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Odde,Riskanalysangåendeny bebyggelseintill
Hanstavägeni Kista
Inledning
Dennariskanalysmed bifogadhandlingär upprättad av civilingenjöri riskhantering/brandingenjörHenricFält, BrandkonsultenAB,på uppdragavSkanskaoch Areim (JV-bolagetKista
Parkstad).Riskanalysen
har tagits fram i sambandmed ny detaljplanför områdetOdde.
Det nya detaljplaneförslagetomfattarca 1500 lägenheteri nio nya bostadskvartersamt en
flexibel användningi den befintligablåklassadebyggnadsanläggningen
(beståendeav bl.a.
OrmenLånge);såsombostäder,kontor, centrumändamål,förskolorliksomkultur och fritid.
Bostadskvarterenblir uppdeladei hyresrätter,bostadsrätteroch studentbostäder.
Analysenhar upprättats med anledningav att Länsstyrelseni det pågåendeplanarbetetställt
frågor kring den riskbedömningsom BriabABtog fram 2018 (odateradhandling).
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Följandehar utgjort underlagför dennaanalys
•

Oddesituationsplan,daterad2020-06-23.

•

Riskbedömningför ny bebyggelseintill Hanstavägen,framtagenav Briab(odaterad).

•

Fördjupadriskbedömningavseendetransport av farligt gods,detaljplanför del av KistaGård
m m upprättad av WSP2008-04-08.

•

PM RiskKistaGård2, framtagenav WSP2012-06-29.

•

Mailkontakt, LenaBörjesson,drivmedelsansvarig
Bilia AB(Tanka)2020-02-17.

•

Mailkontakt, MichaelÖsterling,Logistik& VaruförsörjningSt1SverigeAB (Shell)2020-02-18.

•

Mailkontakt, JensBengtsson,BriabAB,2020-02-10.

•

Platsbesökgenomfört 2020-02-17.

•

Samrådsredogörelse
detaljplanför Odde1 i stadsdelenKistadaterad2018-05-21,
Dnr 2015-09817.

•

Detaljplan2001-15502-54för del av KistaGårdm m.

•

Detaljplan2010-16220-54för del av fastighetenAkalla1 vid kv Skagafjord
(reviderad2014-03-03.)

Bakgrund/Historik
SöderutlängsHanstavägenoch söderom berört områdehar flera bostadskvartertidigare
uppförts/planerats.Riskbedömningen
med avseendepå Hanstavägenför bostädernasom då
uppfördes/planeradeslängsvägenanalyseradesav WSPoch de krav som då ställdesutifrån
transporternamed farligt godstill berörda drivmedelsstationerframgårbl a i detaljplan
2010-16220-54och omfattar kvarter Skagafjord.
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För berört områdeOddesom Skanskaoch Areim nu skautvecklafick Briabi uppdragatt
analyserariskernaförknippademed transport av farligt godspå Hanstavägentill de två
drivmedelsstationernaShellrespektiveTanka.Briabhadevid upprättandet av sin analystagit
del av den analyssom WSPtog fram 2012.Syftet med Briabsanalysvar att redovisaolika
strategierför skyddsåtgärdermed hänsyntill risknivånför berört område.PM:et skulleutgöra
underlagför den fortsatta planeringen.
Då det fortlöpt relativt mångaår sedanWSPtog fram sin rapport, valde Briabatt genomföra
nya beräkningaravseendesåvälindivid- som samhällsriskenför berört område.Detfanns
dessutomfärskarestatistik avseendetrafikmängdoch olyckor på Hanstavägen.
Berört områdeoch Hanstavägenframgåri figur 1.

Figur1: Berört områdeoch Hanstavägenframgår i figur 1 (Hanstavägen(rödmarkerat).
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Antalet transporter med farligt godstill drivmedelsstationernalåg vid upprättandet av Briabs
analysfortfarande på ungefärsammanivå som tidigare, dvstotalt i genomsnittfem transporter
per veckamed vätskeformigadrivmedeloch i genomsnitten transport per dagmed biogas.
Slutsatsensom Briabkom fram till var att risknivånavseendetransporternaförbi berört område
hamnarunder den nedre ALARP-nivån
(AsLow As is ReasonablyPracticable)gällandebåde individ- och samhällsrisken.Det är då enligt gällandepraxisen acceptabelrisknivåutan att behöva
vidta någrasärskildaåtgärderutöver att skapakantstenmellan väg-och cykel-/gångbanaoch
att avståndmellan Hanstavägeninklusiveparkeringsplatseroch berörda huskropparföljer
nedanståendeavstånd(minst 7,75 m enligt tidigare förslag),se figur 2. Riskberäkningarna
har
utgått från dessaförutsättningarutöver antalet transporter m m.
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Figur2: Principskissöver planeradbebyggelsei förhållandetill Hanstavägen(från Briabsriskbedömning).

