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Bakgrund 
Syftet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och 

mindre ska förstöras och att människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska ges ett 

tillfredsställande och likvärdigt skydd i hela landet med hänsyn taget till de lokala 

förhållandena. Samtidigt ska lagen förbättra möjligheterna för den enskilde, kommuner och 

statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. 

 

Enligt lagen ska kommunerna utarbeta ett handlingsprogram för den förebyggande 

verksamheten inom sitt geografiska område och ett handlingsprogram för den operativa 

verksamheten, räddningstjänst. I handlingsprogrammen ska en riskanalys visa vilka risker för 

olyckor som finns, vilka mål som finns för hur riskerna ska hanteras samt hur den 

förebyggande verksamheten är ordnad och vilken operativ förmåga som finns för att kunna 

hantera oönskade händelser. Syftet med handlingsprogrammet är dels att redovisa hur 

kommunerna uppnår ett tillfredsställande skydd mot olyckor och dels som en källa för 

medborgare och statliga myndigheter att kunna orientera sig hur arbetet med skydd mot 

olyckor är ordnat. 

 

Älvkarleby kommun ingår tillsammans med Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandvikens 

kommuner i Gästrike Räddningstjänstförbund och genom en förbundsordning har flertalet av 

de uppgifter som LSO ålägger kommunerna lagts över på räddningstjänstförbundet.  

 

Inom Älvkarleby kommun, liksom i övriga ingående kommuner, redovisas de delar av den 

förebyggande verksamheten som ligger kvar på kommunerna i ett handlingsprogram för varje 

kommun, som fastställs av respektive kommunfullmäktige. Gästrike Räddningstjänst redovisar 

sin verksamhet i de fem medlemskommunerna i ett eget handlingsprogram som fastställs av 

förbundsdirektionen.  

 

Giltighetstid för programmet är mandatperioden, men överlappas med ett år för introduktion av 

ny politisk ledning. Handlingsprogrammen ska ses som en process med kontinuerlig 

uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar. 
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Övergripande beskrivning av Älvkarleby kommun 
Älvkarleby kommun ligger mittemellan Gävle – och Tierps kommuner. Till Gävle är det knappt 

15 km och till Tierp är det cirka 40 km. Till Uppsala, som är Uppsala läns resistentstad är det 

cirka 95 km.  

Kommunen består av fyra tätorter, Skutskär, Älvkarleby, Marma och Gårdskär. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Älvkarleby kommun Invånare        Andel (%) 

Skutskär 5 767 63,4 

Älvkarleby 1 647 18,1 

Gårdskär 352 3,9 

Marma 298 3,3 

I småort 515 5,7 

Utanför tätort och småort 524 5,8 

Totalt 9 103 100,0 

Figur 1 Älvkarlebys befolkningsutveckling sedan 2000 från SCB 

2015 

 

 

 

Figur 2 Befolkningsstatistik i tätorter Älvkarleby kommun från SCB 

2010 
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Hela kommunens norra landområde är en del av Gävlebuktens kuststräcka och genom 

kommunen rinner Dalälven som mynnar ut i Gävlebukten. Genom Skutskär grenar Dalälven 

upp sig och Bodån viker av mot Skutskärs tätort som sedan flödar samman närmare havet.   

 

Genom kommunen löper E4 och två riksvägar – RV 76 från Gävle till Norrtälje via Karlholm 

och Östhammar och RV 291 mellan Älvkarleby och E4. För dessa vägar ansvarar Trafikverket 

liksom för de allmänna vägar som löper på ömse sidor om Dalälven; Östanå- och Västanåvägen 

och den senares förlängning mot E4 med Älvkarleövägen. Trafikverket har också ansvar för 

vägarna till Gårdskär och Långsand. Inne i Skutskär är de huvudman för Kyrkbyvägen, 

Harnäsgatan, Hamnvägen och Östra vägen. Frånsett bolagsägda skogsvägar sköts flertalet andra 

vägar av ett trettiotal vägföreningar med bidragsstöd. Kommunen är huvudman endast för ett 

fåtal gator och vägar. 

 

Genom kommunen går Ostkustbanan i nord – sydlig riktning och inom kommunen finns det tre 

tågstationer (Skutskär, Älvkarleby och Marma) som trafikeras av Upptåget som sköts av 

landstinget i Uppsala län.  

