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1 Inledning
1.1 Syfte och mål
Dennarapport utgör riskbedömningi sambandmed framtagandeav ny detaljplanvid rubricerade
fastigheteri Stockholmstad. Riskbedömningen
syftar dels till att identifiera och värderaeventuella
riskersom kan påverkaden föreslagnaplanförändringen,dels till att vid behovpresenteraförslagpå
riskreducerandeåtgärderför att uppnåen acceptabelrisknivå.
Syftet med riskbedömningenär ävenatt skapaett beslutsunderlagför detaljplaneärendetmed
avseendepå olycksriskerkoppladetill transporter och hanteringav farliga ämneni närliggande
verksamheter.Rapportenskapresenterade förutsättningar,ev verifieraderiskreducerandeåtgärder,
kring vilken en ny detaljplanför det aktuellaplanområdetkan genomföras.
Med hänsyntill att hela Slakthusområdetär under utvecklingutförs ävenen övergripandebedömning
av hur riskbildenkommeratt förändrasöver tiden.

1.2 Bakgrund
Rubriceradefastigheterär belägnai Stockholm,i det så kalladeSlakthusområdetsom liggeri stadsdelenJohanneshov.Berördafastigheterliggervästerom Nynäsvägen(väg73) och arenaområdetdit
Hovet,Globenoch Tele2Arenahör. Avsiktenär att upprätta ett nytt stationshusmed uppgångtillhörandeden nya tunnelbanelinjensom kommeratt passeraunder Slakthusområdet.
Riskbedömningen
upprättasför att utreda hur riskernakoppladetill transporter av farligt godsinom
och intill Slakthusområdetsamt hanteringav farliga ämneninom byggnadernai närområdet.

1.3 Avgränsningar
De risker som studerasbehandlarpersonsäkerhetsrisker
med avseendepå liv och hälsaför personersom
vistasinom aktuellt planområde.Det innebäratt inga miljörisker,bullerstörningar,vibrationsskadorpå
egendomeller uppsåtligarisker har beaktats.
I dennariskbedömninghar främst riskerinom ett avståndpå 150 m från berört områdestuderats,se
figur 1. Vid riskinventeringenav Slakthusområdetgjordesen grov överblicköver hela området för att
bättre få en inblick i vad det är som hanterasinom området och vilka lokalatransporter med farligt
godssom sker inom området.
Riskersom härstammarfrån uppsåtligahändelsereller illvilja beaktasinte i riskbedömningen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-06-22, Dnr 2019-05073

BrandkonsultenABförutsätter att transporter av farligt godssker enligt de myndighetskravsom gäller
för aktuell typ av transport.

Figur1. Berörtområdeär markerat med blått och området inom 150 m från berört områdeär markerat med rött.
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1.4 Styrandedokument och riktlinjer
Styrandedokumentfinns i form av olika lagstiftningarmed tillhörande förordningaroch föreskrifter
samt riktlinjer och rekommendationersom angernär en riskanalys/riskutredning/riskbedömning
ska
eller bör utföras.
År 2016 gavLänsstyrelsenStockholmut rapporten ”Riktlinjer för planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods”1 där det angesriktlinjer avseenderiskeri den fysiskaplaneringeni Stockholmslän. I rapporten framgårbl a följande rekommendationeravseendebebyggelse
intill vägardär det sker transporter av farligt gods.

1.4.1 Bebyggelsevid sekundärled av farligt gods
Minst 25 m byggnadsfrittbör lämnasnärmasttransportleden.
Enriskanalyssom identifierar och analyserareventuellariskeroch som visar på att en tolerabel risknivå kan erhållas,innebäratt avstegkan görasfrån ovanståenderekommenderatavstånd.LänsstyrelsenStockholmhar dock varit tydlig med att ett kortare skyddsavståndän 15 m inte kommer att
accepterasom en olyckapå vägavsnittetkan få stora konsekvenserpå planområdet.
Riskerskabeaktasoch bedömasinom 150 m från farligt godsledi sambandmed detaljplaneprocessen.Bortanför 40 m från en farligt godsledär det normalt sett lämpligt med kontor och
bortanför 75 m är det vanligtvislämpligt med tex hotell och detaljhandel.Mellan 75-150m från en
farligt godsledbehöverdet enligt LänsstyrelsenStockholmvanligtvisinte tas fram en detaljerad
riskutredning.2
Dessutomfinns det bl a riktlinjer i ”Riskanalyseri detaljplaneprocessen
–vem, vad,när & hur” 3, ”Lag
(2010:1011)om brandfarligaoch explosivavaror” etc som kan vara relevantaatt beaktaberoendepå
objektsspecifikaförutsättningar.

