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PM BRAND, RISK OCH SÄKERHET 

1 Bakgrund och uppdrag 

Svenska Mässan och Gothia Towers planerar att expandera sin verksamhet genom att uppföra ett nytt 

höghus och en utbyggnad av huvudentrén. Den nya byggnaden blir påtagligt högre än de befintliga tre 

tornen och kommer att ligga i direkt anslutning till Korsvägens nya tågstation. Projektet har fått namnet 

+One. Ambitionen är att det ska bli en välkomnande och inkluderande mötesplats som är en naturlig del av 

stadslivet. 

2020 påbörjade detaljplanprocessen för +ONE men på grund av pandemin har processen dragit ut på tiden. 

Pandemins påverkan på världen har även påverkat efterfrågan på hotell och konferens vilket medfört att 

Svenska Mässan och Gothia Towers därmed tagit fram ett omarbetat förslag på hur man kan nyttja tornets 

kapacitet på bästa sätt för att möta framtida behov. Förslaget innebär att man önskar en flexibel detaljplan 

för att bland annat möjliggöra kategoribostäder i +ONE. 

WSP har utifrån ovan fått i uppdrag att ta fram ett PM för att belysa rådande förutsättningar utifrån risk, brand 

och säkerhet samt om de bör hanteras i en planprocess eller i ett senare skede. 

2 BRAND 

I detta avsnitt beskrivs de brandrelaterade förutsättningarna som kan vara aktuella och utmärkande för 

byggnationen av +One. Fokus ligger på att bedöma i vilken del av plan- och byggprocessen där de 

identifierade delarna bör behandlas. Förutsättningarna utifrån ett brandperspektiv för kategoribostäder 

beskrivs också. 

Kommande bedömning och analys bygger på följande dokument; 

- Plan- och bygglag (2010:900)  

- Plan- och byggfördordning (2011:338) 

- Boverkets byggregler (BBR 29) 

- Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd med 

ändringar till och med BFS 2013:12 (BBRAD 3) 

- Räddningstjänsten Storgöteborgs råd och anvisning nr: 120, Brandskydd i höga byggnader – 

räddningstjänstens insatsmöjligheter 

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

2.1 Avgränsningar 

Denna analys har endast utgått från risker relaterade till brand samt utrymningsförutsättningar relaterade till 

en brandsituation.  
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2.2 Brandtekniska förutsättningar 

Nedan beskrivs två förutsättningar som påverkar den brandtekniska utformningen och som är utmärkande 

för byggnaden och dess placering. Dessa delar omhändertas och ingår i det mer allmänna brandskyddet 

men kräver lösningar som anpassas efter befintlig verksamhet och räddningstjänsten förutsättningar att göra 

en effektiv räddningsinsats vid brand. Nedan finns även en beskrivning och analys kring kategoribostäder. 

2.2.1 Brandskydd i höga byggnader 

Byggnaden planeras ha 34 våningar. Detta innebär omfattande brandskyddskrav och behov av analyser. 

Dessutom är höga hus en särskild utmaning när det kommer till räddningstjänstens insatsförutsättningar. 

Räddningstjänsten Storgöteborgs har ett Råd och Anvisning för höga byggnader. Dokumentet beskriver 

utifrån vilka förutsättningar som räddningstjänsten vill delta i projekteringsarbetet samt hur deras tolkning av 

gällande lagstiftning ser ut. Faktorer som räddningstjänsten har fört fram som särskilt behöver beaktas för en 

effektiv insats när det kommer till höga byggnader är: 

1. Svårigheten att få en överblick vad som händer.  

2. Byggnadens komplexitet medför höga krav på befäl som ska bedöma de insatsmässiga 

förutsättningarna kopplat till de brandtekniska förutsättningarna. 

3. Byggnadens högre delar kommer endast vara åtkomliga via en invändig insats. 

4. Den vertikala förflyttningen innebär längre insatstider som i sin tur kan leda till en mer utvecklad 

brand. 

