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Riskhantering i samhälls-
planeringen har fått en fram-

trädande roll då behovet av 
att exploatera mark i utsatta 

lägen, till exempel nära far-
ligt godsleder, har ökat i stor-

städerna.  För att förtydliga 
riskhanteringens roll i detalj-

planeprocessen vill länssty-
relserna i Skåne, Stockholm 

och Västra Götalands län med 
detta dokument övergripande 

beskriva riskhanterings-
processen och länka samman 

de två processerna. 

Riskhantering i 
detaljplaneprocessen 
Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods 

Det här faktabladet redovisar hur markan-
vändning, avstånd och riskhantering sam-
spelar i detaljplaner nära transportleder för 
farligt gods. 

Denna policy är ett gemensamt paraply-
dokument utarbetat av storstadslänen 
och riktar sig främst till tjänstemän inom 
kommunala förvaltningar och myndighe-
ter, som arbetar med fysisk planering. De 
lokala och regionala riktlinjer – för risk-
hänsyn i samhällsplaneringen – som är 
etablerade ska kunna omfattas av detta 
dokument. Dokumentet är baserat på 
generella principer inom riskhantering och 
detaljplanering. Syftet är dock att fokusera 
på hantering av risker i samband med far-
ligt godstransporter, på väg och järnväg. 

Riskhanteringsprocessen 

Att hantera risker är en kontinuer-
lig process som innebär att beakta de 
delar som finns beskrivna i den så kall-
lade riskhanteringsprocessen, se figur 1. 
Riskhanteringsprocessens tre delar – risk-
analys, riskvärdering och riskreduktion – 
behandlar allt ifrån identifiering av möjliga 
risker till beslut om och genomförande av 
eventuella riskreducerande åtgärder samt 
uppföljning av att besluten svarar mot den 
aktuella riskbilden. 

Riskanalys utgör den första delen i risk-
hanteringsprocessen. Grundläggande för 
resultatet av en riskanalys är att dess syfte 
och omfattning är tydligt beskrivna. Uti-
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från det kan en riskinventering göras 
och möjliga risker identifieras. Däref-
ter beräknas riskerna genom att san-
nolikhet och konsekvens uppskattas 
och vägs samman. 

Riskvärdering utgör det andra 
steget i riskhanteringsprocessen. Här 
värderas risken genom att den jäm-
förs mot tydligt motiverade värde-
ringskriterier för att åskådliggöra om 
risken ligger på en tolerabel nivå eller 
inte. Visar riskvärderingen en icke 
tolerabel risknivå ska åtgärdsförslag 
tas fram och verifieras, vilket inne-
bär att risken, inklusive föreslagna 
åtgärder, på nytt beräknas och värde-
ras för att påvisa att åtgärderna har en 
riskreducerande effekt. 

Riskanalys och riskvärdering utgör 
tillsammans den så kallade riskbedöm-
ningen.Riskbedömningenutgörettbe-

Riskanalys 

- omfattning/syfte 

- identifering av risker 

- beräkning av riskerna 

Riskvärdering 

- beslut om tolerabel risknivå 

- åtgärdsförslag och verifering 

Riskreduktion/kontroll 

- beslutsfattande 

- genomförande 

- övervakning 

}}Riskbedömning 

Riskhantering 

Figur 1. Riskhanteringsprocessen, se litteraturlista (1). Att hantera risker är en kontinuer-
lig och ständigt pågående process. En effektiv riskhantering uppnås genom att beakta 
riskhanteringsprocessens ingående delar och genom återkoppling dem emellan. 

slutsunderlag och ligger till grund för 
riskhanteringsprocessens sista del; 
riskreduktion/kontroll. Denna omfat-
tar ställningstaganden och beslutsfat-
tanden, genomförande av eventuella 
riskreducerande åtgärder samt kon-
troll och återkoppling gentemot risk-
analysens syfte och mål. 

Riskhantering i fysisk planering 

Hantering av risker är kopplad till 
den fysiska planeringen genom att 
det i plan- och bygglagen (PBL) och 
miljöbalken (MB) finns omnämnt 
att risker för människors hälsa och 
säkerhet ska beaktas. 

I PBL utgör hälsa och säkerhet en av 
prövningsgrunderna för länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen ska enligt 12 kap. 
1 § PBL pröva kommunens beslut att 
anta detaljplanen om det kan befa-

ras att beslutet innebär att en bebyg-
gelse blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och de övrigas hälsa eller till 
skydd mot olyckshändelser. 

När en kommun upprättar en 
detaljplan ska en miljöbedömning 
göras, om planens genomförande kan 
antas medföra en betydande miljö-
påverkan. I ett tidigt skede av plan-
processen bör ett ställningstagande 
göras som visar på om behov av miljö-
bedömning finns. I denna så kall-
lade behovsbedömning ska riskerna 
för människors hälsa eller för miljön 
beaktas (2). Görs bedömningen att 
en detaljplan sammantaget kan ge 
upphov till betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas (3). 

Lagstiftningen innebär att ställ-
ningstaganden måste göras vad gäller 
hantering av risker i den fysiska pla-
neringen. Riskhanteringsprocessens 
riskbedömning utgör ett bra exempel 
på beslutsstöd i dessa sammanhang. 

Riskpolicy 

För att underlätta detaljplaneproces-
sens hantering av risker med farligt 
godstransporter är framtagen risk-
policy en vägledning i hur markan-
vändning, avstånd och riskhantering 
bör beaktas i samband med planpro-
cessen, se figur 2. 