1.5 Underlag
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Följandeunderlaghar använtsi dennariskbedömning:
-

Riskinventeringpå plats, genomfört 2020-05-06.

-

Information från Malén Wasting,Atrium LjungbergAB.

-

SkisserStationskvarteret,upprättadeav Lundgaard& TranbergArkitekter AB,
daterade2020-05-11.

-

Programför Slakthusområdet,Stockholmstad, 2017-01-23.

-

Sandhagen2, utredningsbehov,Stockholmstad, 20210-02-12.

-

Försvaretsforskningsanstalt(FOA),rapport Hur farlig är en ishall med ammoniak?,daterad
december1998.

-

Beskrivningav brandskyddetGloben& Annexet,upprättad av BrandkonsultenAB,
daterad2004-08-24.

-

Beskrivningav brandskyddetHovet,upprättad av BrandkonsultenAB,daterad2004-08-24.

-

Slakthusområdet,inventering,upprättad av Brandskyddslaget
AB,daterad 2011-09-05.

-

Telefonsamtalmed Storstockholmsbrandförsvar,2020-05-08.

-

Telefonsamtalmed verksamhetenGudrunsABsom har kontor i byggnad35, 2020-05-08.

-

Telefonsamtalmed Mats Johansson,StockholmGlobeArena(SGA)FastigheterAB,2020-05-12.

-

Telefonsamtalmed tidigare verksamhetsinnehavare
i Hus50, 2020-05-14.

1.6 Revideringar
Riskbedömningen
skauppdaterasefter behov i enlighetmed projektets olika skedenoch vid ändringar
i förutsättningarsom har stor påverkanpå resultatet av riskbedömningen.Dennaversioninnehåller
revideringaroch revideradestyckenär markerademed kantlinje.

1

”Riktlinjer för planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods” 2016-04-11,LänsstyrelsenStockholms
län.
2
Ibid.
3
”Riskanalyseri detaljplaneprocessen
–vem, vad, när & hur?”, Rapportnr 15:2003Länsstyrelseni Stockholmslän.
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2 Riskanalys
2.1 Områdesbeskrivning
Rubriceradefastigheterär belägnai Stockholm,i det så kalladeSlakthusområdetsom liggeri stadsdelenJohanneshov.Berört områdeligger västerom Nynäsvägen(väg73) och arenaområdetdit Hovet,
Globenoch Tele2Arenahör. Berört områdeligger längsmed Arenavägen.Byggnadernainom området
utgörsfrämst av kontorsbyggnader,restauranger,skola,charkuterier,butiker samt arenor.
I figur 2 är Slakthusområdetmarkeratmed svart cirkel och berört områdedär stationshusetplaneras
att byggasär markeratmed en blått. I figuren framgåräven vilka vägarsom är rekommenderadesom
primär och sekundärafarligt godsleder(heldragengrön linje respektiveheldragenorangelinje) samt
var i området som det finns bensinstationer.
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Huvudstråkenför biltrafik är inom området raka och breda med god överblickbarhet.Hastighetsbegränsningenär i dagslägettill största del begränsadtill att varahögst30 km/h inom Slakthusområdet men i någramindre delar i utkanten av området är den högstatillåtna hastigheten50 km/h.

Figur2. Slakthusområdetär markerat med en svart cirkel och berört områdeär markerat med blått. Grönheldragenlinje visar Nynäsvägen(väg 73) som är klassadsomen primär farligt godsled.Heldragenorangelinje visar
vilka delar av Arenavägenoch Enskedevägen
som är rekommenderadesomsekundärafarligt godsleder.I figuren
framgår det ävenvar i området det finns tankstationer(Shell,Preemoch OKQ8).