5. Utrymningsstrategin innebär ofta att endast en del av byggnaden utryms. Detta kan bli problematiskt 

om branden inte fås under kontroll. 

6. Utrymmande personer kan behöva ta samma väg som räddningstjänsten har som angreppsväg. 

7. Byggnadshöjden medför att pumptryck i räddningstjänstens fordon inte klarar tillräckligt tryck och 

flöde. 

8. Ventilering av brandgaser kan vara problematiska i höga byggnader. 

9. Fallande föremål kan skada personer och räddningsmanskap på marken. 

10. Byggnadens höjd och konstruktion kan försvåra samband via kommunikationsradio i byggnaden. 

Vidare hänvisas till 3 kap. 8§ i plan- och byggförordningen (PBF) där räddningsmanskapets säkerhet ska 

beaktas. 

2.2.2 Analys 

Punkt 1 och 2 beskriver de utmaningar som finns för räddningstjänstens personal att på en kort tid tolka vad 

som sker och hur du ska bryta eller dämpa skadeförloppet. Detta är inget unikt för höga byggnader utan 

finns ett flertal olika verksamheter och anläggningar med likartad eller större komplexitet. Exempel på detta 

är SEVESO-anläggningar eller större undermarksanläggningar. För att minska belastningen på 

räddningstjänsten personal vid en händelse är det viktigt att byggnader byggs så likformigt som möjligt samt 

att byggnadens unika förutsättningar finns dokumenterat och lättillgängligt. Likformigheten hanteras bäst 

genom att följa de beskrivningar som räddningstjänsten önskar i en nära dialog. De unika förutsättningarna 
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för byggnaden kan också sammanställas i en insatsplan som finns tillgänglig för räddningstjänsten. Med 

undantag för de tekniska likformigheterna som regleras i byggprocessen finns det även krav när byggnaden 

används. Med användning menas både under byggtid och då byggnaden tas i bruk (efter slutbesked enligt 

plan- och bygglagen). När byggnaden används regleras brandskyddet i lag om skydd mot olyckor (LSO). 

Framförallt är det 2 kap. 2§ LSO som ställer krav på att det bland annat ska finnas ett skäligt brandskydd för 

att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av brand. En insatsplan för denna typ av byggnad 

skulle kunna vara möjlig att kravställa utifrån LSO. Dock är det tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) som 

gör denna bedömning. 

Punkt 3-10 bedöms vara en kombination av räddningstjänstens insatsförutsättningar kopplat till det 

brandtekniska eller tekniska förutsättningarna för byggnaden. Samtliga punkter går att säkerställa med en 

god byggnadsutformning och i nära samråd med räddningstjänsten. Exempelvis är det viktigt att 

räddningshissar utformas så att räddningstjänsten snabbt kan ta sig till det våningsplan där insatsen ska 

påbörjas.    

Enligt 8 kap. 4 § 2 första stycket plan och bygglagen (PBL) ska ett byggnadsverk ha tekniska egenskaper 

som är väsentliga för säkerhet i händelse av brand. I andra stycket framgår det att de kravställningar som 

krävs för att uppfylla bland annat ”säkerhet i händelse av brand” för ett byggnadsverk återfinns i föreskrifter 

som meddelas med stöd av 16 kap. 2§ PBL. Vidare i 3 kap. 8§ PBF beskrivs de egenskapskrav avseende 

säkerhet i händelse av brand. Enligt 10 kap. 3§ PBF är det Boverket som får meddela föreskrifter avseende 

säkerhet i händelse av brand. Därmed återfinns kravställningen på egenskapskrav avseende säkerhet i 

händelse av brand i boverkets byggregler (BBR) med tillhörande regleringar.  

Då byggnaden planeras vara högre än 16 våningar kommer den kategoriseras i byggnadsklass 0 (Br0) enligt 

BBR 5:22. Detta innebär att byggnadens utformning ska ske genom analytisk dimensionering (BBR 5:112). 

