt styrande
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dokument samt en dialog med länsstyrelsen samt kommunens kompetens
avseende olycksrisker och riskhantering vara vägledande avseende
detaljeringsgrad.
I många fall behöver detaljerade riskbedömningar upprättas för att utgöra
underlag för om föreslagen markanvändning är lämplig utifrån ett
olycksriskperspektiv. Detta innebär att riskhanteringsprocessens delmoment
riskanalys och riskvärdering behöver genomföras. Vanligt i dessa sammanhang
är att risknivåerna i kvantitativa analyser redovisas som individrisk eller
samhällsrisk. Därtill jämförs uppskattade risknivåer mot uppsatta
värderingskriterier för att avgöra om det föreligger behov av riskreducerande
åtgärder. I miljöbedömningen bör risknivåer med respektive utan
riskreducerande åtgärder redovisas för samtliga alternativ, för att utgöra ett
underlag för den samlade bedömningen av vilken miljöpåverkan detaljplanen
kan medföra samt om markanvändningen är lämplig utifrån risken för olycka.
Vid utställning av planen ska olycksriskerna vara utredda och eventuella
åtgärder som kan regleras i detaljplan vara införda i planhandlingarna för att
vara juridiskt bindande och därigenom kunna beaktas i byggprocessen. Om så
inte är fallet kan länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta en detaljplan
(11 kap. 10 § PBL), bland annat om det kan befaras att en bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av
skydd mot olyckshändelser, översvämning och erosion.
Riskhantering i uppföljning
Den riskhantering som sker i uppföljningsskedet syftar bland annat till att få
kunskap kring vilken betydande miljöpåverkan som planens genomförande
verkligen medför, upptäcka förändringar som innebär nya olycksrisker samt
skapa förutsättningar för att genomföra riskreducerande åtgärder. Detta arbete
omfattas av riskhanteringsprocessens delmoment uppföljning och kontroll och
kan så långt det är möjligt samordnas med övrigt tillsynsarbete inom
kommunen.
De riskreducerande åtgärder som framkommit i miljöbedömningen bör
behandlas i en genomförandebeskrivning till planen, i vilken det tydligt
framgår vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs liksom hur de ska
genomföras. I vissa fall kan åtgärden behöva regleras i avtal för att säkerställa
att åtgärder genomförs och beaktas i efterföljande bygghandling.
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6. Miljökonsekvensbedömning
och riskhantering
Detta kapitel beskriver hur riskhanteringen utgör en del av
miljökonsekvensbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen för
verksamheter och åtgärder. I kapitlet beskrivs en generell modell för hur
riskhanteringsaspekter kan integreras i miljökonsekvensbedömningar. En
närmare beskrivning av riskhanteringen i miljökonsekvensbedömningar görs
avseende tillståndsärenden enligt 9 kapitelmiljöbalken samt av
infrastrukturplanering enligt väglagen och lag om byggande av järnväg.
Den omfattning och beskrivning av riskhantering som genomförs i kapitlet har
stora likheter med vad som redovisats i förestående kapitel. Detta beror på att
riskhanteringsprocessen är en generell modell för hantering av olika typer av
risker.

6.1 Riskhantering i
miljökonsekvensbedömningar
För att riskhanteringen och säkerhetsaspekterna ska kunna behandlas på ett
ändamålsenligt sätt i arbetet med att ta fram en MKB är det nödvändigt att
dessa integreras som en naturlig del i hela
miljökonsekvensbedömningsprocessen. För bättre överblick och tydlig
koppling mellan processerna redovisas flödesscheman med ingående
delmoment. Genom hela processen är samråd och öppenhet viktiga
grundförutsättningar.
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FIGUR 7, Schematisk beskrivning av riskhantering i
miljökonsekvensbedömningsprocessen.
6.1.1

Inledande skede

Målsättningen med riskhanteringen bör diskuteras tidigt i processen. Det kan
till exempel handla om att forma en säkerhetspolicy och sätta upp säkerhetsmål
samt att utse personer som ska ansvara för och bevaka hanteringen av
säkerhetsaspekterna under hela miljökonsekvensbedömningsprocessen.
En översiktlig riskinventering bör tas fram som en del i kunskapsöversikten.
Den översiktliga riskinventeringen kan vara grov och enkel och bör i huvudsak
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utgöra en sammanställning av befintlig kunskap. Den bör översiktligt redovisa
vilka olycksrisker som finns i nuläget och vilka som kan tillkomma med
projektet. Den bör även redovisa vilka riskobjekt och skyddsvärda objekt som
finns i omgivningen. Uppgifter om befolkningen kan ingå, till exempel
befolkningstäthet, dag-/nattbefolkning och åldersstruktur. Olycksriskerna bör
om möjligt redovisas geografiskt med hjälp av kartor.
De kommunala handlingsprogrammen, risk- och sårbarhetsanalyser, andra
typer av riskbedömningar, skredriskkarteringar, olycksstatistik, uppgifter om
vattentäkter, biotop- och våtmarksinventeringar och översvämningskartor är
exempel på underlag för den översiktliga riskinventeringen och
kunskapsöversikten. Geologiska kartor och översiktliga stabilitetskarteringar
kan utgöra ett underlag för översiktlig riskinventering, riskanalys och
riskvärdering vad gäller bland annat ras, skred och infiltrationskänsliga
jordarter.
En översiktlig riskinventering bör göras i alla miljökonsekvensbedömningar
och miljökonsekvensbeskrivningar, oavsett om miljökonsekvensbeskrivningen
berör en liten eller stor, enkel eller komplex verksamhet.
Den översiktliga riskinventeringen bör besvara följande
frågor:
•

Vad kan hända? Finns det några olycksrisker med
verksamheten och i så fall vilka?

•

Var kan det hända? Var inom verksamheten kan olyckor
hända?

•

Hur kan det hända? På vilket sätt kan olyckor inträffa och
hur omfattande kan olyckorna bli?

•

Finns det några riskobjekt i omgivningen som kan påverka
verksamheten?