 

Invånarna i Älvkarleby kommun pendlar i relativt stor utsträckning över kommungränsen för att 

komma till sina arbetsplatser. Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik för år 2012 

pendlade 972 personer dagligen in till kommunen för att arbeta samtidigt som 2 284 

kommuninvånare pendlade ut till arbetsplatser utanför kommungränsen. Detta kan jämföras 

med de 1 714 invånare som både bodde och arbetade i kommunen. Gävle är den kommun som 

vi har det klart största pendlingsutbytet med. Två tredjedelar av både ut- och inpendlingen var 

riktad till/från Gävle under 2012
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Underlag till beslut om mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Älvkarleby kommun.  

Älvkarleby kommun 2014-12-15 
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Figur 3 Älvkarleby Kommuns geografiska område  
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Avgränsning 
Inför framtagandet av detta handlingsprogram har Rörbergsgruppen

2
 angivit inriktning för 

arbetet med framtagande av handlingsprogrammet och beslutat vilka olycksområden som 

programmet ska innehålla. Inriktningen har utgått från kommunens risk- och sårbarhetsanalys, 

tidigare genomförda riskinventeringar och tillgänglig statistik över olyckor och bränder.  

Handlingsprogrammet omfattar följande olycksområden som föranleder räddningsinsats:  

 

 Brand  

 Trafik  

 Vattenolyckor  

 Kemikalieolyckor 

 

Andra olyckor som t.ex. fallolyckor behandlas inte i detta handlingsprogram, men det är ett 

arbete som fortgår ute i verksamheterna och ska behandlas i nästa mandatperiods 

handlingsprogram.  

 

  

                                                 
2
 Rörbergsgruppen är en arbetsgrupp mellan räddningstjänsten och beredskapssamordnare och från de olika 

medlemskommunerna i Gästrike Räddningstjänstförbund.  
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Förebyggande verksamhet 

Organisation 
Älvkarleby kommun har en traditionell organisation med förvaltningar kopplade till politiska 

nämnder. Vid sidan av kommunstyrelsen finns två facknämnder: omsorg- och 

utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Till nämnderna finns tre förvaltningar knutna: kommunstyrelseförvaltningen, utbildning- och 

omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning består av följande avdelningar: 

 Ekonomi 

 Gemensam administration 

 HR 

 

Utbildning- och omsorgsförvaltningen består ut av följande avdelningar: 

 Barn och utbildning 

 Individ och familjeomsorg 

 Vård och omsorg 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen består ut av följande avdelningar: 

 Arbetsmarknad och integration 

 Bygg och miljö 

 Kultur och fritid 

 Tekniska  

 

Älvkarleby kommun äger ett kommunalt bolag och är delägare i två samverkansbolag: 

 AB Älvkarlebyhus (Kommunalt bolag) 

 Gästrike Vatten AB (Samverkans bolag) 

 Bionär Närvärme AB (Samverkansbolag) 

 

Älvkarleby kommun är medlem i tre kommunalförbund: 

 Gästrike Räddningstjänstförbund 

 Gästrike Återvinnare  

 Inköp Gävleborg 
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Olycksförebyggande verksamhet  
Kommunens räddningstjänst ingår sedan 2004 i ett kommunförbund, Gästrike 

Räddningstjänstförbund där även Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner ingår.  

 

Ansvarsfördelningen mellan kommun och förbund avseende lag om skydd mot olyckor regleras 

i upprättad förbundsordning. För det förebyggande arbetet gäller ett delat ansvar mellan 

kommunen och Gästrike Räddningstjänst.  

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för framtagande av förebyggande handlingsprogram inom 

riskområdet bränder, medan kommunen svarar för framtagande av förebyggande program inom 

andra olycksområden. Utifrån det delade ansvaret är det givetvis av stor vikt att det sker en 

samverkan organisationerna emellan för att det olycksförebyggande arbetet ska få det 

genomslag som lagstiftningen avser. 

 

Genom förbundsordningen för Gästrike Räddningstjänst har för Älvkarleby kommuns del de 

flesta skyldigheter som Lagen om skydd mot olyckor ålägger kommuner lagts över på 

räddningstjänstförbundet. Kvar på kommunen ligger bland annat skyldigheten enligt 

LSO 3 kap 1§ att, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 

olyckor än bränder. 

