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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Yttrande om Tierp kommuns Översiktsplan 
2050 - samrådsförslag  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Tierps kommun enligt ärendets bilaga 1  

Ärendet 
Tierps kommun har upprättat ett samrådsförslag till Översiktsplan 2050 och ger 
räddningsnämnden möjlighet att komma med synpunkter 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid brandförsvaret. 

Föredragning 

Brandförsvaret föreslår ett yttrande enligt bilaga 1. Förslaget lyfter behov av 
brandvatten och hantering släckvatten ska belysas, att ett hållbart brandskydd ska 
eftersträvas, att förutsättningar vid riskhantering ska beskrivas tydligare samt att 
hänsyn tas till brandförsvarets insatsförmåga vad gäller framkomlighet och höjd på 
bostadshus. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 
• Bilaga 1, Yttrande Översiktsplan 2050 
• Bilaga 2, Tierps kommun Översiktsplan 2050 – samrådsförslag 

 

 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-09-02 RÄN-2022-00086 
  
Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson 
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Brandförsvaret 

 

 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
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Postadress: Uppsala kommun, räddningsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: raddningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

  

 

  
Räddningsnämnden har tagit del av remisshandlingarna i samrådsversion och har följande 
synpunkter: 

Vattenanvändning 
Angående utvecklingen av vatten och avlopp i kommunen saknar brandförsvaret en plan för hur 
man långsiktigt och hållbart ska lösa brandvattenförsörjning och hantering av släckvatten i 
framtiden. I översiktsplanen anges att en ny VA-plan är under framtagande vilket syftar till att 
planera för en hållbar försörjning av vatten och avlopp i kommunen. Räddningsnämnden ser ett 
behov av att i detta arbete även inkludera brandvattenförsörjning och släckvattenhantering, 
förslagsvis genom att i samband med det pågående arbetet med VA-plan även ta fram en brand- 
och släckvattenplan utifrån Svenskt Vattens publikation P114. 

Tillgången till brandvatten är i många fall en förutsättning för att brandförsvaret ska kunna göra 
en effektiv och säker släck- och räddningsinsats. Brist på vatten vid en insats kan försvåra och 
fördröja en räddningsinsats. Det är viktigt att planeringen av brandvattenförsörjning blir 
långsiktigt hållbar för att kunna upprätthålla den samhällsviktiga funktion som 
räddningstjänsten har. Om områden pekas ut i ÖP och sedan exploateras utan att det är tekniskt 
möjligt att få fram vatten för att hantera uppkomst och spridning av brand eller andra olyckor 
kan vi inte se att det är lämpligt att exploatera på dessa platser. Därför måste denna fråga lyftas i 
ett tidigt skede. 

I Plan- och bygglag (2010:900) står: 

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till… 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

 

Räddningsnämnden 
       

Yttrande 
   

 
   

Handläggare:  
Jenny Ahlfont, Patrik Kjellberg 

Yttrande om förslag till Översiktsplan 2050, 
ert dnr KS 2018-1048 

mailto:raddningsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Släckvatten är den benämning som brandförsvaret använder för vatten som använts till att 
släcka en brand. Detta vatten är kontaminerat och innehåller mer eller mindre skadliga ämnen 
för miljön. För att undvika skador på miljö är det viktigt att jobba förbyggande genom att 
exempelvis inom identifierade känsliga områden i kommunen ha en plan för hur man ska 
hantera kontaminerat släckvatten.  

För att möta framtida behov av brandvattenförsörjning och släckvattenhantering på ett hållbart 
sätt önskar räddningsnämnden att detta tas med i översiktsplanen och förslagsvis genom en 
brand-och släckvattenplan.  

Hållbart brandskydd 
I framtidsbilden i kapitel 3.3 anges övergripande mål som ska prägla allt utvecklingsarbete vid 
fysisk planering i Tierp. Det anges både att samhället ska vara hållbart och robust och att Tierps 
kommun ska vara en positiv kraft som starkt bidrar till en hållbar utveckling. 
Räddningsnämnden delar detta och vill särskilt lyfta fram vikten av ett hållbart brandskydd.  

Räddningsnämnden har tagit fram en vägledning gällande hållbart brandskydd. Detta då vi inte 
ser att perspektivet med hållbarhet i händelse av brand fångas upp i byggbranschens 
diskussioner kring hållbart byggande. Dagens byggregler är skrivna primärt utifrån att 
personsäkerheten ska vara på en acceptabel nivå, de som vistas i en byggnad ska hinna 
utrymma i händelse av en brand. Lika stora krav ställs inte gällande egendomsskyddet, utan 
kravnivån i byggreglerna innebär ofta att stora egendomsskador accepteras. Detta är enligt 
räddningsnämnden olyckligt ur ett hållbarhetsperspektiv. För att byggnader ska finnas kvar för 
kommande generationer behöver samhället bygga med ett hållbart brandskydd som inte enbart 
syftar till personers säkerhet utan även till byggnadens livslängd. 