•

Finns det några skyddsvärda objekt i omgivningen som
kan bli berörda av en olycka?

•

Finns transporter eller annan följdverksamhet som
behöver beaktas utifrån ett olycksriskperspektiv?

•

Finns skillnader i ovanstående utifrån alternativ
lokalisering och utformning?

Syftet med den översiktliga riskinventeringen är att alla som deltar i arbetet
med processen att ta fram en MKB ska få en uppfattning om vilka
säkerhetsfrågor som behöver hanteras i den fortsatta processen.
Planering och avgränsning av riskhanteringen bör ske inför det fortsatta
arbetet med miljökonsekvensbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Med den översiktliga riskinventeringen som underlag kan behov av
riskanalyser, säkerhetsutredningar eller kompletterande undersökningar
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uppmärksammas och planeras in som en del i det fortsatta arbetet. I vissa fall
kan det även finnas behov av att skapa en särskild arbetsgrupp eller
samrådsgrupp, med experter och företrädare för kommuner, myndigheter etc.
som ansvarar för säkerhetsfrågor.
Den fortsatta riskhanteringen behöver även avgränsas. Endast för projektets
relevanta risker bör studeras vidare. Riskhanteringen och
miljökonsekvensbeskrivningen bör följa samma avgränsning, både geografiskt
och tidsmässigt. Om den översiktliga riskinventeringen visar att det inte finns
några relevanta olycksrisker så kan riskhanteringen avslutas här. Resultatet,
det vill säga utfallet från den översiktliga riskinventeringen samt bedömningen
att det inte finns några olycksrisker som behöver hanteras vidare, bör dock
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Exempel på frågor som bör ställas i detta skede:
•

Vilka olycksrisker kan vara aktuella att hantera i processen
och miljökonsekvensbeskrivningen?

•

Vilka risk- och säkerhetsexperter kan behöva delta i
arbetet eller i samråd?

•

Vilka olycksrisker bör analyseras vidare i utredningen?

6.1.2

Analysskede

I samband med alternativformuleringen behöver säkerhetsaspekterna
uppmärksammas. Säkerhetsaspekter kan föranleda att ytterligare alternativ
behöver tas fram och studeras.
Den översiktliga riskinventeringen bör i detta skede fördjupas och
kompletteras. En detaljerad riskinventering bör genomföras. Alla tänkbara
typer av olycksrisker som kan vara aktuella under både byggskedet och
driftskedet bör beskrivas. Det finns ett stort antal olika metoder
(brainstorming, checklistor, what if-analys etc.) som kan användas för att
försöka täcka in hela spektret av möjliga händelser och förlopp. Olycksstatistik,
tidigare riskanalyser, erfarenheter och beskrivningar från inträffade olyckor
kan tjäna som underlag. Låt fantasin flöda fritt när den detaljerade
riskinventeringen genomförs. Risker som uppmärksammas men som helt klart
inte är relevanta för det aktuella projektet eller planen kan efterhand sorteras
bort.
Utifrån den detaljerade riskinventeringen väljs sedan de olycksrisker och
händelser ut som behöver analyseras och utredas vidare. Vissa olycksrisker
kanske inte blir föremål för fördjupade analyser men detta bör i så fall klart
framgå och motiveras i den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen.
För att få erforderlig kunskap om de viktiga olycksriskerna bör någon form av
riskanalys eller utredning av olycksriskerna genomföras. Det kan exempelvis
vara riskklassificeringar, kvalitativa riskanalyser, kvantitativa riskanalyser,
geotekniska undersökningar och skredriskanalys, flödesberäkningar
(översvämningsrisker) etc. Hur omfattande riskanalyser och utredningar som
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behöver genomföras måste avgöras från fall till fall. Kunskaperna om
olycksriskerna måste vara så fullödiga att miljökonsekvensbeskrivningen kan
möjliggöra en samlad bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och
miljön. Omfattningen av riskanalyserna och riskbedömningarna måste stå i
rimlig proportion till dels syftet med den planerade verksamheten eller
åtgärden, dels den aktuella risksituationen.
Att genomföra riskanalyser är en naturlig del i en miljökonsekvensanalys
(jämför 6 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken och 4 kap. 34§ fjärde stycket plan- och
bygglagen). På samma sätt som till exempel bullerutredningar görs för att man
ska kunna redovisa förväntade bullernivåer kring en verksamhet, så måste
riskanalyser användas för att man ska kunna beskriva aktuella olycksrisker i
miljökonsekvensbeskrivningar. Målsättningen med riskanalyser är att få
fördjupad kunskap om olycksriskerna och att kunna redovisa risknivåer för
respektive utredningsalternativ samt nollalternativ.
För de olycksrisker som analyseras bör exempelvis
följande beaktas:
•

Tänkbara olycksorsaker inklusive indirekta orsaker

•

Hur stor är sannolikheten för olyckor?

•

Hur ofta kan olyckor inträffa?

•

Vilka konsekvenser kan det bli på människors hälsa och på
miljön?

•

Omgivningsfaktorer (topografi, väderförhållanden och
årstidsvariationer, hydrologi, geohydrologi med mera).

•

Skyddsvärda objekt i närheten (till exempel vattentäkter,
ekologiskt känsliga områden, bostadsområden, publika
platser, skolor, sjukhus, värdefulla kulturmiljöer).

•

Den samlade risknivån.