Styrandedokumentoch riktlinjer
Plan-och bygglagen(PBL)reglerarplanläggningav mark, vatten och byggnader.PBLomfattar
bådeplan- och byggprocessen
och omfattar bl a krav kopplat till riskhänsynoch uppförandeav
byggnadsverk.Därtill finns olika regelverkoch handböckersom angernär och hur riskanalyser/riskutredningarbör genomföras.
År 2016 gavLänsstyrelsenStockholmut rapporten ”Riktlinjer för planläggningintill vägaroch
järnvägardär det transporterasfarligt gods”1 där det angesriktlinjer avseenderisker i den
fysiskaplaneringeni Stockholmslän. I rapporten framgårbl a rekommendationeravseende
bebyggelseintill vägarmed transporter av farligt gods.
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Hanstavägenutgör varkenprimär eller sekundärled för farligt godsutan det är enbart transporterna till de två drivmedelsstationernasom föranlederen riskuppskattningför berört område.
I riktlinjen konstaterasdet för vägarsom inte är rekommenderadetransportlederatt:
”Farligt godsfår äventransporteraspå vägarsom inte utgör rekommenderadetransportleder.
Riskernaskasåledesbeaktasom det är sannoliktatt farligt godskommer att transporterasi
närhetenav det aktuellaplanområdet–oavsett om transportledenär rekommenderadeller
inte. I en del fall kan det räckaatt översiktligtbeskrivavad som transporterasoch hur ofta
transporternapasserarplanområdet”.

Resultat
Riktlinjernasom Länsstyrelsengavut 2016ger ingendirekt vägledningkring hur riskernalängs
vägarsom varkenutgör primär eller sekundärled för farligt godsskahanteras.Länsstyrelsen
öppnar dock upp för att det i vissafall enbart räckeratt översiktligtbeskrivavad som
transporterasoch hur ofta transporternapasserarområdet.

1 ”Riktlinjer för

planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods” 2016-04-11,
LänsstyrelsenStockholmslän.
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Briabansågatt enbart en översiktligbeskrivningenligt riktlinjen inte var tillräcklig,vilket är förståeligtbl a med hänsyntill att WSPtidigare utfört beräkningarför att uppskattaindivid-och
samhällsrisken.Med anledningav detta utfördes därför beräkningarsom visadepå en acceptabel risknivåutifrån givnaförutsättningarkring avståndoch antal transporter med farligt gods
(vätskaADRklass3 och gasADRklass2.1) förbi berört områdeutan att behövavidta någrasärskildaåtgärder.
I stadenssamrådsredogörelse
från 2018framgårfrågeteckenkring huruvidabiogasentagits
med i beräkningarna.BrandkonsultenABkontaktadedärför Briaboch svaret vi fick var att
biogaseningått i beräkningarnagällandesåvälindivid- som samhällsrisken.Att Briabenbart
redovisadekonsekvensberäkningar
för pölbrandoch inte naturgasexplosionhandladeprimärt
om att sannolikhetenför gasexplosionbedömdessom för låg för att vidarebehövaanalysera
dennarisk.
Att behövaanalyseraalla risker, ävende där sannolikhetenär näst intill obefintlig krävsinte. I så
fall skulleävenkonsekvenserav t ex flygolyckabehövabeaktas.
BrandkonsultenABhar ävenvarit i kontakt med berörda drivmedelsstationersom får sina leveranservia Hanstavägenförbi berört område.Detta för att dubbelkollaså att transporternamed
farligt godsinte ökat.
Svarensom BrandkonsultenABfick visarpå att det fortfarande sker i genomsnitt1 biogasleveransper dag till Shell(del av St1).Vätsketransporternahar dock minskatmed ca 1,5
transport per vecka.Totalt sker det numeraalltså ca 9 procent färre farligt godstransporter
förbi planerat områdeoch därmedminskarindivid- och samhällsriskenytterligare om denna
data används,jämfört med de som Briabanvändei sin analys.
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Ytterligareen aspekthar minskatrisknivånför berört område.Briabsberäkningarutgick från ett
minsta avståndpå 7,75 meter mellan fasadoch Hanstavägenmed tillhörande parkeringsplatser.Det kortaste avståndmellan fasadpå byggnaderpå området Oddeoch Hanstavägen
med tillhörande parkeringsplatser(som kan bli aktuellt) är drygt 9 meter vilket minskar
risknivån,se figur 3.