2.2 Byggnadsbeskrivning
Syftet med planförslagetär att upprätta ett nytt stationshusmed uppgångtillhörande den nya tunnelbanelinjensom kommeratt passeraunder Slakthusområdet.
Stationsbyggnaden
är hittills tänkt att uppförasi sju våningar,med lokaler primärt för kontor och
eventuellt hotellverksamhet.I markplanetkommer det finnasmer publikalokaler såsombutiker,
restaurangeretc. Det senasteförslagetavbyggnadensdesignframgåri figur 3. Nuvarandebyggnadpå
berörd fastighethåller på att rivasför att ge plats åt den nya byggnaden.
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Figur3. Förslagpå utformningenav det planeradestationshuset.

2.3 Övergripanderiskidentifiering
Riskidentifieringsyftar till att identifiera riskkällorinom och utanför planområdetsom kan hota det
planeradestationshusetsamt de som vistasi byggnaden.
Riskidentifieringenomfattar en beskrivningav respektiveriskkällasamt en initial bedömningav deras
möjligabidragtill den övergripanderiskbilden.Potentiellariskkällorsom inte bedömsbidra till den
totala risknivånavfärdasutan att genomgåden mer detaljeraderiskuppskattningen.
Planeradbyggnadbedömsinte ur ett civilt perspektivtillföra någrariskkällorinom planområdetsom
kan påverkaskyddsvärdeninom eller utanför planområdet.
De riskkällorsom beaktasi analysenkan härledastill tunnelbanan,tankstationer,transporter med
farligt godsoch hanteringav farligt godsinom Slakthusområdetsamt inom arenorna.

2.3.1 Nynäsvägen(väg 73)
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Österom planområdetpasserarNynäsvägen(väg73) innan den anslutertill Södralänken,se figur 2.
Nynäsvägenutgör en primär väg för farligt godstransporter.Detta innebäratt stora mängder
transporter kan passeraområdet varje dag ävenom det finns restriktioner kring vad som får transporteras i Södralänkenunder dagtid.
Avståndetmellan berört områdeoch Nynäsvägenöverstiger150 m och är som kortast ca 280 m. Med
hänsyntill det långagångavståndetkommer risker koppladetill transporter med farligt godspå Nynäsvägeninte att beaktasvidarei dennariskbedömning.Ävenom det skullekommaatt skeen olyckamed
farligt godspå Nynäsvägenkommerbefintliga kontorsbyggnaderoch arenor som är belägnamellan
Slakthusområdetoch den primärafarligt godsledenatt utgöra en skyddsbarriärmot t ex ett utsläppav
giftig gaseller en explosion.

2.3.2 Arenavägen
Endel av Arenavägenär en rekommenderadsekundärfarligt godsledoch det kortaste avståndet
mellanberört områdeoch klassaddel av vägenär ca 90 m, se figur 2. Avståndetöverstigerde
rekommenderadeskyddsavstånden
som Länsstyrelsenhar tagit fram mellan farligt godsledoch
kontor/hotell. Med hänsyntill att de rekommenderadeskyddsavstånden
uppfyllsmed god marginal
bedömerBrandkonsultenAB att risker koppladetill transporter av farligt godspå den klassadedelen
av Arenavägeninte behöverbeaktasytterligare.

2.3.3 Tankstationer
Inom Slakthusområdetssydöstradel finns tre st tankstationer,se figur 2. Avståndetmellan berört
områdeoch respektivetankstationöverstiger150 m. Leveransermed drivmedeltill tankstationerna
förutsätts skevia Enskedevägen
som är en sekundärfarligt godsledoch därmedinte passeraförbi
berört område.Med hänsyntill detta kommer risker koppladetill dessariskkälloreller transporter inte
att beaktasvidare.
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2.3.4 Globen,Hovet och Tele2Arena
ArenornaGloben,Hovet och Tele2-Arenaliggeri nära anslutningtill berört område,se figur 2. Det
kortasteavståndettill Globenär ca 110 m, till Hovet ca 130 m och till Tele2Arenaca 210 m. Vid
riskinventeringenframkom det att ammoniaknyttjas som köldmediumtill arenornaskylsystemnär
isbanorskaanordnas.Riskerkoppladetill hanteringav farligt godsinom arenornaskabeaktasvidare.