På samma sätt som betydelsegraden av annan miljöpåverkan ska klarläggas i
miljöbedömningen och miljökonsekvensbedömningen (betydande
miljöpåverkan) bör en riskvärdering genomföras så att den aktuella risknivån
kan klarläggas. Som underlag för riskvärderingen kan till exempel lagstiftning,
riskkriterier, gränsvärden, miljömål, hälsomål, branschnormer, standarder
eller jämförelser användas. Det bör påpekas att projektet eller planen i ett eller
flera avseenden även kan innebära förbättrad säkerhet, både jämfört med
nuläget och med nollalternativ.
I riskvärderingen bör alltid en jämförelse göras mellan de olika
utredningsalternativen för att det ska vara möjligt att utröna vilket eller vilka
alternativ som är bäst respektive sämst ur säkerhetssynpunkt. Säkerheten kan
variera för olika alternativa lokaliseringar, utformningar eller tekniska
lösningar på ett så avgörande sätt att det kan vara utslagsgivande för val av
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alternativ. I vissa fall kan alltså något alternativ vara olämpligt på grund av för
stora olycksrisker.
Om risknivåerna är för höga finns det emellertid ofta möjligheter att vidta
riskreducerande åtgärder. Säkerhetsåtgärder kan dock kosta mycket pengar,
medföra andra problem eller nya konsekvenser. Om ambitionen är att alla
alternativ ska erbjuda likvärdig säkerhet, så kan jämförelsen mellan olika
alternativ beskriva hur svårt eller enkelt det är att uppnå tillräcklig säkerhet.
Även om säkerhetsnivån är likvärdig mellan flera alternativ bör ändå viktiga
skillnader i säkerhetshänseende redovisas och beaktas i värderingen
Om olycksriskerna bedöms som stora bör förslag till säkerhetshöjande åtgärder
och skyddsåtgärder utarbetas och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Även om riskerna kan betraktas som måttliga eller små bör enkla och billiga
åtgärder som ytterligare kan förbättra säkerheten redovisas. De
säkerhetsåtgärder som redan finns med i alternativens grundförutsättningar
bör också beskrivas. De åtgärder som föreslås i en MKB är inte tvingande att
genomföra. Syftet är att visa på olika möjligheter som kan leda till att en hög
säkerhet uppnås för både människors hälsa och miljön. Det krävs således ett
aktivt beslut kring vilka av de åtgärder som föreslås i
miljökonsekvensbeskrivningen som ska genomföras.
Säkerhetsåtgärderna kan inte alltid beskrivas i detalj, en översiktlig beskrivning
av åtgärderna eller en beskrivning av tekniska principer kan många gånger vara
tillräcklig. Ett resonemang kring eller analys av olika åtgärders riskreducerande
effekt, kostnad och nytta samt de praktiska och ekonomiska möjligheterna att
vidta respektive åtgärd bör finnas i miljökonsekvensbeskrivningen.
I vissa fall kan säkerhetsåtgärderna i sig medföra nya negativa
miljökonsekvenser, vilka i så fall också måste redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Följande frågor bör ställas i analysskedet:
•

Har olycksriskerna analyserats och beskrivits i erforderlig
omfattning för de aktuella utredningsalternativen?

•

Finns beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter
för och konsekvenser av olyckor?

•

Har riskerna värderats och jämförts mellan de olika
utredningsalternativen?

•

Finns förslag till säkerhetsåtgärder framtagna?

6.1.3

Fortsatt arbete

I den granskning av det slutliga dokumentet, det vill säga
miljökonsekvensbeskrivningen och den bakomliggande processen, som görs av
myndigheter, experter, sakägare och allmänhet med flera bör även de ingående
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riskhanteringsmomenten ingå. Särskilt bör eventuella riskbedömningar
granskas.
När miljökonsekvensbeskrivningen är klar bör berörda aktörer (till exempel
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter) följa upp och kontrollera den
fortsatta riskhanteringen. Särskilt bör genomförandet av eventuella
säkerhetsåtgärder följas upp. En del nödvändiga säkerhetsåtgärder kanske inte
kan genomföras inom ramen för det projekt eller den detaljplan som
miljökonsekvensbeskrivningen avser. Det kan exempelvis gälla vissa
organisatoriska åtgärder, åtgärder som faller utanför projektet eller
planläggningen, eller åtgärder som ska vidtas av andra aktörer i samhället.
Även dessa bör följas upp på lämpligt sätt. Uppföljning och tillsyn av
verksamheten sker kontinuerligt av ansvariga tillsynsmyndigheter.
Följande frågor bör ställas i det fortsatta arbetet:
•

Är säkerhetsaspekterna tillräckligt väl behandlade i
miljökonsekvensbeskrivningen?

•

Håller riskbedömningarna tillräckligt hög kvalitet?

•

Hur kommer viktiga säkerhetsåtgärder att kunna
genomföras?

6.2 Riskhantering vid
miljökonsekvensbedömningen vid
tillståndsprövning enligt miljöbalken
I detta avsnitt behandlas processen miljökonsekvensbedömningar som leder
fram till dokumentet miljökonsekvensbeskrivningar för tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet. En MKB ska enligt miljöbalken ingå i en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)
samt för vattenverksamhet (11 kap.). Även för de större ärenden som
tillåtlighetsprövas av regeringen (17 kap.) ska en MKB ingå. Miljöbalkens
kravregler om MKB gäller också i ärenden enligt andra lagar och förordningar
där hänvisning sker till balkens bestämmelser. En MKB är en handling som ska
upprättas av verksamhetsutövaren före en ansökan och som senare lämnas in
tillsammans med denna.
Miljöbalken omfattar också hänsynsregler enligt 2 kap. (se kapitel 1.2.1 i denna
publikation). Tillståndsmyndigheten ska vid prövningen alltid bedöma vilka
krav på försiktighetsmått som gäller enligt miljöbalkens allmänna
hänsynsregler. Hänsynsreglerna ska tillämpas i skälig utsträckning.
I Figur 8 beskrivs en modell hur olycksrisker kan hanteras i samband med
miljökonsekvensbedömningar för tillståndsärenden enligt miljöbalken.
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FIGUR 8, Riskhantering i miljökonsekvensbedömningsprocessen för
tillståndsärenden enligt 9 kap. miljöbalken miljöbalken.
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6.2.1