Figur3: Principsektionöver planeradbebyggelsei förhållandetill Hanstavägen.KvOddetill vänsteri
principsektionen(nu gällandeprincipsektion).
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BrandkonsultenABhar inte tagit del av Briabsberäkningarför individ- och samhällsrisk,men
erfarenhetsmässigtbedömsberäknaderisknivåersom rimliga.

Slutsats
Baseratpå sammanställningeni dennariskanalys,den nya informationenom antal transporter
och avståndmellan fasadoch vägoch då Briabsberäkningarvisat på att risknivånavseende
transporternamed farligt godsförbi berört områdehamnarunder den nedre ALARP-nivån
gällandesåvälindivid- som samhällsrisken,bedömerBrandkonsultenABatt det inte behöver
vidtasnågrasärskildariskreducerandeåtgärder.

HenricFält
Brandingenjör/
Civilingenjöri riskhantering
Handläggare

DanielFridström
Brandingenjör/
Civilingenjöri riskhantering
Internkontrollerande

Bilaga

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-01-21, Dnr 2015-09817

Riskbedömningför ny bebyggelseintill Hanstavägen,framtagenav Briab(odaterad).

Odde,Riskanalys,HF201118.docx
2020-11-18

Briab Brand & Riskingenjörerna AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm
Org nr 556630-7657

1 av 12

Riskbedömning för ny bebyggelse intill
Hanstavägen – Kv. Odde
BAKGRUND
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Inom området Odde i Kista planeras flerbostadshus och garage intill Hanstavägen (som närmast 8
meter från vägen). På Hanstavägen går transporter av farligt gods (brandfarliga vätskor och
brandfarlig gas) till två målpunkter i närområdet (drivmedelsstationer). Aktuellt vägavsnitt utgör
dock varken en primär eller sekundär transportled för farligt gods.

Figur 1. Principskiss över planerad bebyggelse i förhållande till Hanstavägen.
Det har tidigare upprättats en riskutredning för ett annat kvarter intill samma vägavsnitt, se (WSP,
2012). I utredningen rekommenderades att ett antal skyddsåtgärder vidtogs för att få en
acceptabel risknivå.
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SYFTE OCH MÅL
Syftet med denna PM är att redovisa möjliga strategier avseende vilka skyddsåtgärder som är
rimliga att vidta inom Kv. Odde (med hänsyn till dagens transporter av farligt gods på
Hanstavägen).
Målet är att utgöra ett beslutsunderlag för i den fortsatta planeringen.