 

Kommunens förvaltningar har ett eget ansvar för att verksamheterna uppfyller kraven i lagen 

om skydd mot olyckor om skäligt skydd mot brand och andra olyckor. Ytterst ansvarig för 

verksamheten är kommunfullmäktige.  

 

Kommunens säkerhetsorganisation består av en beredskaps- och säkerhetsplanerare på varje 

förvaltning. Samordning av kommunens beredskaps- och säkerhetsplanerare sker i den interna 

beredskaps- och säkerhetsgruppen.  

Arbetet i gruppen leds av kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare. Arbetet pågår 

kontinuerligt under året, med minst två träffar per halvår.   

 

Älvkarleby kommuns tjänstemän är möjliga att nå för frågor om skydd mot olyckor vardagar 

mellan 08:00 – 16:00 via kommunens växel.  

Frågor kan även ställas till Gästrike Räddningstjänst där ett inre befäl är tillgängligt via telefon 

mellan kl. 06.00 och 22.00. Information om brandskydd och säkerhet kan även fås via 

Älvkarleby kommuns eller Gästrike Räddningstjänsts hemsida. 
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Räddningstjänst 
Förmågan för att genomföra räddningstjänstinsatser beskrivs i Gästrike Räddningstjänsts 

handlingsprogram.  

 

Älvkarleby kommun har ingen egen organisation för att genomföra räddningstjänstinsatser, men 

genom arbetet med förberedelser för samhällsstörningar finns en utsedd och övad 

krisledningsorganisation, inklusive krisledningsnämnd som har en förmåga att hantera 

kommunens arbete i händelse av stora olyckor och att hantera konsekvenserna som 

uppkommer. 

Åtgärder efter räddningsinsats 
Dokumentation, information och utredning efter inträffade olyckor åligger Gästrike 

Räddningstjänst genom förbundsordningen. 

Samverkan 
Det övergripande målet ska nås genom samarbete i det geografiska området mellan kommunens 

verksamheter, myndigheter, näringsliv, organisationer, andra samhällsorgan och andra 

kommuner.  

 

Älvkarleby kommun ska under 2016 bilda ett lokalt krishanteringsråd, dit andra aktörer inom 

det geografiska området bjuds in för att berätta om sitt säkerhetsarbete samt att hitta former för 

samverkan.  

Planering 
Samtliga verksamheter i Älvkarleby kommun ska i enlighet med detta handlingsprogram arbeta 

med att: 

 Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.  

 Implementera risk- och sårbarhetstänkande i sin organisation samt inom det 

geografiska området Älvkarleby. 

 Utveckla och förstärka relevanta personliga nätverk i kommunen. 
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Information 
Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att 

fullgöra sina skyldigheter enligt LSO. Detta kan ske bl.a. genom hänvisning till Älvkarleby 

kommun, Gästrike Räddningstjänstförbunds och MSB:s hemsidor.  

 

I samverkan med Gästrike Räddningstjänst finns förmågan att kunna göra riktade 

informationsinsatser för att förbättra allmänhetens förmåga att ta ansvar för sitt eget skydd mot 

olyckor då detta är påkallat. 

 

Praktiska råd till den enskilde finns också på Civilförsvarsförbundets hemsida där även regional 

och lokal nivå kan nås bl a för kostnadsfri utbildning inom områdena Säkerhet till vardags och 

vid kris och Energiinformation. 
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Uppföljning 

Kommunens egenkontroll 
Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Varje 

verksamhet reviderar sina handlingsprogram, planer och risk- och sårbarhetsanalyser 

fortlöpande.  

 

För säkerhetsnivån i kommunens egna verksamheter sker uppföljning inom det systematiska 

brandskyddsarbetet och arbetsmiljöarbetet årligen.  

 

Detta är speciellt viktigt vid förebyggande åtgärder som behöver vara med i budgetprocessen. 