För analytisk dimensionering finns även ett allmänt råd (BBRAD 3) som redogör tillvägagångssättet för 

analyserna. I BBRAD återfinns även krav på att de brandtekniska systemen ska vara robusta och 

redundanta vilket är en väsentlig förutsättning när det kommer till byggnader som bygger på flera olika 

brandtekniska system. Exempel på robusta och redundanta förutsättningar är att sprinklersystem kan 

ringmatas och att det finns tillräcklig kapacitet för brandvatten. 

2.3 Utrymning vid brand 

Höga byggnader tillsammans med ett högt personantal som dessutom är sammanbyggt med andra 

byggnader kan vara problematiskt och komplicerad att överblicka. När det kommer till brand kan det vara 

plötsliga och snabba förlopp vilket gör att en utrymning måste kunna ske snabbt och effektivt utan 

köbildning. Detta gäller hela vägen från högsta våningen ner och ut till det fria. Då byggnaden är tänkt att 

byggas ihop med andra befintliga huskroppar med ett redan stort personantal är det viktigt att tillse att 

utrymningsförutsättningarna är tillräckligt goda både för byggnaden och omgivningen dit personer ska 

utrymma. 

2.3.1 Analys 

Att hela byggnaden behöver utrymmas samtidigt till följd av brand är osannolikt men det kan förstås finnas 

andra orsaker till att byggnaden behöver utrymmas i sin helhet. Bedömningen är därmed att 

utrymningssituationen utanför byggnaden till följd av brand inte kommer att bli problematisk.  
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Att utrymma en byggnad ställer krav på verksamhetens egen organisation och räddningstjänstens 

bedömningar och kapacitet att släcka branden. Därför är det viktigt att det finns en tidig dialog för att 

säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon till byggnaderna samt att de tekniska systemen anpassas 

efter de metodmässiga och taktiska tillvägagångsätten vid utrymning och brand. Exempelvis hur stora delar 

som ska utrymmas vid en brandindikation eller hur samspelet kring utrymmande personer och 

räddningstjänstens insats ser ut. 

Som tidigare analys återfinns kravställning och utformning av utrymning i händelse av brand i Boverkets 

byggregler och hanteras i byggprocessen och framåt. Delar som inte beaktas är möjligheten för personer 

som har utrymt att förflytta sig vidare från byggnaden.  

2.4 Kategoribostäder 

Kategoribostäder kan exempelvis vara studentbostäder, seniorboende eller andra gruppbostäder med 

vårdsinslag. Detta skiljer sig åt från andra delar av den tilltänkta byggnaden som är tänkt att innehålla bland 

annat kontor, konferens och hotell. 

2.4.1 Analys 

Det är inte ovanligt att ha fler olika typer av verksamheter i en större byggnad. Utifrån ett 

brandskyddsperspektiv kan kraven variera beroende på vilken typ av verksamhet som avses. Definitionen av 

kategoribostäder är relativt bred där det kan röra sig om mer vanliga bostäder eller gruppboende till rena 

vårdverksamheter. Då byggnaden redan ha den högsta kraven på byggnadsklass (Br0) kommer 

förändringen sannolikt innebära små förändringar i den brandtekniska utformningen. Dessutom är detta 

något som hanteras i byggprocessen. 

2.5 Slutsats 

Höga byggnader är komplicerade och kräver flera olika brandtekniska system som behöver fungera över tid. 

Det är också viktigt att systemen utformas likformigt för att räddningstjänsten ska kunna utföra en effektiv 

och säker räddningsinsats.  

Samtliga brandtekniska regleringar återfinns i Boverkets byggregler och det är därmed i byggprocessen som 

dessa frågor ska hanteras. Organisatoriska strukturer, exempelvis insatsplan eller systematiskt 

brandskyddsarbete sker utifrån lag om skydd mot olyckor och ska hanteras i förvaltningsskedet samt i 

tillämpliga delar under byggtiden. Det kan dock vara lämpligt att utreda frågor kring vattenkapacitet i ett så 

tidigt skede som möjligt. Anledningen är att de kan påverka brandtekniska förutsättningarna i större eller 

mindre grad, exempelvis storlek på brandvattenbassäng. 