PROBLEMSTÄLLNING
Länsstyrelsen i Stockholms län har på senaste tiden skärpt sina bedömningar av hur risker kopplat
till farligt gods ska hanteras i detaljplaneprocessen och har i samband med detta ställt preskriptiva
minimikrav (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016) på utformning av skyddsåtgärder där
dimensionering tidigare har kunnat göras med analytiska metoder.
I de nya riktlinjer konstateras det för vägar som inte är rekommenderade transportleder att:
”Farligt gods får även transporteras på vägar som inte utgör rekommenderade transportleder.
Riskerna ska således beaktas om det är sannolikt att farligt gods kommer transporteras i närheten
av det aktuella planområdet – oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. I en del fall
kan det räcka att översiktligt beskriva vad som transporteras och hur ofta transporterna passerar
planområdet.”
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Då de sekundära transportlederna framförallt är avsedda att för lokala transporter till och från de
primära transportvägarna är de rekommendationer som ges för dessa även relevanta att beakta
för hur riskerna kopplade till transporter på Hanstavägen ska hanteras även om de inte explicit
gälle.
I riktlinjerna konstateras för sekundära transportleder att: ”Länsstyrelsen anser att det, för de
flesta sekundära leder, behöver finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst
25 meter mellan vägen och markanvändning bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H),
friluftsliv och camping (N), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar (R), skola (S) och kontor (K). I
en del fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir
aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15-20 meter. Detta gäller i de fall där det går få
transporter och/eller där de olyckor som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom
ett kort avstånd”.
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RISKU
PPSKATTNI
NG
Somen del i utvärderingenav vilka skyddsåtgärdersom kan antasvara rimliga har en förnyad
översiktligriskuppskattninggjorts utifrån aktuellatrafiksiffror och aktuell olycksstatistik för att
nyanseraresultaten.
Trafikdatahar inhämtatsfrån Trafikkontoret i Stockholm(Eriksson,2016)och presenterasi Tabell
1. Dengenomsnittligatrafikmängden(ÅDT)har minskatde senaste åren och vid den senaste
mätningenfrån 2014 var ÅDT12834för den aktuellasträckan.
Tabell 1. Trafikdata Hanstavägendelen Oddegatan-Lagtingsgatan
Mätår
1991
1992
1999
2002
2011
2014

Vardags-ÅDT
17800
16400
19400
19700
16000
13800

Vecko-ÅDT*
16554
15252
18042
18321
14880
12834

Andel tung trafik
8%
8%
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Olycksstatistikför den aktuellasträckanhar inhämtatsfrån Transportstyrelsenför perioden20002016 (Transportstyrelsen- Stradaolycksstatistikpå väg,2016)och presenterasi Figur2.

Figur2. Inträffade olyckor på Hanstavägenår 2000-2016
Transporternatill och från drivmedelsstationerna, se Figur3, bedömsinte ha ändratsutan bedöms
fortsatt omfatta leveranserav vätskeformigadrivmedelungefärfem gångerper veckaoch
leveranserav biogasungefären gångper dygn. Varjeleveransbedömsge upphovtill två passager
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förbi Kv. Odde då fordonen även efter leverans är skyltade som transport av farligt gods. Detta
innebär sammanlagt 24 transporter per vecka med farligt gods förbi Kv. Odde.

Shell
Tanka
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Figur 3. Aktuella målpunkter (drivmedelsstationer) för transporter av farligt gods på
Hanstavägen.
Dock medför vägens utformning att en olycka på bortre vägbanan sker minst 15 meter (7 m+8 m,
se Figur 1) längre bort än närmaste vägkant. Individrisken kopplat till transporterna beräknas
utifrån antalet transporter och schablonvärden för olycksfrekvenser (Räddningsverket, 1996) och
presenteras i Figur 4.
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Figur4. Beräknadindividrisk med olyckskvotenligt schablon.
Utformningenav Hanstavägenmed en bred befintlig allé mellan körbanornaindikeraratt
trafiksäkerhetenkan antasvara högre.Olycksstatistikenvisarocksåatt det under periodenår 2000
till september2016 inträffade totalt 20 trafikolyckorpå den kilometer av Hanstavägensom går
mellan Lagtingsgatanoch Borgarfjördurgatan.Baseratpå ett konservativtantagandeom ett
genomsnittligtÅDTpå 15 000 fordon/dygn under perioden innebärdet att olyckskvotenför den
aktuellasträckanär 0,22 olyckor per miljon fordonskilometer. Detta kan jämförasmed 1,5 olyckor
per miljon fordonskilometersom är det rekommenderadevärdet enligt schablon.Om den faktiska
olyckskvotenanvänds fås istället en individriski enlighet med Figur5. Med den faktiska
olyckskvotenär individriskenunder ALARP
-området oavsettavståndfrån vägen.
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Figur5. Beräknadindividrisk med faktisk olyckskvot.
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Ävensamhällsriskenberäknadmed den faktiskaolyckskvotenhamnarunder ALARP
-området och
presenterasi Figur6. För samhällsriskenhar en persontäthetom 4000personer/km2 antagits.
Enligttillgängligstatistik (StockholmStad,2016)är befolkningstätheteni Kistai dagslägetenbart
2956 personer/km2 vilket medför att beräkningenbeaktaren vissbefolkningsökning.