Uppföljningen ingår i verksamheternas ”egenkontroll”. 
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Övergripande mål och strategi 
Staten har i lagen formulerat övergripande mål för att skydda människors liv och hälsa samt 

egendom och miljö mot olyckor. Målen kallas nationella mål och verksamhetsmål. Kommunen 

ska i handlingsprogram utforma egna mål utifrån statens mål och lokala förhållanden i 

kommunen. Dessa mål bör därefter finnas med i kommunkoncernens verksamhetsplanering och 

brytas ned till aktiviteter och åtaganden i förvaltningarnas, kommunala bolags och 

kommunalförbundens årsplaneringar. 

 

Nationella mål 
Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv 

och hälsa samt egendom och miljö ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredställande 

och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Lagen fastställer även följande för kommunerna:  

 

1. I hela landet ska människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas ett med 

hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

2. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan genomföras 

inom en godtagbar tid och på ett effektivt sätt. 

Kommunövergripande inriktningsmål utifrån lagen om skydd mot 
olyckor 
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö har Älvkarleby kommun en 

grundsyn som inriktar sig mot att dels identifiera och begränsa olika riskfaktorer i samhället, 

dels främja och stärka olika skyddsfaktorer hos såväl samhället som den enskilde. 

Säkerhetsarbetet ska bedrivas med fokus på förebyggande åtgärder som ska leda till: 

 att antalet olyckor och tillbud minskar. 

 att de samhälleliga kostnaderna för olyckor minskar. 

 att alla medarbetare känner trygghet i sin yrkesutövning. 

 att säkerheten beaktas vid all planering. 
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Riskbild 
Gästrike Räddningstjänst har tagit fram en riskanalys som visar vilka olyckor som leder till 

räddningsinsats och som medför störst negativ påverkan på liv, egendom och miljö. 

Riskanalysen ligger som grund för handlingsprogrammet och består av en sammanställning   

av statistik angående olyckor under åren 2011-2014, samt en kvalitativ diskussion om större 

olyckor. Som underlag för analysen har insatsstatistik tillsammans med information om 

anläggningar, transportleder och liknande som påverkar riskbilden använts. 

 

För att kunna sätta upp mål för verksamheter inom området skydd mot olyckor behövs ett 

underlag för att visa vilka olyckor som kan inträffa, vilka konsekvenser de kan medföra och 

vilka åtgärder som kan sättas in för att minska risken. Kontinuerligt pågår arbetet med att 

analysera inträffade olyckor och räddningsinsatser för att kunna finna risker och tendenser för 

att i ett tidigt skede kunna sätta in åtgärder.  

 

Olyckor som inte medför räddningsinsats, exempelvis fallolyckor, har inte tagits med i 

riskanalysen. Parallellt pågår även arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser med inriktning på 

extraordinära händelser. Dessa händelser kan i vissa fall bero på olyckor som föranleder 

räddningsinsats. 

 

Riskanalysen visar att de olyckor som leder till räddningsinsats och som statistiskt medför 

störst negativ påverkan på liv, egendom och miljö är: 

• Brand i byggnad  

• Brand – ej i byggnad  

• Trafikolyckor 

• Drunkningsolyckor 

• Utsläpp av farligt ämne 
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Brand 
Antalet brand i byggnad inom Älvkarleby kommun under perioden 2011-2014 var  

74 stycken. De objekt som drabbas är främst bostäder och industrier. Antalet anlagda bränder 

är ett lågt antal.  

 

Antalet bränder i kommunen som ej sker i byggnader ligger på 75 stycken under den 

undersökta perioden. Det finns inga tydliga tendenser som pekar på att antalet har ökat eller 

minskat. Många av bränderna inom denna kategori bedöms som klimatberoende vilket kan 

betyda att siffrorna beror på hur klimatet (exempelvis varma somrar ger många skogsbränder) 

är för just det aktuella året.  

 

Sammantaget fortsätter bostadsbränder att utgöra en stor del av det totala antalet bränder och 

där människor omkommer. Inriktningen inför denna mandatperiod bör därmed bli att 

motverka att bränder i bostäder uppstår och att öka allmänhetens medvetenhet om brandrisker 

och agerande vid brand. 

Säkerhetsmål 
1. Antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska. 

2. Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka. 

3. Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra påverkan på liv, miljö och hälsa ska 

minska genom samverkan och samordning av samhällets resurser. 