2.3.5 Tunnelbanan
Befintligtunnelbanelinjeär som närmst belägenca 120 m från berört områdemen kommer i samband
med tunnelbaneprojektetatt utgå och istället kommertunnelbananpasseraunder hela Slakthusområdet.Den nya tunnelbanelinjenkommer att varabelägenca 40 m under mark och enbart nyttjas
till persontrafik.Med hänsyntill att tunnelbanangår under mark hela vägeninom berört område
kommeren olyckaeller urspårningendastpåverkaberört områdegenomatt tunnelbaneuppgången
kommeratt nyttjas för utrymningoch räddningsinsats.Åtgärdersom är koppladetill detta hanterasi
separatprojekt (FUT).Riskerkoppladetill urspårningbeaktasdärför inte vidare i dennabedömning.

2.3.6 Verksamheterinom Slakthusområdet
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Vid riskinventeringenav Slakthusområdetframkomdet att det förekommerverksamheterinom
området som hanterar brandfarligvätska,brandfarliggassamt icke brandfarlig/ickegiftig gas.Risker
koppladetill dennahanteringskautredasvidare.
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3 Riskuppskattning
Nedanståendebedömningarbaseraspå erhållet underlag,erfarenheterfrån liknandeprojekt, utförd
riskinventeringsamt uppgifter från verksamhetsinnehavare.

3.1 Slakthusområdet
BrandkonsultenABhar gjort en övergripanderiskinventeringav Slakthusområdetför att kartlägga
vilka ämnensom klassassom farligt godssom hanterasi området samt i vilka mängder.Kartläggningenvisadeatt det generelltendasthanterasmindre mängerbrandfarligvätskaoch gasmen att det
finns två större nitrogencisterner,dvs kväve,samt att ammoniaktill kylrum finns i området. Observera att verksamheternainom studerat områdekan ha tillstånd för hanteringoch förvaringav större
mängderbrandfarligvara än vad som angesi dennarapport. Dennariskbedömningutgår de mängder
som kunde konstaterashanterasi området när riskinventeringengenomfördes.Observeraatt det kan
finnasverksamhetersom hanterar farliga ämnenutöver detta. Dennainventeringbyggerpå tidigare
sammanställning,övergripandeinventeringsamt intervjuer med verksamhetsinnehavare.
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I figur 4 nedanframgårdet i vilka byggnadersom det hanterasbrandfarliggasoch vätska,ammoniak
samt var cisternernamed kväveär placerade.

Figur4. Slakthusområdet.Berördfastighet är markeradmed svart cirkel och området inom 150 m från berörd
fastighet är markeradmed en orangestreckadlinje. Verksamheterinom Slakthusområdetsom hanterat brandfarlig gas är markeratmed grönt och verksamhetersom hanterar brandfarlig vätskaär markerat med rött. Nitrogencisternerär markerademed blått.

3.1.1 Brandfarligvara och gas
De verksamhetersom hanterar brandfarligvätskaeller gashar generelltenbart mindre mängderoch
vanligtvishanterar respektiveberörd verksamhetnågonenstakagasflaskaeller aerosoleller någraliter
brandfarligvätska.Med hänsyntill de ringa mängdernabedömshanteringeneller transporter med
brandfarliggasoch vätskatill dessaverksamheterenbart utgöra en försumbarrisk för berört område.

3.1.2 Nitrogencisterner
De två cisternernamed nitrogen som finns inom Slakthusområdetär bäggebelägnautanför radien på
150 m från fastighetendär det nya Stationshusetplaneras.Nitrogen/kvävgasär en lukt- och färglös
gassom varkenär giftig eller brandfarlig.
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I de två cisternernaförvaraskylkondenseradkvävgasoch vid ett läckagekommer vätskandirekt att
börja förångas,vilket kan orsakaköldskadorpå de som får vätskanpå sig.Gasenkan ävengenomatt
trängaundanluftens syre orsakakvävninghos de som vistasi närområdet.I figur 5 redovisasden
cisternsom är placeradintill Hus42.

