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Södertörns brandförsvarsförbund i planprocessen 
Detta PM syftar till att tydliggöra Södertörns brandförsvarsförbunds roll i planprocessen och vilka 

frågor som är intressanta ur räddningstjänstens perspektiv.  

Det finns reglerat i Plan- och bygglagen (2010:900) kap 2 § 5 att man vid planläggning måste ta 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Södertörns brandförsvarsförbund är 

en remissinstans i planprocessen för alla 

medlemskommuner och bevakar dessa 

frågor.  

 

En inkommen remiss behandlas och 

besvaras med ett yttrande utifrån ett 

säkerhets- och riskperspektiv. Utöver detta 

fungerar Södertörns brandförsvarsförbund 

också som sakkunnig för kommunen inom 

frågor som behandlar risker och 

räddningstjänstfrågor. 

 

Rutinerna hos kommuner är olika och det 

kan skilja sig åt vilka planärenden där en 

kommun väljer att remittera 

räddningstjänsten.  

Södertörns brandförsvarsförbund har som 

ståndpunkt att alla medlemskommuner bör 

remittera alla planärenden till 

brandförsvaret. 

 

Södertörns brandförsvarsförbund vill även 

poängtera vikten av att tidigt koppla in räddningstjänsten i större planärenden där riskfrågan eller 

räddningstjänstens möjlighet till insats kan ha stor betydelse för planläggningen.  
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Södertörns brandförsvarsförbunds yttrande 
När Södertörns brandförsvarsförbund skriver ett yttrande ligger fokus på risker i omgivningen, 

räddningstjänstens möjlighet till insats samt psykosocial miljö. 

Riskbeaktande 

När ett planärende kommer in granskar Södertörns brandförsvarsförbund handlingarna utifrån ett 

riskperspektiv; finns det några närliggande risker eller bidrar det nya planförslaget med nya risker? 

Med grund i Länsstyrelsens riktlinjer samt eventuella riskanalyser skapas en uppfattning om läget och 

om det krävs några åtgärder. Eventuella närliggande risker beaktas också i förhållande till vad som 

behöver skyddas. Är det exempelvis en samhällsviktig verksamhet eller ett miljökänsligt område i 

närområdet för den aktuella planen påverkar det hur Sbff ser på riskerna.  

 

Exempel på närliggande risker som ofta förekommer är: 

 

 Farligt gods-leder, både bilvägar och järnvägar 

 Farlig verksamhet enligt LSO (2003:778) kap 2 § 4 eller Sevesoanläggningar 

 Bensinstationer 

 Vissa typer av industrier  

 Verksamheter som använder brandfarlig vara eller andra farliga kemikalier. 

Om det är större planärenden och riskfrågan bedöms vara väldigt avgörande kan Södertörns 

brandförsvarsförbund vara delaktiga redan innan ett samrådsskede exempelvis då ett planbesked ska 

tas.  

 

Södertörns brandförsvarsförbund erbjuder även hjälp vid upphandling av riskanalyser. 

Frågeställningar som Södertörns brandförsvarsförbund kan hjälpa till med är: 

 

 Bedömning huruvida det behövs tas fram en riskanalys eller om det räcker med en mindre 

utredning baserat på exempelvis kvalitativa resonemang eller tidigare utförda riskanalyser i 

närområdet 

 Hjälp att formulera vad riskanalysen ska omfatta och vad målet är 

 Hjälpa till att tolka och kommentera inkomna anbud 

Räddningstjänstens möjlighet till insats 

Ett inkommande planärende granskas utifrån hur förslaget kommer att påverka räddningstjänsten och 

hur möjligheterna är för att genomföra en insats.  

 

Intressanta frågeställningar är exempelvis: 

 

 Finns det ett brandpostnät i det nya området? 

 Är det bra framkomlighet för räddningstjänstens fordon? 

 Är brandförsvaret dimensionerade för de nya förutsättningarna? 

 Hur lång insatstid är det? 

 Vad händer med släckvattnet efter en brand? 

 Måste byggnaderna i den nya planen exempelvis sprinklas? 
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Psykosocial miljö 

Vid ett yttrande i planprocessen tas även hänsyn till psykosociala risker. Frågor som belyses är 

exempelvis: 

 

 Finns det en framtagen trygghetsplan eller belysningsplan som beaktas?   

 Finns det undanskymda platser som kan bli tillhåll och utgöra en risk för otrygghet och 

anlagda bränder? 

 Har trafiksäkerheten beaktats? 

Södertörns brandförsvarsförbund granskar även planhandlingar för att se över vilka förebyggande 

fysiska åtgärder som kan vidtas för att förhindra självmord. Det har exempelvis visats att 

skyddsbarriärer (staket) på broar minskar risken för personer att begå självmord.  

 

Vidare läsning 
På Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida finns det ett dokumentbibliotek där PM finns samlade. 

Man finner dokumentbiblioteket på www.sbff.se – Om oss – Dokumentbibliotek 

Relevanta PM och dokument för planprocessen kan vara: 

 PM 608 Brandvattenförsörjning 

 PM 609 Framkomlighet för räddningstjänstens fordon 

 PM 615 Brandskydd i praktiken  

 PM 620 Vägledning vid utformning av höga byggnader 

 Framkomsttider vid insats 
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