Prestationsmål 

 Alla tillsyner enligt LSO ska genomföras enligt tillsynsplan. 

 Informationsinsatser ska genomföras utifrån aktuell riskbild. 

 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister 

 Alla olyckor som föranleder räddningsinsats ska i skälig omfattning utredas, 

dokumenteras och följas upp. 

 Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i alla kommunens verksamheter i en 

omfattning som är skälig i förhållande till den bedrivna verksamheten. Detta arbete 

ska vara fullt fungerade juni 2017.  

 Kommunen ska delta i samverkansformer för att förebygga anlagda bränder. 

 Alla personal ska vart fjärde år få utbildning inom allmänt brandskydd och HLR.  

 Alla hemtjänstpersonal ska få särskild utbildning inom brandskydd i hemmet, för att 

informera deras brukare.  
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Trafik 
Vägnätet kan lite förenklat delas in i två delar; det kommunala vägnätet där kommunen är 

ansvarig väghållare och det statliga vägnätet där Trafikverket är väghållare. Inom det 

kommunala vägnätet förekommer oftast olyckor med lindriga personella och materiella 

skador. Större olyckor med allvarligare personskador inträffar som regel inom det statliga 

vägnätet. Inom det kommunala vägnätet, som till största del finns i tätorterna, är oskyddade 

trafikanter en särskilt utsatt grupp. 

 
 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Förbundet 231 277 251 299 1 058 

Gävle 119 173 156 180 628 

Hofors 20 17 15 19 71 

Ockelbo 18 20 18 18 74 

Sandviken 67 58 52 68 245 

Älvkarleby 7 9 10 14 40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Som det framgår av figur 5, är antalet trafikolyckor per 1000 invånare och år i snitt (2011 – 

2014) 1,0 i Älvkarleby kommun och snittet i Sverige under samma period är 1,65.  

 

 

Figur 4. Antalet trafikolyckor per år inom Gästrike 

Räddningstjänstförbund 

Figur 5. Antal trafikolyckor per 1000 invånare och år i snitt (2011-

2014) 
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Mål 

Säkerhetsmål 
1. Antalet olyckor i trafiken ska inte öka.  

2. Konsekvenserna av olyckor i trafiken ska minska. 

 

Prestationsmål 

 Information/utbildning ska genomföras till riktade målgrupper exempelvis elever, 

anställda/personal, boende, brukare och allmänhet gällande: 

- Cykelhjälmar 

- Cykelvett 

- Reflexvästar 

 Säkerhetsåtgärder ska beaktas vid trafikplanering som t.ex. farthinder, flöden och 

 hastighetsbegränsningar. 
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Drunkningsolyckor 
Älvkarleby kommun är en kommun med närhet till vatten på flera olika platser. Genom 

kommunen rinner Dalälven med dess biflöden.  

Dalälven och Bodån har sitt utlopp i Östersjön.  

 

Älvkarleby kommun har åtta stycken allmänna badplatser, varav tre stycken är havsband och 

fem stycken är i anslutning till Dalälven eller Bodaån.  

Tekniska avdelningen ansvar för verksamheten vid de allmänna kommunala badplatserna.  

 

Simundervisning i skolan  

Simundervisning ingår idag som en naturlig del i skolundervisningen och är sedan 1994 

inskrivet i läroplanen. Alltsedan dess har kraven på simkunnighet utvecklats och skärpts 

ytterligare i läroplanen. I nuläget saknas en övergripande bild av hur simkunnigheten 

utvecklas över tid och per årskurs i kommunen. Systematiken i uppföljningen behöver därför 

utvecklas för att kunna få en bättre riskbild över detta. Älvkarleby kommun tar även emot ett 

relativt stort antal nyanlända som ibland kommer in senare i skolåren, vilket också skapar 

utmaningar utifrån kraven på simkunnighet. 

 

Olycksstatistik  

Utifrån tillgänglig statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kan 

man se att antalet drunkningstillbud och drunkningsolyckor i Älvkarleby kommun uppgår till 

totalt tre stycken under perioden 2011 – 2014.  