Även om utrymningssituationen utanför byggnaden sannolikt inte är relevant för de flesta brandrelaterade 

situationer kan fastigheten behöva utrymmas av andra anledningar. Därför bör en utredning utföras för att 

bedöma utrymningskapacitet omkring Svenska Mässan och +ONE för att säkerställa att det inte uppstår 

köbildning utanför eller andra oönskade effekter vid en totalutrymning. 

Slutsatsen är att de brandrelaterade förutsättningarna inte utgör ett hinder för att bevilja en flexibel detaljplan 

då de ändå kommer omhändertas i byggprocessen. Dock finns det fördelar att redan i ett tidigt läge påbörja 
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dialog med räddningstjänst kring hur de brandtekniska systemen ska utformas med speciell hänsyn till 

räddningsmanskapets säkerhet.  

3 RISK 

I detta kapitel görs en övergripande kvalitativ riskbedömning med syfte att uppfylla Plan-och bygglagens 

(2010:900) krav på lämplig markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens krav på beaktande av 

riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led. Målet med riskbedömningen är att utreda 

lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge 

förslag på åtgärder. 

3.1 Styrande dokument 

I detta avsnitt redogörs för de lagar och vägledningar som huvudsakligen är styrande vid riskbedömningar i 

detaljplaneprocessen. 

3.1.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig plats med 

syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§) 

3.1.2 Riktlinjer – Samhällsplanering intill transportleder för farligt gods 

Länsstyrelsernas i Västra Götalands, Skånes samt Stockholms län gemensamma dokument Riskhantering i 

detaljplaneprocessen [3] anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid markanvändning inom 150 

meter från en transportled för farligt gods. I Figur 1 illustreras lämplig markanvändning i anslutning till 

transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 

avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därmed tillhöra olika 

zoner. 
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Figur 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt 

gods [3]. 

3.2 Riskidentifiering samt preliminär riskuppskattning och värdering 

I detta avsnitt kartläggs och beskrivs eventuella riskkällor som skulle kunna medföra en negativ påverkan på 

planområdet vid händelse av en olycka. Riskbedömningar i detaljplaneprocessen är i regel avgränsade till att 

analysera och värdera riskpåverkan kopplad till följande typer av infrastruktur och anläggningar: 

- Transportleder för farligt gods 

- Övrig infrastruktur (exempelvis spårbunden trafik)  

- Verksamheter med betydande kemikaliehantering (Sevesoverksamheter, 2:4-anläggningar enligt 

LSO) 

- Verksamheter som hanterar betydande mängder brandfarliga produkter (exempelvis 

drivmedelsstationer)  

- Kylanläggningar (med ammoniak som köldmedium) 

Utöver att identifiera och beskriva potentiella riskkällor görs även vidare analyser i form av en preliminär 

kvalitativ riskuppskattning samt värdering. Syftet analyserna är avgöra huruvida en fördjupad riskbedömning 

behöver genomföras i kommande skeden alternativt om riskkällan kan avskrivas.   
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3.2.1 Transportleder för farligt gods 

Enligt länsstyrelsens riktlinje ska riskhanteringsprocessen beaktas vid markanvändning inom 150 meter från 

en transportled för farligt gods. Det rekommenderade vägnätet för transporter av farligt gods är uppdelat i 

primära respektive sekundära leder.  

- Primära transportleder utgör stommen i det rekommenderade vägnätet för farligt gods-transporter i 

Sverige och får användas för genomfartstrafik. På en primär transportled förväntas stora mängder 

samt förekomst av samtliga klasser av farligt gods.  

- Sekundära transportleder för farligt gods är främst avsedda för transporter från de primära 

transportlederna till lokala recipienter, exempelvis bensinstationer och farliga verksamheter. 