Figur6. Beräknadsamhällsriskmed faktisk olyckskvot.
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SKYDDSÅTGÄRDER UTIFRÅN BERÄKNAD INDIVID- OCH SAMHÄLLSRISK
De beräknade risknivåerna i den översiktliga riskuppskattningen indikerar att riskerna förknippade
med farligt gods på Hanstavägen är i den storleksordningen att de enligt gällande praxis är att
betrakta som acceptabla utan åtgärder. Baserat på de redovisade resultaten krävs därför inga
skyddsåtgärder inom planerad bebyggelse för att uppnå en acceptabel risknivå.

SKYDDSÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TIDIGARE UTREDNING
I tidigare utredning bedömdes risknivån vara sådan att skyddsåtgärder var nödvändiga. De
skyddsåtgärder som rekommenderades i utredningen sammanfattas nedan:
1. Inga balkonger eller uteplatser får finnas mot Hanstavägen för våning 1-5 (för byggnaderna
närmast Hanstavägen).
2. Balkonger/terrasser får finnas mot Hanstavägen för våning 6 och uppåt.
3. Balkonger/terrasser som vetter söder eller norrut ska vara indragna i fasad eller på ett sätt
som ger motsvarande skydd.
4. Högst 15 % av fasadarean mot Hanstavägen får vara fönster (alternativt brandklassas alla
fönster mot Hanstavägen).
5. Obrännbart material i fasad mot Hanstavägen.
6. Tilluft till byggnaderna tas från byggnadernas östra delar.
7. Genomgående entréer i markplan. Eventuella glas i entrén mot Hanstavägen brandklassas.
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8. Lokaler för handel som placeras mot Hanstavägen ska ha brandklassade glas och kunna
utrymma via trapphus.

Figur 7. Befintlig bebyggelse intill Hanstavägen.
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FÖRESLAGNA SKYDDSÅTGÄRDER INOM KV ODDE BASERAT PÅ TIDIGARE
UTREDNING
Utifrån resultaten från tidigare utredning bedöms följande åtgärder vara rimliga för byggnader
som ligger inom 30 meter från Hanstavägen1:
a. Inga balkonger bör vetta direkt mot Hanstavägen. Balkonger som vetter söder eller norrut
bör vara indragna i fasad (se Figur 7) eller på ett sätt som ger motsvarande skydd. För balkonger
mot öster finns inga restriktioner.
b. Fönster i fasad som vetter mot Hanstavägen bör utföras i lägst brandteknisk klass EW30.
Dessa fönster får vara öppningsbara (i enlighet med (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016)). För
fönster som ej vetter mot Hanstavägen finns inga restriktioner.
c. Fasad mot Hanstavägen bör utföras i obrännbart material.
d. Friskluftsintag bör ej placeras mot Hanstavägen.
e. Minst en utgång från varje byggnad (som kan nås av alla i byggnaden) bör mynna på en sida
som inte vetter mot Hanstavägen.
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UTVÄRDERING AV MÖJLIGHET ATT TILLÅTA BALKONGER FRÅN
VÅNING 6
För att utvärdera om det kan anses vara rimligt att tillåta balkonger från och med våning 6 har en
kompletterande utredning med avseende på direkt flampåverkan och strålningsnivåer på den
aktuella våningshöjden genomförts. De byggnader där frågeställningen är aktuell är för de kvarter
som har fasader riktade mot Hanstavägen, vilket är kvarter C, E, H och J, se Figur 8. Kvarter E
kommer dock inte ha några balkonger riktade mot Hanstavägen utan behandlas specifikt.
Avståndet mellan mark och överkant balkongplatta för kvarter C, H och J är 16 meter, 14.4 meter
respektive 15 meter. Då avståndet från mark till balkongplatta är kortast för hus i kvarter H blir
detta avstånd dimensionerande.