Räddningsnämnden föreslår att skrivningar läggs till i ÖP gällande hållbart brandskydd. 
Vägledningen finns tillgänglig på www.uppsalabrandforsvar.se och räddningsnämnden deltar 
gärna med ytterligare synpunkter gällande detta. 

Riskhantering 
På sida 36 anges en strategi för ”samlat och blandat”, att ytkrävande, transportberoende och 
störande verksamheter ska placeras utanför den blandade miljön och i huvudsak lokaliseras till 
områden där omgivningspåverkan redan råder. Räddningsnämnden anser att detta är, ur en 
riskhanteringssynpunkt god strategi. 

Räddningsnämnden anser att översiktsplanen på ett tydligare sätt ska ange riktlinjer för när 
risker ska utredas. Detta kan exempelvis vara då bebyggelse planeras inom 150 meter från farligt 
gods-led eller i närheten av farlig verksamhet eller Sevesoanläggning. För leder med farligt gods 
kan med fördel hänvisning ske till de riktlinjer som Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram 
och som även länsstyrelsen Uppsala hänvisar till (www.lansstyrelsen.se/stockholm).  

Brandförsvarets insatsförmåga 
Det anges en inriktning om att fortsätta förtäta och bygga högre bebyggelse i Tierp. 
Räddningsnämnden vill understryka vikten av att planeringen genomförs så att brandförsvaret 
har god framkomlighet och att högre bebyggelse utformas utan att räddningstjänstens 
utrustning krävs för utrymning, då sådan förmåga saknas i Tierp. Vilka begränsningar som finns 
är angivet i vägledningen ”Utrymning med hjälp av Uppsala brandförsvar” tillgänglig på 
www.uppsalabrandforsvar.se.  
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På sida 34 anges felaktigt att Uppsala brandförsvar drivs som ett förbund, rätt är att 
samarbetsformen är en gemensam nämnd med Uppsala kommun som värdkommun.  

 

 

Räddningsnämnden  

 

 

Patrik Kjellin    Rosalind Göthberg  

Ordförande    Sekreterare 



Från: Markus Norbäck <Markus.Norback@tierp.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 14:23 
Till: uppsala@lansstyrelsen.se; registrator@lm.se; 

trafikverket@trafikverket.se; fortv@fortifikationsverket.se; 
havochvatten@havochvatten.se; jordbruksverket@jordbruksverket.se; 
registrator@msb.se; sjofartsverket@sjofartsverket.se; lfv@lfv.se; BRF 
Brandförsvaret; registrator.mitt@polisen.se; 
registratur.eldistribution@vattenfall.com; 
region.uppsala@regionuppsala.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Ämne: Tierps kommun Översiktsplan 2050 - Samrådsförslag  
Bifogade filer: Översiktsplan 2050 - Tierps kommun - Underrättelse vid samråd - 2022-

06-27.pdf; Översiktsplan 2050 - Tierps kommun - Sändlista - 2022-06-
27.pdf 

 
EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor 
om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert. 
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe. 

 
Hej! 
 
Tierps kommun ställer nu ut Översiktsplan 2050 för samråd. Samrådstid är mellan den 27 juni 2022 
och den 28 oktober 2022.  
 
I detta mejl finner ni två bifogade filer: Underrättelse vid samråd och Sändlista vid samråd. 
Översiktsplanen i sin helhet och övriga samrådshandlingar finner ni genom att klicka på den bifogade 
länken nedan. 
Översiktsplan 2050 - samrådsförslag 
 
För övriga frågor vänligen kontakta plan@tierp.se  
 
 
Vänligen/ 
_Markus Norbäck________________ 
Planarkitekt, Planering och Myndighet 
 
Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Tierps kommun 
Centralgatan 7, 815 80 Tierp 
 
Telefon 0293-21 80 48  
E-post markus.norback@tierp.se 
Internet www.tierp.se 
 
Så här behandlar vi dina personuppgifter 
___________________________________ 
 

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/oversiktsplan-2050.html
mailto:plan@tierp.se
mailto:markus.norback@tierp.se
http://www.tierp.se/
https://www.tierp.se/gdpr
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