Sekundära transportleder bör inte användas för genomfartstrafik. Omfattningen av farligt gods 

transporter på en sekundär led kan därmed uppskattas genom att identifiera lokala målpunkter för 

farligt gods längs den aktuella leden.  

Enligt NVDB (Nationella vägdatabasen) är E6 den transportled för farligt gods som ligger relativt närmst 

planområdet. E6 utgör en primär transportled för farligt gods och kortaste avstånd mellan planområdet och 

vägen uppgår till drygt 400 meter, se Figur 2 [4]. Då avståndet mellan planområdet och E6 med god marginal 

överstiger tillämpningsavståndet riktlinjen (150 meter) bedöms ingen vidare riskhantering vara nödvändig. 

Riskpåverkan på planområdet till följd av farligt gods-transporterna på E6 bedöms vara acceptabel utan 

vidare åtgärder med hänsyn till det betydande skyddsavståndet.  

 

Figur 2. Planområdets placering i förhållande till närmsta utpekade transportled för farligt gods (E6). Kortaste avståndet mellan E6 och 

planområdesgränsen uppgår till cirka 400 meter.  
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3.2.2 Övrig infrastruktur 

Den dominerande risken med avseende på sannolikhet (bortsett från påkörning av person) i anslutning till 

järnvägar och spårvägar är urspårning. Konsekvenserna till följd av urspårning kan omfatta att människor 

förolyckas, antingen utomhus eller i intilliggande byggnader som påverkas av händelsen. Dock är den 

vanligaste konsekvensen av en urspårning materiella skador på anläggningen och/eller på spårfordon.   

I Eurocode om dimensioneringskrav avseende olyckslaster hänvisas till UIC 777–21 för vägledning avseende 

olyckslaster orsakade av spårbunden trafik [5]. I UIC-modellen har hastigheten på sträckan en central 

betydelse då denna parameter bland annat avgör hur långt från spåret (vinkelrätt) urspårade fordon kan 

hamna. Modellen anger att tågets maximala avvikelse vinkelrätt från spåret i meter kan skattas utifrån V0,55 

(V = urspårningshastigheten i km/h) [6]. 

3.2.2.1 Spårvagnstrafik 

Spårvagnstrafik förekommer både på Örgrytevägen och på Skånegatan. Kortast avståndet mellan spårvägen 

och planområdesgränsen uppgår till drygt 17 meter och maxhastigheten på spårvägen i Göteborg uppgår till 

60 km/h. Enligt UIC-modellen skulle därmed risken för mekanisk påverkan på omgivningen, vid händelse av 

urspårning på spårvägen, vara begränsad till cirka 9,5 meter mätt vinkelrätt från spårcentrumlinjen. Givet att 

skyddsavståndet mellan planerad bebyggelse och närmsta spårcentrumlinje överstiger konsekvensavståndet 

med god marginal bedömer WSP att riskkällan kan avskrivas.  

3.2.2.2 Västlänken 

I Figur 3 redovisas Västlänkens placering i förhållande till planområdet. Kortaste avståndet mellan 

planområdet och spårtunnlarna uppgår till drygt 90 meter. Notera att Västlänken enbart kommer att trafikeras 

av pendel- och regiontåg och järnvägen utgör därmed inte en transportled för farligt gods. Då trafiken är 

förlagd i tunnel på aktuell delsträcka bedöms konsekvenserna för omgivningen vid en eventuell 

järnvägsolycka vara begränsad. WSP bedömer att ingen särskild hänsyn behöver tas i aktuell detaljplan med 

hänsyn till olycksrisker kopplade till järnvägstrafiken på Västlänken. 

 
1 UIC Code 777-2: Structures built over railway lines - Construction requirements in the track zone 
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Figur 3. Västlänkens placering i förhållande till planområdet. Grundkarta är hämtad från Västlänkens digitala karttjänst [7]. 

3.2.3 Verksamheter med kemikaliehantering 

I detta avsnitt avhandlas olika typer av anläggningar och verksamheter vars gemensamma nämnare är att de 

hanterar farliga kemikalier, om än i varierande omfattning.   