1

Att tillåta balkonger från våning 6 och att begränsa fönsterytan till 15 % saknar verifiering och bedöms därför ej vara rimligt att
rekommendera utan ytterligare utredning.
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J
H
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Figur 8. Illustrationsplan av kvarter och våningshöjder.
Enligt Figur 1 är avståndet mellan vägbanan och byggnader som minst 7,8 meter och den
maximala pölbredden som en pölbrand kan uppnå är 9 meter om pölen breder ut sig över hela
körbanan och parkeringsytan intill körbanan. En pöl med diametern 9 m får en area på 64 m2 och
är att betrakta som troligt worst-case. För att beräkna flamhöjden och strålningen på den aktuella
höjden används ett verktyg framtaget av NUREG (U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2013).
Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 2.
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Tabell 2. Resulterande flamhöjd och strålning vid olika vindförhållanden. Lufttemperatur = 10 °C.
Scenario

Flamhöjd [m]

Strålning (h=14,4 m) [kW/m2]

Vindstilla (0 m/s)

18,7 m

13,5 kW/m2

Svag (2 m/s)

13,0 m

8,82 kW/m2

Genomsnittsvind (3,5 m/s)

11,6 m

9,92 kW/m2

Frisk (10 m/s)

9,3 m

9,72 kW/m2

Det kan konstateras att flamhöjden vid vindstilla förhållanden kan komma att överskrida
balkongplattans överkant, men då flamman vid vindstilla förhållande är relativt centrerad över
pölens utbredning bedöms inte balkongen utsättas för direkt flampåverkan. Vid högre
vindhastigheter avtar flamhöjden snabbt och bedöms kunna påverka balkonger på den aktuella
höjden. Avseende strålningsnivåerna ligger dessa under gränserna för kritisk strålning för samtliga
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scenarion och bedöms inte ge upphov till oacceptabla förhållanden. Vid vindpåverkan sjunker
dessutom strålningsnivåerna på grund av den minskade flamhöjden.
Utifrån resultaten bedöms det finnas förutsättningar för att placera balkonger ut mot Hanstavägen
från och med den 6:e våningen under förutsättning att balkongplattan ligger på minst 14,4 meters
höjd över vägbanan. Balkongerna bör dock utföras i obrännbart material och vara i minst EW30 för
att ytterligare reducera eventuell strålning mot föremål på balkongen.
I kvarter E kommer som tidigare nämnts inga balkonger vändas mot Hanstavägen, se Figur 9 och
de balkonger som vetter mot söder och norr kommer att utföras indragna genom att fasaden mot
Hanstavägen förlängs, se Figur 10. Förlängningen av fasaden kommer att behöva utföras i
obrännbart material och i minst brandteknisk klass EW30 för att minimera strålningen mot
balkongerna.
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Figur 9. Kvarter E front mot Hanstavägen (Skanska, 2017)

Figur 10. Kvarter E - Exempelfasad mot söder (Skanska, 2017)
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SLUTSATS
Hanstavägen är i dagsläget inte utpekad som en transportled för farligt gods men används för
leveranser av drivmedel till drivmedelsstationer på Danmarksvägen vilket innebär att hänsyn
måste tas till dessa transporter. Antalet transporter är dock begränsat och de transporter som
passerar närmast planområdet är de fordon som redan levererat drivmedel till stationerna, vilket
innebär att de innehåller en mindre volym farligt gods.
Riskutredningen visar inte på någon oacceptabel individ- eller samhällsrisk, men utifrån tidigare
utredningar och länsstyrelsens riktlinjer bedöms följande riskreducerande åtgärder vara lämpliga
för tillkommande bebyggelse:
•

Balkonger mot Hanstavägen får placeras från och med våning 6 med en lägsta höjd över
gatunivå om 14,4 meter under förutsättning att de utförs i obrännbart material och
motsvarar brandteknisk klass EW30. Balkonger som vetter söder eller norrut bör vara
indragna i fasad eller på ett sätt som ger motsvarande skydd. För balkonger mot öster
finns inga restriktioner.

•

Fönster i fasad som vetter mot Hanstavägen bör utföras i lägst brandteknisk klass EW30.
Dessa fönster får vara öppningsbara (i enlighet med (Länsstyrelsen i Stockholms län,
2016)). För fönster som ej vetter mot Hanstavägen finns inga restriktioner.

•

Fasad mot Hanstavägen bör utföras i obrännbart material.

•

Friskluftsintag bör ej placeras mot Hanstavägen.

•

Minst en utgång från varje byggnad (som kan nås av alla i byggnaden) bör mynna på en
sida som inte vetter mot Hanstavägen.
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Eftersom såväl individ- som samhällsrisk bedöms vara acceptabel utifrån valda acceptanskriterier
bedöms dock inget behov föreligga med avseende på begränsning av stadigvarande vistelse i
anslutning till Hanstavägen.
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