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SSBF:s yttrande om samrådsförslag till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
(TRF) givits möjlighet till yttrande avseende rubricerat ärende. SSBF ger i detta ärende 
synpunkter utifrån sin roll som ansvarig myndighet för kommunal räddningstjänst i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt utifrån mångårig erfarenhet 
av förebyggande arbete i plan- och byggprocessen. Olycksrisker är att betrakta som en 
miljökonsekvens enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) som till exempel buller och 
luftkvalitetspåverkan. 

Övergripande 
Riskhantering är en ny fråga i arbetet med den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS).  SSBF ser det som positivt att frågan lyfts i ett tidigt skede 
i planprocessen då detta möjliggör en mer konsekvent och rättssäker värdering och 
hantering av risker i samhället.  
 
I samrådsförslaget till RUFS 2050 ges stort utrymme till sociala risker. SSBF jobbar 
aktivt inom detta område för att öka förståelsen för och minska hotbilden mot 
brandförsvarets verksamhet. SSBF önskar se en utveckling av åtgärdsförslag inom 
riskhantering i fysisk planering samt olycksrisker i kapitlet Säkerhet och beredskap. 
SSBF framför nedan de synpunkter som bedöms vara avgörande för att uppnå det 
resilienta samhälle som RUFS:en eftersträvar samt essentiella faktorer i begreppet god 
livsmiljö. 
 
I den samlade konsekvensbedömningen till RUFS 2050, s. 40, efterfrågas delmål i 
eftersträvan av en god livsmiljö. SSBF bedömer det som nödvändigt att ett delmål med 
avseende på risker/olyckor formuleras och kopplas till ett huvudmål för att arbetet ska 
kunna göras mätbart och uppföljningsbart. Delmålet bör även syfta till att ge det 
fortsatta arbetet en tydlig inriktning. Relevanta huvudmål skulle kunna vara Mål 4: En 
resurseffektiv och resilient region alternativt Mål 1: En tillgänglig region med god 
livsmiljö. Delmål kan också användas som riktmärken vid fortsatt exploatering. 

Riskhantering i fysisk planering 
SSBF anser att RUFS:en bör utgöra ett strategiskt viktigt underlag för fysisk planering 
inom regionen, där riskhantering är en central del. RUFS:en bör i detta tydliggöra vilka 
beslutsunderlag som ska tas fram när, var och hur. För en effektiv och konsekvent 
hantering av risker behöver detta starta i ett tidigt skede. Målet bör vara att 
riskhanteringen börjar i RUFS:en och sedan fortsätter i översiktsplaner/program och 
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detaljplaner med en stegvis ökande detaljgrad. Utöver det vill SSBF betona vikten av att 
riskhanteringsarbetet även behandlar konsekvenser på egendom och miljö, ej endast liv 
och hälsa.  
 
SSBF är remissinstans till medlemskommunernas byggnadsnämnder i plan- och 
byggprocessen. Trenden att bygga i riskutsatta områden och allt närmare farligt gods-
leder ökar. Riskhantering i fysisk planering kommer att spela en viktig roll i 
eftersträvan av regeringens bostadspolitiska mål. 
 
Miljöbalk (SFS 1998:808) 2 kap. 6 § stipulerar att ”För en verksamhet eller åtgärd som 
tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön”. Denna paragraf, benämnd lokaliseringsprincipen, utgör 
en hörnsten i riskhantering i fysisk planering.  
 
Lokaliseringsprincipen gäller all bebyggelse och i denna bedömning behöver ett antal 
faktorer beaktas. Det långsiktigt robusta samhället som RUFS:en efterlyser kan endast 
uppnås om denna princip tillämpas strikt och kontinuerligt. Lokaliseringsprincipen är 
särskilt viktigt vid planering av skyddsvärd verksamhet, såsom sjukhus, skolor etc. 
SSBF anser att skyddsvärd verksamhet ej bör lokaliseras i riskutsatta områden såsom i 
närheten av farligt gods-leder, industriområden etc. Brandförsvarets förmåga och 
insatstid bör tas i beaktning vid planering och projektering av skyddsvärd verksamhet. 
 