3.2.3.1 Sevesoverksamheter 

Inom Göteborgs kommun finns ett flertal verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Majoriteten av 

dessa verksamheter återfinns på Hisingen i anslutning till Skarvikshamnen, även kallad Oljehamnen. 

Kortaste avståndet mellan planområdet och Skarvikshamnen uppgår till drygt 6 km varvid eventuell 

riskpåverkan från Sevesoverksamheterna på Hisingen mot planområdet bedöms vara försumbar. 

Närmsta Sevesoverksamhet utgörs av SKF Sverige AB:s anläggning i Gamlestaden vilken ligger cirka 3,5 

km nordöst om planområdet. Verksamheten omfattas Sevesolagstiftningen enligt den högre kravnivån till 

följd av lagring och hantering av härdsalter. Inom verksamheten förekommer även hantering av brandfarliga 

gaser, dock i nivåer långt under tröskelvärdena för Sevesoklassning. Konsekvenserna för omgivningen vid 

en olycka inom anläggningen bedöms vara begränsade till obehag i form av brandlukt [6]. Scenariot bedöms 

inte kunna medföra en oacceptabel riskpåverkan på den planerade bebyggelsen inom planområdet.   
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3.2.3.2 Drivmedelsstationer 

Det största riskmomentet på en drivmedelsstation bedöms generellt vara vid lossning av bränsle från 

tankfordon till cistern. Olyckor kan uppkomma exempelvis om slangen mellan bilen och cisternen brister eller 

lossnar. Vid ett läckage kan det uppkomma en bränslepöl som i sin tur kan antändas och därmed hota såväl 

byggnader som tankbilen och omgivningen.  

Inga drivmedelsstationer har identifierats i planområdets direkta närområde. Närmsta drivmedelsstation 

förefaller vara St1:s tankstation på Stureplansplatsen 5 vilken ligger drygt 900 meter norr om planområdet. 

WSP bedömer att ingen särskild hänsyn behöver tas i aktuell detaljplan avseende olycksrisker kopplade till 

drivmedelsstationer till följd av betryggande skyddsavstånd.   

3.2.3.3 Övriga verksamheter med tillstånd för hantering av brandfarliga varor 

Ingen inventering av eventuella verksamheter, utöver drivmedelsstationer, i anslutning till planområdet med 

tillstånd för hantering av brandfarlig gas eller vätska har genomförts i detta skede. Det bör dock poängernas 

att planområdet redan i nuläget innehåller verksamheter som rimligtvis skulle tillföras till den högsta 

skyddsklassen (A-byggnad) enligt definitionerna i SÄIFS 2000:2 [8]. Ur ett föreskriftsperspektiv borde 

därmed den kommande detaljplanen inte nämnvärt påverka förutsättningarna för eventuella närliggande 

redan tillståndsgivna LBE-verksamheter2. Dvs. eventuell befintlig tillståndspliktig hantering av brandfarliga 

varor i närområdet ska redan i dagsläget vara utformad så att dess riskpåverkan på planområdet är 

reducerad till en tolerabel nivå. WSP anser att frågan lämpligast bör hanteras i verksamheternas 

tillståndsprocesser enligt LBE-lagstiftningen och inte i planprocessen.  

3.2.3.4  Kylanläggningar med ammoniak 

Kylanläggningen till isen i Scandinavium och Valhallarinken nyttjar ammoniak (R 717) som köldmedium. 

Notera att det är samma kylanläggning som förser både Scandinavium och Valhallarinken. Ammoniaken är 

fördelad över tre aggregat och den totala fyllnadsmängden i utrustningen uppgår till 168 kg [8]. 

Maskinrummen som inrymmer utrustningen är försedda med gasdetektor och nödventilation som aktiverar 

vid ett eventuellt utsläpp. I Figur 4 redovisas placeringen av utblåsen från nödventilationen i förhållande till 

planområdet.  