Figur5. Nitrogencisternintill hus42.

Vid en brand intill cisternmed nitrogen kan vätskanbörja förångas,vilket leder till ett högre tryck i
cisternen.För att förhindra ett övertrycksom kan leda till en explosionfinns det säkerhetsventilerför
tryckavlastning.Bådacisternernaär dock placeradeutomhusoch att det inte är troligt att en brand
inom byggnadenintill respektivecistern ger stor påverkanpå cisternerna.Sannolikhetenatt en av
cisternernaskulleexploderabedömssom liten då det inte är något som sker direkt vid en brand med
hänsyntill att cisternernaär dubbelmantladeoch placeradeutomhus. Troligtviskommer dessutom
räddningstjänstenatt kunnavarapå plats och påbörjaen släckinsatsi ett tidigt skedeinnan en explosion sker.
Ett annat scenariosom skullekunnaleda till ett utsläppär en kraftig påkörning.Sannolikhetenför
detta bedömssom låg, men det är troligtvis ett scenariomed högre sannolikhetän att en brand ger
upphovtill ett utsläpp.Sannolikhetenbedömssom liten med hänsyntill att cisternernaär inhägnade,
vägavsnittenintill cisternernaär raka och hastighetenpå berörda vägavsnittär begränsadtill att vara
högst30 km/h.
Med hänsyntill det långaavståndettill cisternernasamt sannolikhetenför en olyckabedömerBrandkonsultenABatt de befintliga cisternernautgör en mindre risk och att inga riskreducerandeåtgärder
behövervidtas för planeradStationshusmed avseendepå skyddvid en explosion.
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3.1.3 Ammoniak
Ammoniakär vid rumstemperaturoch normalt tryck en färglösoch lätt gasävenom den beter sig som
en tung gasvid ett utsläppmed hänsyntill att ammoniaki lättlösningi vatten (som t ex fukt i luften).
Vid exponeringkan den på grund av sin giftighet utgöra en risk för människoroch miljö, ävenom dess
karaktäristiskalukt utgör en tidig varningssignal.
Hus50, se figur 4, har tidigare inrymt kylanläggningarmed ammoniaksom köldmedium.Enligttidigare
verksamhetsinnehavare
är byggnadeni dagslägettomställd och ammoniakhanterasdärmedinte
längrei byggnaden.
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3.2 Hovet, Globenoch Tele2Arena
ArenornaHovet, Globenoch Tele2Arenaframgåri figur 6. Berördfastighetär markeratmed blått.

Figur6. Placeringoch avståndtillarenorna Hovet,Globenoch Tele2Arenai förhållandetill berört område(blå
markeratområde).Dendel där mobila kylmaskinerställs upp intill Tele2Arenaär markeradmed en svart cirkel.

3.2.1 Brandfarligvätska och gas
EnligtStorstockholmsbrandförsvar(2020)har ingenav verksamheternaett permanenttillstånd för
hanteringoch förvaringav brandfarligvätskaoch gas.Vid evenemangkan dock tidsbegräsadetillstånd
upprättasutifrån vilka brandfarligaämnensom skahanterasvid det enstakaeventet. EnligtStorstockholmsbrandförsvarförekommerdennatyp av engagemangenbart ett få antal gångerper år och då är
räddningstjänstenvanligtvispå plats innan för en genomgångmed arrangörerna/deansvariga.
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EnligtSGAFastigheterAB(2020)hanterasenbart mindre mängerbrandfarligvätskaoch gasi deras
verkstadsom är belägeni Globen,se figur 6.
Då det enbart förekommerstörre hanteringoch förvaringav brandfarligaämneni de tre arenorna
under enstakatillfällen per år, och då under en begränsadtid, bedömer BrandkonsultenABatt risker
koppladetill transporter och förvaringav brandfarligaämnenger en försumbarriskpåverkanpå berört
område.