Enligt PBL finns det olika använd-
ningar av markområden – allmän 

Tankbilsolycka i Stockholm. 



  

  

  

  

  

     

   

   

   

         

        

 

 

Riskhanteringsavstånd 150 m 

Zon A Zon B Zon C 

L – odling G – bilservice B – bostäder 

P – parkering (ytparkering) J – industri C – centrum 

T – trafk K – kontor D – vård 

N – friluftsområde U – lager H – övrig handel 

(t.ex. motionsspår) N– friluftsområde (t.ex. camping) R – kultur 

P – parkering (övrig parkering) S – skola 

E – tekniska anläggningar K – hotell och konferens 

H – sällanköpshandel Y – idrotts- och sportanläggningar 

Y – idrotts- och sportanläggningar (arena eller motsvarande) 

(utan betydande åskådarplatser) 

Figur 2. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna bilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändning-
representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för ens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra 
farligt gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan risk- olika zoner. 

platsmark och kvartersmark för all-
mänt och enskilt ändamål (4). Zon-
indelningen (figur 2) hanterar endast 
kvartersmark. Vad gäller allmän plats-
mark i en plan bör områden närmast 
riskkällan, i detta fall transportleden, 
begränsas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. Områden 
i direkt anslutning till riskkällan bör 
inte heller exploateras på sådant sätt 
att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras. Hårda konstruktioner eller 
motsvarande som kan orsaka skada 
på eventuellt avåkande fordon bör 
undvikas. 

Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen beaktas i fram-
tagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från en farligt gods-
led. Avståndet är valt utifrån regio-
nala förutsättningar som framför allt 
råder i de tre storstäderna avseende 
transporter av farligt gods (5, 6, 7). 
Riskpolicyn hindrar inte att lokala 
riktlinjer används som instrument 
i riskhanteringsprocessen. För att 
åstadkomma en lämplig markanvänd-
ning i förhållande till transportleden 

och eventuell framtida förändring av 
denna är det dock viktigt att hänsyn 
tas till den riskbild som råder i aktu-
ellt område. Persontäthet och explo-
ateringsgrad är exempel på faktorer 
som påverkar risknivån, precis som 
ålderssammansättning, nedsatt rörel-
seförmåga, språksvårigheter, lokal-
kännedom, medvetenhet om olycka 
etc. En lämplig lokalisering innebär 
att hänsyn även tas till platsens unika 
förhållanden så som topografi, mete-
orologi, bebyggelsens placering inom 
planområdet samt dess yttre och inre 
utformning. 

För att uppnå rätt detaljeringsgrad 
i riskhanteringsarbetet är det lämp-
ligt att kontakt tas med den lokala 
räddningstjänsten. Den kan ofta bistå 
med information om riskkällor och 
vara till hjälp vid tidiga bedömningar 
om huruvida riskkällor kan påverka 
planerat område. Detta gör att den 
enskilde planförfattaren i många fall 
kan hantera riskfrågorna själv. Om 
riskkällan uppenbart inte kan påverka 
planerat område är vidare riskhante-
ring inte nödvändig och riskhante-

ringsprocessen stannar då vid detta 
konstaterande. Det är dock viktigt 
att ställningstagandet framkommer i 
planhandlingarna. I de fall en detal-
jerad riskbedömning krävs bör den 
genomföras av en person med spe-
cialistkompetens. För att underlätta 
riskhanteringen, i sådana fall, kan 
stadsbyggnadskontoret tillsammans 
med räddningstjänsten arbeta fram 
ett dokument som kan utgöra under-
lag för upphandling och granskning 
av riskbedömningar (8). 

Detaljplaneprocessen 

Hälsa och säkerhet ska beaktas så 
tidigt som möjligt i detaljplaneproces-
sen, helst redan genom kommunala 
riskinventeringar i översiktsplanar-
betet, samt i kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

Programsamråd 
I detaljplaneprocessens programsam-
råd bör det visas att riskhanterings-
processen påbörjats. Vissa delar av 
riskbedömningen kan redovisas fullt 
ut medan andra delar endast beskrivs 
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kortfattat med en redogörelse för 
hur man avser att gå vidare längre 
fram i planprocessen. Det viktiga är 
att det tydligt visas hur riskfrågorna 
kommer att hanteras. 

Plansamråd 
I detaljplaneprocessens plansamråd 
bör en riskbedömning vara genom-
förd. Riskfrågan bör vara så pass 
utredd att den kan utgöra ett besluts-
underlag för att avgöra om risken 
anses tolerabel eller inte. Oavsett om 
risknivån bedöms som tolerabel eller 
inte bör slutsatserna av riskbedöm-
ningen föras in i planhandlingarna för 

att visa att ett ställningstagande har 
gjorts. Krävs riskreducerande åtgär-
der för att nå en tolerabel risknivå ska 
dessa om möjligt föras in som plan-
bestämmelser på plankartan. Åtgär-
der som inte omfattas av detaljplanen 
bör befästas på annat sätt, till exem-
pel genom avtal. 

Utställning 
I utställningsskedet ska riskfrågan 
vara färdigutredd. I undantagsfall 
kan kompletteringar av riskbedöm-
ningen redovisas för att utgöra det 
slutliga beslutsunderlaget inför anta-
gande av detaljplanen. 

Programsamråd 

Plansamråd 

Utställning 

Antagande 

Figur 4. Detaljplaneprocessen. 
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