En ambition i RUFS 2050 är att länets invånare ska ha en god och jämställd tillgång till 
samhällets resurser och tjänster. Detta är dock inte fallet gällande räddningstjänstens 
insatsmöjligheter i exempelvis skärgården och på landsbygden i jämförelse med 
Stockholms innerstad. Detta behöver belysas och även tas hänsyn till i den fortsatta 
exploateringen inom regionen.    
 
Lokaliseringsprincipen bör också tillämpas vid placering av farlig verksamhet, 
bensinstationer, oljehamnar, rangeringsbangårdar, SEVESO-verksamheter etc. Dessa 
verksamheter genererar i regel förhöjda risknivåer i närområdet. Följaktligen bör de 
inte placeras alltför nära regionens huvudtransportleder, såsom motorvägar, järnvägar 
etc. om FN:s globala mål för hållbar utveckling, att bygga upp en tålig infrastruktur, 
ska uppnås. 
 
En annan form av verksamhet vars placering är av vikt att beakta är soptippar, 
avfallsupplag och liknande. Inte till följd av verksamhetens inneboende risk utan på 
grund av att dessa verksamheter drabbas av bränder med omfattande rökutveckling 
vilket utgör problem för kringliggande bebyggelse och infrastruktur under längre 
tidsperioder. 
 
Vägvalsstyrning liksom lokaliseringsprincipen syftar till att allokera riskerna dit de 
utgör minsta olägenhet för människors hälsa och miljön. Ett projekt för vägvalsstyrning 
inom länet drivs i dagsläget av Stockholms stadsbyggnadskontor i samarbete med 
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Länsstyrelsen. Resultatet av detta projekt bör tas i beaktning då detta ämne behandlas i 
RUFS:en. Till skillnad från bilväg så utgör all järnväg farligt gods-leder, förutsatt att de 
kan trafikeras av godståg och ej omfattas av restriktioner. En mängd godståg går genom 
centrala Stockholm nattetid och utgör således en risk för kringliggande bebyggelse. Det 
är värt att se över om de farligt gods-restriktioner som gäller för vägbunden farligt 
gods-trafik inom centrala Stockholm kan utvidgas till att inbegripa även spårbunden 
trafik.  
 
Ett ökat användande av biogas samt en utfasning av fossila bränslen är ett 
återkommande tema i samrådsförslaget. Hur och var bränsletillförsel 
(lossning/tankning) ska ske behöver ses över och det är av stor vikt att 
lokaliseringsprincipen tillämpas. Det är fördelaktigt om detta kan göras på regionnivå 
för att servicen ska vara heltäckande men också för att riskbidragen från dessa 
verksamheter ska kunna tas i beaktning vid planläggning i närheten av dem. 
Transporter av bränsle och liknande leveranser till dessa verksamheter utgör i sig en 
risk och ställer ytterligare krav på hur och var dessa verksamheter placeras och 
utformas.  
 
SSBF vill se att suicidrisken uppmärksammas i större omfattning i detaljplanearbetet. 
Suicidrisken är av vikt att beakta vid så kallade ”Hot spots”, till exempel spårnära 
bebyggelse, större projekt, broar, höga byggnader etc. SSBF anser det nödvändigt att 
detta också lyfts i översikts- och detaljplaner och även i RUFS:en för att det ska få 
genomslag i senare delar av planprocessen och överföras in i byggprocessen. 
 