3.2.2 Ammoniak
Alla tre arenor kan nyttjas till issport/isevenemangoch enligt SGAFastigheterABnyttjas ammoniak
som köldmediumi köldanläggningarnai Hovet och Globen.Köldanläggningen
som betjänar de två
arenornasisbanorär belägenunder Globeni byggnadensenergicentral.Påfyllningenmed ammoniak
skerdärfär ocksåunder mark. Totalt beståranläggningenav fyra styckenaggregatsom sammanlagt
inrymmer 300 kg ammoniak.Eftersomisbanani Hovet preparerasvia indirekt kyla via ledningarmed
saltlösningförekommerdet ingenammoniakinne i Hovet eller i ledningarnamellan byggnaderna.
Ammoniakhanteringensker alltså enbart inne i Globen.
I Tele2Arenaförekommerdet ingenpermanentköldanläggning.Vid de enstakatillfällen då en isbana
skaanordnasi arenanställsmobila kylmaskinerupp utanför byggnadenlängsmed Nynäsvägen,se
svart cirkel i figur 6. De mobila kylmaskinernadrivs av ammoniakoch står bara där kring tiden när
evengemangetpågår.
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3.2.3 Scenariooch riskpåverkan
Enolyckai någonav arenornasköldaggregatskullekunna ge upphov till ett utsläppav ammoniak.
Vid en olyckavid de mobila kylmaskinernakommer Tele2Arenaatt utgöra en skyddsbarriäroch vid en
olyckai anläggningenplaceradunder Globenkommer dels anläggningensplaceringutgöra en barriär
liksomkontorsbyggnadernasom skiljer av Globenområdetfrån Slakthusområdet.
I FOA:srapport Hur farlig är en ishall med ammoniak?angesdet att en ishallsom hanterar600 kg
medför riskavståndför svåraskadorpå mindre än 100 m. Eftersomberörda kylanläggningarhanterar
betydligt mindre mängderammoniakbör riskavståndetför svåraskadorvarakortare än 100 m.
Sannolikhetenatt det skulleskeett större utsläppav ammoniakbedömssom liten med hänsyntill att
det finns säkerhetssystemi dennatyp av anläggningarför att förhindra ett läckage.
Med hänsyntill skyddsavståndet,
de fysiskabarriärernaoch att sannolikhetenatt det sker ett läckage
med ammoniakbedömsrisker koppladetill ett utsläppendastha en marginellriskpåverkanpå berört
område.

3.3 Framtidariskbild
Helaslakthusområdetplanerasatt utvecklasfrån industriområdetill att områdemed kontor,
bostäder,handel,mat- och kulturverksamheter.Utvecklingeninnebäratt riskbildeninom området
förändras,primärt genomatt verksamhetersom idag hanterarbrandfarliga,giftiga eller på annat sätt
skadligaämnensuccessivtavvecklas.

3.3.1 Befintliga verksamheter
Vid upprättandeav dennabeskrivninghar de byggnadersom är markerademed grönt och cerise/rosa
i nedanståendefigur redan rivits, varavHus6 är den yta som det nya stationshusetskautföras på, se
figur 7.
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Fleraav de rivna byggnadernainhyste verksamhetersom hanteradebrandfarligvara (100-103,105)
och ammoniak(44 och 51). Sammantagetinnebärdetta att riskbildeninom området redan börjat
minskaävenom det för berört områdeendastinnebären marginellminskningmed hänsyntill de
långaavståndentill dessabyggnader.Dockinnebären minskadhanteringinom området att även
lokalatransporter med farliga ämneninom området minskar,vilket ger en generellriskreducering
inom Slakthusområdet.