Sammanställning av material inför samråd

Den som planerar att genomföra ett projekt eller inleda en verksamhet
(verksamhetsutövare) ska inleda sitt arbete med att sammanställa material
som underlag till samråd (6 kap. 4 § miljöbalken). Materialet bör ge en
överblick av projektets förutsättningar såsom den planerade verksamhetens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Dessutom bör olika tänkbara alternativa lokaliseringar och lösningar beskrivas.
Underlaget till det samrådet bör även innehålla en översiktlig riskinventering.
Riskinventeringen bör ge en översiktlig bild av om det finns några olycksrisker
som behöver uppmärksammas och i så fall vilka olycksrisker som kan vara
aktuella att hantera i den fortsatta processen. En översiktlig riskinventering bör
göras i alla miljökonsekvensbedömningar, såvida det inte är uppenbart
onödigt. I sin enklaste form kan den översiktliga riskinventeringen svara på
frågan: vad kan hända?
6.2.2

Samråd

Verksamhetsutövaren ska tidigt samråda med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda (6
kap. 4 § miljöbalken). De enskilda med vilka samråd bör ske är till exempel
närboende, fastighetsägare, näringsidkare etc. Om olycksrisker förekommer
eller kan tänkas förekomma i det planerade projektet bör samråd även ske med
lokala risk- och säkerhetsexperter såsom kommunens räddningstjänst,
säkerhetssamordnare eller någon med motsvarande kompetens. Enligt 26 kap.
6 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheter samarbeta med varandra samt med de
statliga och kommunala organ som kan ha betydelse för tillsynsverksamheten.
Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen
får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen.
Om en verksamhet eller åtgärd inte alltid ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt MKB-förordningen, ska länsstyrelsen dessutom under
samrådet besluta om verksamheten eller åtgärden ändå ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § miljöbalken). Länsstyrelsen kan göra
bedömningen efter att ha fått samrådsunderlaget, i samband med
samrådsmötet eller först när
samrådsredogörelsen skickas
in.
Om den aktuella
verksamheten eller åtgärden
antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska samrådet
även inkludera de kommuner,
den allmänhet och de
organisationer som kan antas
bli berörda samt berörda statliga myndigheter. MSB kan till exempel behöva
delta i samrådet vid mycket omfattande projekt och projekt där olycksriskerna
är stora eller komplexa exempelvis verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftningen (se delkapitel 6.3). Samråd med MSB bör alltid ske för
projekt som ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kapitlet miljöbalken.
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Om den betydande miljöpåverkan är gränsöverskridande ska berörda stater
och den allmänhet som berörs där också ges möjlighet att delta i ett
samrådsförfarande om ansökan och miljökonsekvensbedömningen.
Efter att samråden är slutförda sammanställer verksamhetsutövaren resultaten
från samråden i en samrådsredogörelse som ska ingå i tillståndsansökan
6.2.3

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

För de verksamheter eller åtgärder som inte är uppräknade i 3 § MKBförordningen ska länsstyrelsen göra en bedömning om verksamheten eller
åtgärden kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Vid denna bedömning
ska de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen tillämpas. I kriterierna
nämns projektets karaktäristiska egenskaper (bland annat risken för olyckor,
särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som använts), projektets
lokalisering och de möjliga konsekvensernas karaktäristiska egenskaper.
Olycksrisker kan utgöra grund för att en betydande miljöpåverkan kan anses
föreligga.
Exempel på faktorer som bör beaktas vid beslut om
betydande miljöpåverkan är:
•

ny obeprövad teknik

•

omfattande kemikaliehantering

•

komplex verksamhet eller anläggning

•

många riskkällor

•

risk för påverkan från faktorer i verksamhetens omgivning
(en olycka som kan utlösa en ny olycka) eller
synergieffekter

•

att många människor kan beröras vid olycka

•

att känslig eller värdefull miljö eller vattentäkt kan
drabbas vid olycka.

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen kan i de flesta fall anses
medföra betydande miljöpåverkan. I de fall verksamheten inte finns angiven i 3
§ i MKB-förordningen kan länsstyrelsen med stöd av de kriterier som anges i
bilagan till förordningen besluta om att verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. I bilagan anges som risken för olyckor som
ett kriterium. Vilket är skäl nog för att ta beslut om betydande miljöpåverkan.
6.2.4

Verksamhetsutövaren upprättar en
miljökonsekvensbeskrivning

När en MKB upprättas bör en detaljerad riskinventering göras för att man ska
kunna fånga upp alla tänkbara olycksrisker, både under byggskede och under
driftskede. Med denna som grund görs en riskanalys för de olycksrisker som
bedöms viktiga att få fördjupad kunskap om. Olycksriskerna beskrivs för varje
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alternativ och viktiga skillnader i säkerhet mellan de olika alternativen belyses.
Riskvärdering görs för att de olika alternativen ska kunna jämföras ur
säkerhetssynpunkt, det vill säga vilket alternativ som innebär bäst respektive
sämst säkerhet, och som stöd för beslut om olycksrisker. En
miljökonsekvensbeskrivnings innehåll regleras av 6 kap. 7 § miljöbalken.
Även i de fall verksamheten inte antas medföra betydande miljöpåverkan bör
säkerhetsaspekter beskrivas i erforderlig utsträckning. Trots att verksamheten
inte antas medföra betydande miljöpåverkan kan det vara lämpligt att göra en
detaljerad riskinventering för att få kännedom om vilka olycksrisker som kan
föreligga med verksamheten eller projektet. Även små olycksrisker bör
uppmärksammas i lämplig omfattning och vägas in i den totala miljöpåverkan
som ett projekt kan tänkas medföra. Likaså kan verksamheter som inte anses
medföra betydande miljöpåverkan genom sin placering innebära sådana risker
att en olycka på verksamheten kan påverka omgivande verksamheter. I vissa
fall kan det även vara befogat att göra en riskanalys för att få ett bättre
beslutsunderlag avseende olycksrisker. Även här bör riskvärdering ske som
stöd för beslut om olycksriskerna.
En MKB bör redovisa planerade och
tänkbara säkerhetsåtgärder.
Säkerhetsåtgärderna kan till exempel avse
lokalisering, utformning av anläggningen,
kemikaliehantering, skyddsåtgärder vid
vattentäkter, känsliga naturområden eller
vid bebyggelse, drift av verksamheten och
åtgärder för att underlätta räddningsinsats.
Även åtgärder som inte primärt är
verksamhetsutövarens ansvar men som kan
ha väsentlig betydelse för säkerheten bör
tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vissa verksamheter som omfattas av krav
på MKB kan även omfattas av annan
lagstiftning som till exempel lag (2003:778)
om skydd mot olyckor eller lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, i vilka bestämmelser finns att risker i verksamheten ska analyseras och
bedömas. Då bestämmelserna inte omfattar redovisning av alternativ
lokalisering eller utformning utgör dessa riskbedömningar inte ett fullständigt
underlag för att beskriva verksamhetens olycksrisker i en MKB.
Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Den myndighet som ska pröva en ansökan ska också ta beslut om
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som gäller. Beslutet kan tas
och tas också i princip alltid i samband med att man avgör ärendet i sak, det vill
säga i samband med tillståndsgivningen. Om säkerhetsaspekterna inte är
tillräckligt belysta bör detta vara grund för att inte godkänna en MKB.
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6.2.5