Dimensionering av byggnader med alternativ utrymning via räddningstjänstens 
stegutrustning regleras i BBR 5:13 och stipulerar att detta är en godtagbar lösning 
förutsatt att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och förmåga. Tillräckligt 
snabb insatstid anges till högst 10 minuter (20 minuter för mindre flerbostadshus). Att 
dimensionera byggnader för utrymning med hjälp av räddningstjänstens hjälp är den 
vanligaste metoden för alternativ utrymning från byggnader upp till och med åtta 
våningar (23 meter). SSBF kan dock endast upprätthålla dessa insatstider under 
nattetid och i undantagsfall på grund av framkomlighets- och trängselproblematiken. 
Dessa tider är dock en förutsättning och självklarhet vid projektering av byggnader. En 
annan bidragande faktor till detta problem är att brandförsvarets möjlighet att agera 
alternativ utrymningsväg inskränks när bebyggelsen kryper allt närmre spårvägar i takt 
med att förtätningen fortskrider. Denna problematik bör lyftas i RUFS:en i syfte att 
göra handläggare och byggherrar medvetna om den, men också i syfte att främja en 
lösning på problemet.  
 
Brandvattenförsörjning är en återkommande punkt i SSBF:s remissvar i 
detaljplaneärenden. Hur detta implementeras varierar inom regionens kommuner, 
både till utformningen och till vilken aktör som sörjer för installationen. Detta arbete 
behöver likriktas inom regionen med högre styrmedel såsom RUFS:en. 
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Sammanfattningsvis avseende riskhantering i fysisk planering vill SSBF se samverkan 
och samordning i större utsträckning mellan länets aktörer. Riskhantering behöver 
börja i ett tidigt skede och fortlöpande bearbetas genom plan- och byggprocessen. SSBF 
vill också belysa behovet av att riskreducerande åtgärder skrivs in som 
planbestämmelser i detaljplaner i syfte att göra de juridiskt bindande och hållbara över 
tid. Övriga risker såsom översvämningar, ras och skred med flera är också av vikt att 
utreda och hantera i plan- och byggprocessen men ligger ofta utanför 
räddningstjänstens kompetensområde. 

Olycksrisker 
SSBF arbetar aktivt med att minska antalet olyckshändelser genom ett kontinuerligt 
förebyggande arbete. Skador till följd av olyckshändelser är enligt 
Folkhälsomyndigheten ett omfattande folkhälsoproblem och inbegrips i det nationella 
folkhälsomålet Sunda och säkra miljöer och produkter. Ett antal av dessa olycksrisker 
anses av värde att belysa i RUFS 2050 och beskrivs nedan.  
 
Årligen omkommer och skadas ett flertal människor när de oavsiktligt eller avsiktligt 
blir påkörda av spårbunden trafik. Detta leder till lidande för den drabbade, hos de 
anhöriga och för föraren. Olycka på spår, såsom personpåkörning, är den mest frekvent 
förekommande händelsen som föranleder räddningsinsats på regionens spårvägar. 
Under 2014 hade SSBF enbart i tunnelbanan 13 händelser med person under tåg samt 
nio andra händelser där personer befunnit sig på spåret, händelser som resulterat i 
stängning av trafik och strömtillförsel. Detta motsvarar cirka två händelser i månaden 
under 2014. Med de nya tåg- och tunnelbanesträckningarna kommer mängden 
resenärer att öka och troligen även olyckstillbuden och antalet inträffade händelser.  

Plattformsdörrar nämns på s. 52 i samrådsförslaget till RUFS:en. SSBF anser att detta 
är en nödvändighet på alla tunnelbane-/pendeltågs-/tågstationer i länet. Kostnaden för 
samhället i samband med personpåkörningar i form av bland annat sjukvård, stöd till 
drabbade, trafikstopp och förseningar är ett starkt incitament till implementering av 
denna skyddsåtgärd. Plattformsdörrar för också med sig andra fördelar såsom 
möjligheten att utnyttja perrongens kapacitet i större utsträckning. SSBF vill 
uppmärksamma den utredning som påvisar att det finns lösningar på 
plattformsavskiljande partier som fungerar oberoende av tågens längd och 
tågdörrarnas placering, vilket tidigare varit ett argument mot plattformsavskiljande 
partier. Då denna skyddsåtgärd mött motstånd i diverse projekt ställer detta krav på 
starkare styrmedel såsom en implementering i RUFS 2050. SSBF rekommenderar att 
denna skyddsåtgärd studeras i ett regionalt/nationellt perspektiv istället för att 
hanteras i enskilda projekt.  
 