 
2 LBE - Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
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Figur 4. Placering av utblåsen från kylanläggningen med ammoniak i förhållande till planområdet.  

   

Utblåsen, vilka är placerade på byggnadens tak, sitter på cirka 8 meter höjd och kortaste avståndet mellan 

det sydligaste utblåset och planområdet uppgår till drygt 70 meter. På samma tak och i anslutning till 

nödventilationen sitter även utloppen från kylanläggningens säkerhetsventiler, dessa är placerade på drygt 

11 meter höjd. Säkerhetsventilerna aktiverar om en betydande tryckuppbyggnad sker i utrustningen, 

exempelvis till följd av extern upphettning på grund av brandpåverkan.   

I koncentrerad lösning är ammoniak starkt frätande. Ammoniakgas orsakar kraftig irritation på ögon och 

slemhinnor. Vid inandning av gasformig ammoniak i hög koncentration föreligger risk för andningsbesvär och 

lungskador. Gasformig ammoniak är förnimbar redan vid 5 ppm och har en stark och stickande lukt [3]. 

Även om kylanläggningen ligger förhållandevis nära planområdet bedöms dess riskpåverkan på 

omgivningen sannolikt vara begränsad med hänsyn till följande faktorer: 

- Kylanläggningen är placerad inomhus i ett avskilt utrymme och fyllnadsmängden är i relativa mått 

förhållandevis liten. 

- Eventuella skador på ammoniakbärande komponenter kan inte medföra momentant utsläpp av hela 

fyllnadsmängden. Baserat på erfarenheter från tidigare riskbedömningar av kylanläggningar med 

ammoniak är ett rimligt värsta fall att 20 % av fyllnadsmängden kan släppas ut under ett relativt kort 

tidsförlopp [2].  
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- Ett betydande utsläpp skulle medföra en snabb och kraftig temperatursänkning i utrymmet [3]. 

Temperatursänkningen medför att eventuella vätskespill av ammoniak kommer att avdunsta i en 

långsammare takt.  

Sammantaget bedömer WSP att kylanläggningens riskpåverkan på planområdet skulle kunna hanteras 

genom att all ny ventilation inom planområdet utförs centralt avstängningsbar.    

3.3 Slutsatser och rekommendationer 

Den genomförda riskidentifieringen indikerar att få riskkällor i närområdet skulle kunna medföra en allvarlig 

påverkan på planområdet vid händelse av en olycka. Skyddsavståndet gentemot exempelvis utpekade 

transportleder för farligt gods och verksamheter med storskalig kemikaliehantering bedöms vara 

betryggande långt. Enbart kylaggregaten med ammoniak till ishallarna norr om planområdet bedöms 

medföra en viss, men sannolikt mycket begränsad, riskpåverkan på planområdet. För att hantera denna risk 

rekommenderar WSP att nya friskluftsintag inom planområdet ska vara centralt avstängningsbara. 

Skäligheten i denna kravställning, då risken bedöms vara mycket låg, är dock villkorad mot att åtgärden inte 

medför betydande kostnadsökningar för projektet.    
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4 SÄKERHET 

WSP har utifrån tillgängliga underlag bedömt huruvida det föreligger trygghets- och säkerhetsmässiga 

aspekter som har påverkan på planprocessen och byggherrens önskemål om en flexibel detaljplan med 

möjlighet till bland annat kategoribostäder.  

WSP kan konstatera att undantaget eventuella kategoribostäder så förändras inte verksamhetens art utan 

det är snarare en utökad kapacitet. Att utöka verksamheten och inkludera kategoribostäder bör således inte 

påverka planprocessen utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. 

De trygghets- och säkerhetsmässiga aspekterna som kan komma att bli aktuella under projektering och i 

driftskedet bedöms vara av sådan karaktär att de kan hanteras av verksamhetens befintliga 

säkerhetsorganisation. De har lång erfarenhet av trygghets- och säkerhetsfrågor inom såväl egen 

verksamhet som av samordning med externa parter. 
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