Prövning av tillståndsärendet

Verksamhetsutövaren upprättar en tillståndsansökan enligt 22 kap. 1 §
miljöbalken. MKB ska bifogas tillståndsansökan. För de verksamheter som
omfattas av Sevesolagstiftningen ska även en säkerhetsrapport bifogas till
ansökan. MSB får ta del av alla ansökningsmål och myndigheten ska, när det
behövs, föra talan i sådana ärenden för att tillvarata säkerhetsintresset (22 kap.
4 och 6 §§ miljöbalken).
Tillståndsmyndigheten (mark- och miljödomstol eller
miljöprövningsdelegation) prövar ärendet och meddelar tillstånd, vilket ofta är
förenat med villkor för verksamheten. Tillståndsdomen ska i förekommande
fall bland annat innehålla bestämmelser om anläggningens säkerhet, de villkor
som behövs för att hindra och begränsa skadlig påverkan eller andra
olägenheter och de villkor som behövs för att förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och
miljön (22 kap. 25 § miljöbalken). Tillståndsmyndighetens beslut kan
överklagas.
Tillståndsmyndigheten får efter ansökan ompröva tillstånd för miljöfarlig
verksamhet och vattenverksamhet. En omprövning kan avse verksamhetens
omfattning eller ändrade villkor och kan exempelvis begäras för att förbättra en
anläggnings säkerhet (24 kap. 5 § miljöbalken).

6.3 Sevesoverksamheter
För de verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen),
ställs extra stora krav på redovisningen av säkerhetsaspekter. Syftet med
miljökonsekvensbeskrivningen för dessa verksamheter är också att identifiera
och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverkas säkerheten
på anläggningen (6 kap. 3 § miljöbalken).
6.3.1

Säkerhetsrapport

För verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen på den högre
kravnivån ska enligt 22 kap. 1 § miljöbalken en säkerhetsrapport lämnas
tillsammans med tillståndsansökan. Syftet med en säkerhetsrapport är framför
allt att visa att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor vid en verksamhet har
klarlagts och att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga sådana
olyckor. Säkerhetsrapporten ska också visa hur konsekvenserna kan begränsas
om en olycka trots allt skulle inträffa.
En säkerhetsrapport ska innehålla6
•
6

uppgifter om verksamhetens namn och adress

Innehållet i säkerhetsrapporten regleras av lag (1999:381) och förordning (1999:382) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt
Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
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•

handlingsprogrammet för hur allvarliga kemikalieolyckor ska
förebyggas

•

en beskrivning av verksamhetens omgivning

•

en beskrivning av anläggningar inom verksamheten

•

uppgifter om vilka farliga ämnen som hanteras inom verksamheten

•

en beskrivning av de olycksscenarier som identifierats vid
verksamheten

•

uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra uppkomsten
av olyckor och för att begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka

•

uppgifter som visar att risken för påverkan på annan verksamhet i
omgivningen har beaktats

•

en (icke-teknisk) sammanfattning

•

den interna planen för räddningsinsatser

•

underlag som möjliggör för kommunen att planera för en
räddningsinsats vid verksamheten.

Säkerhetsrapport och MKB
En säkerhetsrapport som lämnas som underlag i en
tillståndsansökan beskriver riskerna efter den planerade
ändringen. Då Sevesolagstiftningen inte ställer krav på att
säkerhetsrapporten ska redovisa alternativ lokalisering eller
utformning kan den utredning om verksamhetens olycksrisker
som görs i säkerhetsrapporten inte ses som ett fullständigt
underlag till miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör dock alltid innehålla en
sammanfattning av säkerhetsaspekterna, i vilken hänvisning till
säkerhetsrapporten bör göras.

6.3.2

Faktorer i verksamhetens omgivning

För de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen på den högre
kravnivån gäller särskilda krav på miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom att
identifiera och bedöma hur verksamheten kan påverka omgivningen ska
verksamhetsutövaren i miljökonsekvensbeskrivningen också identifiera och
bedöma hur säkerheten i själva verksamheten kan påverkas av faktorer i
omgivningen. Man ska alltså ta hänsyn till möjligheten att faktorer i
verksamhetens omgivning kan ha en påverkan på närliggande verksamheter.
Verksamheter i omgivningen som omfattas av Sevesolagstiftningen ska särskilt
uppmärksammas.
Eventuella faktorer i verksamhetens omgivning ska redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen och i säkerhetsrapporten. Med faktorer i
verksamhetens omgivning menas i detta sammanhang att en olycka vid en
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verksamhet kan påverka intilliggande verksamheter och där ge upphov till nya
olyckor. Även risker såsom exempelvis översvämning, ras och skred bör tas
upp.

6.4 Riskhantering i
miljökonsekvensbedömning för
infrastrukturplanering
Nedanstående kapitel utgår från nuvarande process för
infrastrukturplanering för väg och järnväg. En
förändring av väg- och järnvägsplaneringsprocessen
kommer att gälla från den 1 januari 2013. Det innebär en
förenklad process med nya begrepp för planeringsstegen
jämfört med nuvarande process. Innehållet nedan, vad
avser processen, gäller därför inte efter den 31 december
2012. Däremot kan sakfrågorna fortfarande vara
aktuella.