Med mångårig erfarenhet av skadeavhjälpande insatser vid trafikolyckor ser SSBF det 
som positivt att denna olycksrisk uppmärksammas och reduceras genom bland att 
sänkta hastighetsgränser såsom det anges i samrådsförslaget. Förbättring av 
framkomlighet och minskning av trängseln överlag kommer också bidra till ökad 
trafiksäkerhet. Troligen kommer detta också förbättra framkomligheten för 
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brandförsvarets utryckningsverksamhet. SSBF vill poängtera att de bussfiler som finns 
och planeras har en starkt positiv effekt på brandförsvarets framkomlighet. 
 
Behovet att skydda vattentäkter och sjöar inom Stockholms län påpekas i 
samrådsförslaget och den samlade konsekvensbedömningen. I egenskap av 
skadeavhjälpande aktör vill SSBF se att detta arbete utvecklas. SSBF ställer sig bakom 
påståendet i RUFS:en att både befintliga och potentiella vattentäkter bör få starkare 
skydd. Detta gäller framförallt vattentäkter i nära anslutning till vägar och då framför 
allt farligt gods-leder. Ämnena som transporteras på dessa leder kan generera allvarliga 
konsekvenser om dessa läcker ut i en vattentäkt. Miljökonsekvenser av olyckor överlag 
bör behandlas mer ingående i RUFS 2050.  

Övriga frågor 
I samrådsförslaget lyfts behovet av snabbare planprocesser och mer flexibla regelverk. 
SSBF ser gärna att planprocessen effektiviseras, med reservationen att detta kan 
genomföras med bibehållen kvalitet. SSBF anser vederbörligen att vad som avses med 
mer flexibla regelverk behöver förtydligas till utställningsskedet. Konsekvenser till följd 
av dessa förslag bör analyseras i den samlade konsekvensbedömningen.  
 
RUFS:en utgör ett stöd för regionens kommunala räddningstjänster i deras 
förebyggande arbete. I RUFS 2050 vill SSBF se en inriktning om hur riskhantering i 
fysisk planering ska ske i stora drag. Detta i syfte att likrikta arbetet inom regionen och 
uppnå en konsekvent och rättssäker riskhantering inom fysisk planering.  
 
I syfte att uppnå den resilienta region som eftersträvas i RUFS:en bör definitionen av 
vad som är att betrakta som skyddsvärda objekt tydliggöras. Som komplement till detta 
anser SSBF att en beskrivning av hur hänsyn bör tas till dessa i fysisk planering inom 
regionen behövs. Denna fråga är också starkt knuten till höjd beredskap och civilt 
försvar.   

Avslutningsvis 
De punkter som framförs i detta yttrande vill SSBF se införda i samrådsförslaget och 
analyserade i den nya samlade konsekvensbedömningen som ska tas fram till 
utställningsförslaget för RUFS 2050. SSBF uppmuntrar till en fortsatt dialog och bidrar 
gärna med erfarenheter från förebyggande och skadeavhjälpande arbete utifrån ett 
räddningstjänstperspektiv. 
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Underlag för yttrande 
Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av nedanstående.  

Litteratur: 

• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 – 
Samrådsförslag. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 2016. 

• Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050 - Samrådsförslag. 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 2016. 

• Samverkan och planering i östra Mellansverige – ÖMS 2050 - 
Samrådsförslag. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 2016. 

 

Seminarier: 

• Uppstart av samråd om Stockholmsregionens utveckling. Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. 2016-04-19. 

• Frukostseminarium om trafik och transportsystem. Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. 2016-06-02. 

• Frukostseminarium om grönstruktur den 22 juni. Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. 2016-06-22. 

Handläggning av ärendet 
Detta yttrande har upprättats av Stefan Karlsson, brandingenjör och civilingenjör i 
riskhantering, i samråd med Sara Hultman, brandingenjör och civilingenjör i 
riskhantering. Yttrandet har granskats internt av tillförordnad enhetschef Robin 
Haglund. 
 
 
 
 
 
 
Svante Borg 
Förbundsdirektör 
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