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Hej,

Bifogat är SSBF:s yttrande avseende förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen.

Med vänlig hälsning
Stefan

Stefan Karlsson
Civilingenjör Riskhantering
Brandingenjör

Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet!
Box 1328, 111 83 STOCKHOLM
Telefon: 070 – 764 88 21
E-post: Stefan.Karlsson2@storstockholm.brand.se
www: http://www.storstockholm.brand.se
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Handläggare  

Stefan Karlsson 

070-764 88 21 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

registrator.trf@sll.se 

Yttrande angående förslag till godsstrategi för 

Stockholmsregionen (ert dnr TRN 2017-0055) 

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. 

Riskhantering och farligt gods 

SSBF ser positivt på att TRF återkommande lyfter riskerna förknippade med farligt 

gods i förslaget. Det är av vikt att denna risk beaktas i ett tidigt skede för att möjliggöra 

effektiv värdering och hantering av risker på ett sådant sätt att bebyggelse kan allokeras 

till lämplig mark. Detta är i synnerhet viktigt då allt fler detaljplaner prövas och 

upphävs på grund av riskfrågan, där transport av farligt gods spelar en avgörande roll. 

 

En av de identifierade utmaningarna som presenteras i förslaget är behovet av att 

säkerställa regionala stråk för transport av farligt gods. SSBF vill uppmärksamma TRF 

på att en ändring av rekommenderade leder för transport av farligt gods kan resultera i 

att en mängd byggnader, fastigheter och detaljplaner utsätts för risker som de ej 

dimensionerats för. Därtill kan vägvalsstyrning, restriktioner och 

tunnelkategoriseringar generera förhöjda risknivåer utmed de vägar som trafiken 

omleds via. En möjlig konsekvens av detta är att vidare exploatering utmed dessa leder 

begränsas då samhällsrisken troligen kommer vara mycket hög. Det bör noga övervägas 

vilka konsekvenser olika styrmedel för transport av farligt gods får för samhället utifrån 

ett riskperspektiv. 

 

På förekommen anledning kommer riskhantering bli särskilt viktigt att beakta vid 

fysisk planering i vattennära lägen längs med farlederna om större mängder farligt gods 

transporter görs på vatten istället för på väg/järnväg. Överflyttning av transporter från 

väg till vatten innebär inte att problemet försvinner men det kan, beroende på 

platsspecifika förutsättningar, möjliggöra enklare hantering av riskerna. 
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Framkomlighet och trafikolyckor 

I egenskap av skadeavhjälpande aktör vid trafikolyckor ser SSBF det som positivt att 

trafiksäkerheten uppmärksammas i förslaget. Förbättring av framkomlighet och 

minskning av trängseln överlag kommer bidra till ökad trafiksäkerhet. Med största 

sannolikhet kommer detta också förbättra framkomligheten för brandförsvarets 

utryckningsverksamhet. God framkomlighet vid utryckningskörning är en förutsättning 

för snabba och effektiva räddningsinsatser, vilket i sin tur kan ha positiv inverkan på 

framkomligheten.  

Övrigt 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur 

ovanstående yttrande ska beaktas.  

Underlag för yttrande 

Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar:  

 Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen. December 2017. 

Intern kvalitetssäkring 

Detta yttrande har granskats internt av annan handläggare inom SSBF. 

Internkontrollant för detta yttrande är Johan Stonegård, brandingenjör. 

 

Storstockholms brandförsvar 

 

Stefan Karlsson 

Brandingenjör och civilingenjör riskhantering 
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