I detta kapitel behandlas miljökonsekvensbeskrivningar för väg- och
järnvägsplanering enligt väglagen respektive lag om byggande av järnväg. Även
vid annan typ av infrastrukturplanering finns krav på MKB, till exempel
inrättande av farled, tillstånd för flygplats, koncession för rör- och elledningar.
Vid olika typer av infrastrukturplanering finns hänvisningar i speciallagarna till
miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar och
miljökonsekvensbedömningar.
Väg- och järnvägsplanering är vanligen
omfattande planeringsprocesser som pågår
i många år. Planeringsprocesserna
inrymmer idéstudie (endast järnväg),
förstudie, vägutredning eller
järnvägsutredning, arbetsplan eller
järnvägsplan och bygghandlingar. I vissa
fall finns det möjligheter att utesluta
utredningsskedet. I denna typ av planering
ska som regel en MKB upprättas till
vägutredningen/järnvägsutredningen, och
en MKB upprättas till
arbetsplanen/järnvägsplanen. Dessa
miljökonsekvensbeskrivningar ska uppfylla
miljöbalkens regler för verksamheter och
åtgärder. Processen regleras i huvudsak av
väglagen och lag om byggande av järnväg.
I vissa fall ska regeringen tillåtlighetspröva större väg- och järnvägsprojekt
enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Regeringens tillåtlighetsprövning sker på
grundval av en upprättad väg- respektive järnvägsutredning med tillhörande
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MKB. En MKB för en väg- respektive järnvägsutredning ska godkännas av
berörda länsstyrelser innan den tas in i väg- respektive järnvägsutredningen.
Arbetsplan och järnvägsplan upprättas med stöd av väglagen respektive av
lagen om byggande av järnväg. Dessa planer har rättsverkan och fastställs av
Trafikverket. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, dess bestämmelser om
hushållning med mark- och vattenresurser samt balkens bestämmelser om
miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid fastställandet.
6.4.1

Riskhantering i väg- och järnvägsplaneringen

Nedan beskrivs en övergripande modell för hantering av säkerhetsaspekterna i
hela väg- respektive järnvägsplaneringsprocessen. Här redovisas inte detaljerat
vad som ska ingå i varje MKB utan mer hur riskhanteringen kan kopplas till de
olika planeringsskedena.
Länsstyrelsen beslutar om väg- eller järnvägsprojektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Riskinventeringar och/eller riskbedömningar kan
vara ett av flera lämpliga underlag för länsstyrelsens beslut. Om projektet antas
medföra betydande miljöpåverkan ska det samråd som ingår i
miljökonsekvensbedömningen hållas även med andra berörda myndigheter än
länsstyrelsen.
Anläggande av väg och järnväg antas alltid medföra betydande miljöpåverkan,
se förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. För övriga
verksamheter och infrastrukturanläggningar finns kriterier i bilaga 2 till MKBförordningen för vad som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. I
kriterierna nämns projektets karaktäristiska egenskaper (bland annat risken
för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den teknik som använts),
projektets lokalisering och de möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper.
Olycksrisker kan utgöra grund för att en betydande miljöpåverkan
kan anses finnas. Exempel på faktorer som bör beaktas i väg- och
järnvägsplanering är:
•

ny obeprövad teknik (både i byggnation och drift)

•

transporter av farligt gods

•

stora kommunikationsanläggningar

•

höga hastigheter

•

trafikflöden

•

långa trafiktunnlar eller långa broar

•

ras- eller skredrisker samt översvämningsrisker

•

att många människor kan drabbas vid en olycka

•

att känslig eller värdefull miljö eller vattentäkt kan
drabbas vid olycka.
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Om olycksrisker förekommer bör den kommunala räddningstjänsten,
kommunens säkerhetssamordnare eller någon med motsvarande kompetens
ges möjlighet att delta i samrådet som expertorgan. Kravet är att
verksamhetsutövaren ska samråda med de kommuner som kan antas bli
berörda. Det är då kommunerna själva som bestämmer vilka nämnder och
förvaltningar (till exempel räddningstjänsten och miljöförvaltningen) som ska
delta i kommunernas interna beredning av ärendet. Det är emellertid naturligt
att räddningstjänsten, säkerhetssamordnaren eller bådadera deltar i det
utökade samrådet för att diskutera olycksrisker, behov av riskanalyser,
säkerhetsåtgärder, förutsättningar för räddningsinsatser etc. Vid mycket
omfattande projekt och projekt där olycksriskerna är stora eller komplexa kan
även statliga myndigheter delta i samrådet.
Vid väg- och järnvägsplanering är det viktigt att säkerhetsaspekterna hanteras
välstrukturerat och kontinuerligt genom hela planeringsprocessen. Det är här
extra viktigt att i varje planeringsskede noggrant dokumentera alla olycksrisker
som uppmärksammas och överväganden som görs så att informationen finns
tillgänglig i nästa skede.
6.4.2

Idéstudie och förstudie

Idéstudier och förstudier ska redovisa möjliga åtgärder för att lösa ett problem.
Mål och avgränsningar för riskhanteringen för hela projektet bör ges en
inriktning i detta skede och kan med fördel redovisas i en säkerhetspolicy. I
förstudien bör en översiktlig riskinventering göras för att ligga till grund för
den fortsatta planeringen och som underlag för länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan. Den översiktliga riskinventeringen redovisar vilka
olycksrisker som behöver hanteras i den fortsatta planeringen, samt vilka
riskobjekt och skyddsvärda objekt som finns inom eller i anslutning till det
aktuella området.
Den översiktliga riskinventeringen bör översiktligt redogöra för
•

Vilken typ av olyckor som kan inträffa (till exempel trafikolyckor,
kollisioner, urspårning, ras- och skred, översvämning, brand eller
olyckor med farligt gods)

•

Var olyckor kan inträffa (till exempel tunnlar, broar, bangårdar, farliga
korsningar eller områden med ras-, skred- eller översvämningsrisker).