Figur7. Byggnadermarkerademed cerise/rosafärg har rivits under2019.Byggnadermarkerademed grön färg
rivs underförsta halvåret 2020.Byggnadermed blå färg rivs underandra halvåret 2020.Byggnadermed orange
färg är de som planerasatt rivasfrån 2021 och framåt.
Del av fastighetenSandhagen2 m.fl. i stadsdelenJohanneshovsamt del av fastighetenEnskedegård 1:1 invid
Arenan2 i stadsdelenJohanneshovStationshusområdet
2020-06-18

13(14)

Byggnadermarkerademed blå färg (5, 29, 37, 38 och 67) i figur 7 kommer att rivasunder andra
halvåret2020.Detta är byggnadermed verksamhetersåsomparkeringshus,kontor, styckningsfabrik,
bageri,tvätteri och verkstad.Det finns i dagslägetinga uppgifter på att farliga ämnenhanterasinom
dessabyggnader.Däremotkommer avvecklingenatt leda till färre transporter med tunga fordon och
personbilarvilket minskarriskenför trafikolyckoroch påkörningar.
Byggnadersom i figur 7 är markerademed orangefärg (12, 17, 23, 32, 33, 34,40,53, 54, 56-58,61 (del
av), 62 och 63) kommer att rivasfrån 2021.Detta innebäratt ytterligare en verksamhetsom hanterar
ammoniak(hus 50) kommer att avvecklas.

3.3.2 Nya verksamheter
Det kan inte uteslutasatt ävennya verksamheterinom området kommeratt hanteraämnensom
klassificerassom farligt gods.Det kan t ex bli aktuellt med gasoltill restaurangkökoch att det i verkstäderhanterasenstakasvetsaggregatoch andra tryckkärl.Omfattningenpå hanteringenkommer
dockatt bli avsevärtlägre än den som sker inom området idag. Det bedömsdock som osannoliktatt
det i framtiden kommer att bedrivasstörre industriversamheteri Slakthusområdet.
För all hanteringsom innebären större hanteringav brandfarligaeller explosivavaror kommer
tillstånd att erfordrasav verksamheternamed krav på att hanteringenföljer kraveni Lag(2010:1011)
om Brandfarligaoch explosivavaror. I sambandmed tillståndsansökanutförs ävenen riskutredningdå
hänsyntas till förutsättningarnaför hanteringen.BrandkonsultenABser därför inte att det finns
någonnyetableringinom området som påverkarförutsättningarnaför uppförandeav byggnaderinom
berört område.

3.3.3 Transporterinom området
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Mellan Hallvägenoch Trädskolevägen,
se figur 8, kommer höjdskillnadenpå markensom i dag är upp
till 10 m att jämnasut. Efter att de markberedandeåtgärdernahar gjorts skaområdet inrymmaen
etableringsyta(Checkpoint) för leveranseroch transporter in och ut genomSlakthusområdet.Att ha
en tydlig in- och utfart från området och som liggerså att längdenpå transporter inom området
minskarär gynnsamt.Dåberört områdeliggerlångt bort från den nya infarten innebärdetta att risken
för tunga transporter eller transporter med farliga ämnen förbi berört områdeminimeras.

Figur8. Hallvägenoch Trädskolevägen.
Berört områdeär markerat med blått.
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3.3.4 Framtida transporter med farlig gods
Förutomde befintliga sekundäratransportledernaoch de transporter som kommeratt krävasför att
tex förse restaurangkökinom om området med gasoloch liknandetransporter kommer närområdet
att vara fritt från transporter av farligt gods.
Äveni det fall en omledningav trafik erfordrasså planerasinte vägari närhetenav berört områdeatt
nyttjas för omledningav farligt godstransporterutan dessakommer istället att skeenligt figur 9.

Figur9. Omledningslederav farlig godstrafik.

4 Möjliga riskreducerandeåtgärder
Utifrån ovanståenderiskidentifieringbedömsriskbildenför berört områdevara av sådankaraktäratt
riskreducerandeåtgärderinte kommeratt behövasför att risknivånskaansesvaraacceptabel.
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5 Slutsats
Baseratpå sammanställningeni dennariskbedömningbedömerBrandkonsultenABatt det finns goda
förutsättningarför att kunnauppföra planeradbyggnadoch att inga riskreducerandeåtgärderbehöver
vidtas.BrandkonsultenABanserävenatt det inte finns någranyetableringarsom kommer att påverka
dennabedömning.
BrandkonsultenABanserinte att det finns ett behov av att utföra en detaljeradriskanalysför berört
områdemed hänsyntill de lågarisknivåernaoch de långaavståndentill rekommenderadefarligt
godsleder.
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