Detta avser olyckor som medfört insats från räddningstjänsten. Under motsvarande period har 

en person omkommit till följd av drunkning. Statistiskt sett är det således relativt få olyckor 

eller tillbud i Älvkarleby kommun. Dock bör man här beakta att mörkertalet kan vara 

betydande eftersom statistiken endast omfattar räddningsinsatser och att många tillbud 

säkerligen inte kommer till någons kännedom.  

Under samma period har en båtolycka skett, där konsekvenserna kunnat bli dödlig utgång.  

 
 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Förbundet 6 10 6 3 25 

Gävle 2 5 4 1 12 

Hofors 1 0 0 1 2 

Ockelbo 1 1 0 0 2 

Sandviken 1 3 1 1 6 

Älvkarleby 1 1 1 0 3 

  
Figur 6. Antal drunkningsolyckor/tillbud per år inom Gästrike 

Räddningstjänstförbund. 



 19(21) 
 
 2015-10-07 

 

 

Mål 

Säkerhetsmål 

 Antalet drunkningsolyckor ska inte öka. 

 Konsekvenserna av drunkningsolyckor ska inte öka. 

 

Prestationsmål 

 Ingen ska behöva drunkna vid kommunala badplatser till följd av brist på 

livräddningsutrustning. Kommunen ska hålla med livräddningsutrustning och ska 

genomföra regelbundna kontroller över badplatser i kommunal regi veckovis.  

 Det ska senast 2016 finnas nödvändig livräddningsutrustning och information vid 

kommunens allmänna badplatser.  

 Kommunen ska senast 2016 undersöka möjligheterna till att upprätta en flytvästdepå 

dit allmänheten kan vända sig och utan kostnad låna flytvästar. 

 En inventering utifrån svenska livräddningssällskapets kriterier för ”En vattensäker 

kommun” är genomförd senast 2017.  
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Utsläpp farligt ämne 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga 

egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras 

rätt under transport. Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett 

transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i 

förflyttningen. 

 

Främst bör tankbilstransporter uppmärksammas på grund av den stora mängden farligt ämne. 

Ämnen som transporteras i tankbil är framför allt brandfarliga vätskor, gaser och frätande 

ämnen. Huvuddelen (ca 80 %) av alla tankbilstransporter med farligt gods i Sverige utgörs av 

petroleumprodukter (bensin, diesel och eldningsolja). Tanktransporter med 

petroleumprodukter bör särskilt beaktas dels pga. stor transportvolym men framför allt pga. 

tunnväggiga tankar som lätt kan springa läck vid en olycka. 

 

En tankbilsolycka kan ge en direkt påverkan på människor i form av frätskador, 

förgiftningsskador, brännskador eller tryckskador. En olycka kan även ge en indirekt 

påverkan genom att exempelvis dricksvattenförsörjningen slås ut. 

 

Länsstyrelserna i Sverige rekommenderar att farligt godstransporterna följer vissa leder men 

dessa hänvisningar är inte juridiskt bindande. Länsstyrelsen Uppsala län rekommenderar i 

Älvkarleby kommun följande vägar: 

Riksväg 76  

Riksväg 291  

 
 Antal 

insatser 
Omkomna Svårt 

skadade 
Lindrigt 
skadade 

Förbundet 245 2 0 9 

Gävle 156 0 0 3 

Hofors 10 0 0 0 

Ockelbo 7 0 0 6 

Sandviken 58 2 0 0 

Älvkarleby 14 0 0 0 

  
Figur 7. Antal skadade och omkomna till följd av utsläpp av 

farligt ämne, fördelat per kommun (2011-2014) 
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Mål 

Säkerhetsmål 
1. Antalet olyckor med farliga ämnen ska inte öka. 

2. Konsekvenserna av olyckor med farliga ämnen ska inte öka. 

 

Prestationsmål 

 En översyn av anvisade leder och uppställningsplatser för farligt gods transporter ska 

göras minst 1 ggr/år och anvisningarna ska göras kända för berörda aktörer inom 

kommunens geografiska område.  

 Information till allmänheten angående Sevesoanläggningar ska finnas tillgängligt för 

medborgarna. 

 Risker kopplat till utsläpp farligt ämne ska beaktas i samhällsplaneringen som till 

exempel: 

- Vägledning av transport av farligt gods 

- Vid framtagande av översikts- och detaljplaner  

- Vattenskyddsområden 

 

 

 

 