•

Vem eller vad som kan drabbas vid en olycka (till exempel trafikanter,
bostäder, skolor, vattentäkter, skyddsvärd natur- eller kulturmiljö,
samhällsviktig infrastruktur och tekniska installationer).

6.4.3

Väg- och järnvägsutredning

En väg- respektive järnvägsutredning ska utföras om alternativa sträckningar
behöver utredas. Det ska också alltid genomföras en väg- eller
järnvägsutredning för de projekt vars tillåtlighet ska prövas av regeringen,
enligt 17 kap. miljöbalken. Utredningen leder fram till ett ställningstagande om
vilken korridor och trafikteknisk standard som ska studeras vidare.
Utredningen med miljökonsekvensbeskrivningen redovisar effekter och
konsekvenser för framför allt allmänna intressen av alternativa väg- och
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järnvägskorridorer. Utredningen utgör ett underlag för trafikverkens egna
ställningstaganden om vilken korridor som bör projekteras vidare.
I utredningsskedet bör en detaljerad riskinventering genomföras för de aktuella
alternativen. Inventeringen bör omfatta både anläggningsskedet och
driftskedet. Den detaljerade riskinventeringen bör systematiskt och på en
relativt hög detaljnivå redogöra för vilka olyckor som kan inträffa, eller som
skulle kunna inträffa under vissa omständigheter, var dessa olyckor skulle
kunna inträffa samt redovisa de riskobjekt och skyddsvärda objekt som finns
inom eller i närheten av de studerade väg- eller järnvägssträckningarna.
Riskinventeringen kan med fördel redovisas på kartor.
En riskanalys som stöd för val av sträckning kan också behöva genomföras för
de aktuella alternativen. Detta moment omfattar bedömning eller beräkning av
sannolikheter för olyckor och konsekvenser av olyckor. Olycksriskerna bör
analyseras för varje alternativ och viktiga skillnader i säkerhet mellan de olika
alternativen bör belysas. En värdering av risknivån bör göras för att avgöra
behovet av
riskreducerande åtgärder.
Risknivåer med respektive
utan riskreducerande
åtgärder ligger därefter till
grund för den samlade
bedömningen, i vilken
hänsyn bland annat tas till
de olika alternativen ur
säkerhetssynpunkt, det vill
säga vilket alternativ som
är bäst respektive sämst utifrån ett olycksriskperspektiv, och som stöd för
beslut om olycksrisker.
I utredningsskedet bör fokus läggas på de säkerhetsaspekter som är kopplade
till lokalisering, övergripande tekniska lösningar och utformning samt val av
alternativa väg- eller järnvägssträckningar. Även vissa andra övergripande
säkerhetsaspekter kan behöva redovisas.
Statistik över transporter av farligt gods på den aktuella sträckan bör tas fram
och en prognos för tio eller tjugo år framåt bör göras. Vilken hänsyn som ska
tas till framtida förändringar och utveckling liksom vilken typ av förändringar
som behöver beaktas bör diskuteras i samråd med bland andra länsstyrelsen.
En riskanalys bör göras om vägen eller järnvägen har, eller i framtiden
beräknas få, en större mängd eller andra typer av transporter av farligt gods
och passerar genom eller i anslutning till tätbebyggda områden eller
vattentäkter. Barriärer i form av bergsskärningar, bullerskydd etc. kan bidra till
att begränsa skador på människor vid olyckor med farligt gods. En sådan
barriär kan fungera som skydd mot strålningsvärme vid brand eller
splitterskydd vid explosioner. Barriärer, liksom branta sluttningar, kan ge ökad
turbulens, vilket bidrar till att farlig gas späds ut snabbare. I den omedelbara
närheten av sådana barriärer ökar dock koncentrationerna av farliga gaser.
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Lokalisering och övergripande utformning av rastplatser och
uppställningsplatser för fordon med farligt gods bör ske i vägutredningsskedet.
Hänsyn bör då tas till bland annat yrkestrafikens behov och möjligheterna att
skapa säkra trafiklösningar. På rastplatser och serviceanläggningar bör
åtskillnad av personbilar och tunga fordon eftersträvas. Uppställning av fordon
med farligt gods bör ske på separata och väl skyltade platser en bit bort från
restaurangbyggnader, uteserveringar, hotell etc. Platser bör väljas där skadorna
blir små på naturmiljön vid utsläpp av farligt gods.
Långa broar och trafiktunnlar bör uppmärksammas eftersom en olycka på en
bro eller i en tunnel, kan innebära även andra typer av olycksrisker än på
öppen väg eller öppet spår. Brand i trafiktunnlar kan medföra avsevärda
förluster i människoliv, många skadade människor och komplicerade
räddningsinsatser.
I utredningsskedet bör eventuella barriäreffekter för utryckningsfordon
(räddningstjänst, ambulans och polis) studeras. Det gäller till exempel
insatstider och tillgänglighet för utryckningsfordon till områden som ligger
bortanför (på fel sida om) vägen eller järnvägen samt till olycksplatser längs
den aktuella vägen eller järnvägen. Kommer vägen att innebära förlängda
utryckningsvägar och insatstider för vissa områden? Även tillfälliga hinder
under byggskedet bör uppmärksammas.
Säkerhetsåtgärder kan till exempel avse lokalisering, val av väg- eller
järnvägskorridor, trafikteknisk standard (exempelvis mötesfri väg, separat
gång- och cykelväg, dubbelspår och planskilda korsningar), utformning av väg
eller järnväg, skyddsåtgärder vid vattentäkter, känsliga naturområden eller
bebyggelse (till exempel principer för att skydda aktuella vattentäkter och
buller- eller skyddsvallar), principer för tekniska system (till exempel för
tunnelsäkerhet), drift av verksamheten och åtgärder för att underlätta
räddningsinsats. Även åtgärder som inte primärt är väg- eller järnvägshållarens
ansvar, men som kan ha väsentlig betydelse för säkerheten, bör tas upp i
miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel att nya bostäder inte bör byggas i
direkt anslutning till vägen eller järnvägen.
Resultaten av den detaljerade riskinventeringen, riskanalysen, riskvärderingen
och planerade och tänkbara säkerhetsåtgärder bör redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen. I de fall det finns en utförlig beskrivning av
säkerhetsaspekterna i utredningen, eller i underlagsrapporter, kan
miljökonsekvensbeskrivningen hänvisa till dessa.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör ändå självständigt övergripande redogöra
för vilka olycksrisker som finns i de olika alternativen och ge underlag för en
samlad bedömning av vägens eller järnvägens inverkan på människors hälsa,
miljön och naturresurserna.
Det är inte entydigt huruvida enbart risker för tredje man ska behandlas i
miljökonsekvensbedömningen och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Barriäreffekter som kan innebära olycksrisker (gångtrafikanter som genar över
starkt trafikerad väg), olyckor som kan inträffa vid riskobjekt i vägens
respektive järnvägens närhet (till exempel riskfylld industri, vilket är särskilt
viktigt om verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen) och påverka
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trafikanter, liksom bränder och andra olyckor i tunnlar bör exempelvis
behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Även räddningstjänstaspekter (till
exempel framkomlighet och vändmöjligheter på vägar med mitträcke) bör
redovisas.
I vägutredningar bör miljökonsekvensbeskrivningar innehålla en beskrivning
av trafiksäkerheten. I de fall det finns en utförlig analys och beskrivning av
trafiksäkerhetsaspekterna i utredningens huvuddokument eller i särskilda
underlagsrapporter, kan miljökonsekvensbeskrivningen hänvisa till dessa.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör dock alltid sammanfattande redogöra för
den påverkan projektet har på trafiksäkerheten i de olika alternativen.
Oavsett i vilket dokument som resultatet av riskhantering beskrivs är det
centrala att en systematisk genomgång av potentiella olycksrisker görs inom
projektet. Som exempel är riskhanteringen i samband med framtagandet av
arbetsplan för vägprojektet Förbifart Stockholm, vilken man planerar att
förlägga i såväl tunnel som ytläge. Riskhanteringen omfattar följande:
•

olyckor i tunnel med påverkan på trafikanter i och utanför tunnel

•

olyckor i tunnel med påverkan på omgivande personer och miljön
inklusive egendom och samhällsviktiga funktioner

•

olyckor på ytvägnätet med påverkan på trafikanter i och utanför
tunneln samt omgivande personer och miljön inklusive egendom och
samhällsviktiga funktioner

•

olyckor i omgivningen med påverkan på trafikanter i och utanför
tunneln.

Därutöver genomförs i projektet en sårbarhetsanalys för att identifiera sårbara
punkter (installationer, funktioner, hanteringsförmågan vid en händelse etc.)
som kan påverka driften och leda till att väganläggningen delvis eller helt
stängs av.
På detta sätt kan en samordnad hantering av olycksrisker genomföras i
projektet, vilken verkar för att samtliga typer av olycksrisker blir belysta på ett
likvärdigt sätt. Resultatet av genomförd riskhantering kan sedan presenteras i
de delar av projektets dokument som bedöms vara mest lämpligt.
6.4.4

Arbetsplan och järnvägsplan

I arbets- och järnvägsplanen analyseras olika väg- och järnvägslinjer i plan och
profil inom beslutad korridor. Miljökonsekvensbeskrivningen ska i detta skede
bidra till en miljöanpassad utformning bland annat genom att påverka
utformningen och föreslå åtgärder för att minska miljökonsekvenserna. MKB
ska också jämföra effekter och intrång av åtgärder som föreslagits för att
förebygga, begränsa eller kompensera negativa konsekvenser.
I detta skede kan vissa olycksrisker behöva detaljstuderas genom en fördjupad
riskanalys. Tyngdpunkten bör här ligga på utformning av vägen eller järnvägen
och den närmaste omgivningen samt trafikteknik och teknisk utrustning.
Exempel är fördjupade riskanalyser av tunnelsäkerhet eller utsläpp av farligt
gods vid vattentäkter. Även risken för till exempel elolyckor vid järnvägar och
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bangårdar bör hanteras i detta skede. De fördjupade riskanalyserna bör kunna
klargöra om det finns ett behov av säkerhetsåtgärder och utgöra grund för val
av sådana åtgärder.
I arbetsplanen eller järnvägsplanen sker ofta val och beslut av
säkerhetsåtgärder, till exempel:
•

säkerhetszoner som är rensade från oeftergivliga föremål intill vägar
och järnvägar

•

vägräcken

•

säker korsningsutformning

•

stängsel för att förhindra obehöriga att vistas inom väg- eller
järnvägsområde

•

detaljutformning av skyddsåtgärder vid vattentäkter, känsliga
naturområden eller bebyggelse

•

markytans utformning (till exempel beläggning, lutningar, diken,
kantstenar) så att utsläpp av brännbara vätskor inte sprider brand till
omkringliggande bebyggelse genom att flyta iväg längre sträckor

•

urspårningsräler

•

utrymningsvägar och andra säkerhetsanordningar i trafiktunnlar.

I detta skede bör också de mer specifika förutsättningarna för
räddningsinsatser i stor utsträckning kunna klargöras.
De fördjupade riskanalyserna, val av säkerhetsåtgärder och förutsättningarna
för räddningsinsatser bör sammanfattas i miljökonsekvensbeskrivningen.
6.4.5

Bygghandling

Byggande av väg- och järnväg får enligt väglagen och järnvägslagen inte
påbörjas förrän arbets- respektive järnvägsplanen upprättats och fastställts.
Endast mindre avvikelser får göras från planen. Bygghandlingen innehåller
bland annat de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att anlägga
vägen eller järnvägen.
I bygghandlingen bör de åtgärder som utretts i arbetsplane- respektive
järnvägsplaneskedet redovisas. Dessutom bör en plan för hur olycksrisker ska
hanteras under byggskedet fastläggas. Denna kan med fördel finnas med i
byggherrens miljöplan eller miljöprogram.
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