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1 INLEDNING 

Simrishamns Bostäder AB önskar utreda hur en förändring av markanvändningen till 

idrotts- och sportanläggningar (utan betydande åskådarplats) inom del av Garvaren 13 

i Simrishamn påverkar riskbilden inom området. Denna utredning utgör en 

komplettering till tidigare utredningar avseende akut olycksrisk för kv Garvaren i 

Simrishamn. Markanvändningen önskar förändras för att tillåta padelhall, motions- och 

friskvårdsverksamhet samt gym utan åskådarplatser. Förväntat antal personer inom 

verksamheten är maximalt cirka 100 personer.  

 

Det aktuella området ligger i den sydöstra delen av Garvaren 13, i anslutning till 

Branteviksvägen. Området presenteras i figur 1.  

 

 

Figur 1. Översikt av detaljplan för Garvaren 13. Aktuell utredning avser det gråmarkerade området i 
anslutning till Branteviksvägen. Bilden är ett utdrag ur detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II) 
Illustration 2018-11-22. 
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Inom aktuell utredning används resultat från tidigare riskutredningar som genomförts 

för kv Garvaren. De riskkällor som beaktas i tidigare utredningar är: 

- Transport av farligt gods på Branteviksvägen och Ehrnbergsvägen.  

- Hantering av ammoniak inom hamn och industri i närheten av kv Garvaren.  

- Hantering av brandfarliga och explosiva varor inom hamn och industri i 

närheten av kv Garvaren.  

- Hantering av brandfarlig vara inom kv Garvaren. 

2 BEDÖMNING 

2.1 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Utifrån tidigare framtagna riskutredningar bedöms följande riskkällor påverka aktuell 

del av Garvaren 13 avseende akut olycksrisk:  

 

- Transport av farligt gods på Branteviksvägen och Ehrnbergsvägen.  

- Hantering av ammoniak inom hamn och industri i närheten av kv Garvaren.  

- Hantering av brandfarliga och explosiva varor inom hamn och industri i 

närheten av kv Garvaren.  

 

Hantering av brandfarlig vara inom kv Garvaren sker främst i kvarterets norra delar 

närmaste hantering avser acetylen och denna hanteras som närmast cirka 110 meter 

från aktuell del av Garvaren 13) och bedöms inte påverka aktuell del av Garvaren 13 i 

sådan omfattning att det kräver inskränkningar i önskad verksamhet eller att 

riskreducerande åtgärder krävs till följd av denna hantering av brandfarlig vara.  

 

I ”PM Förtydligande om verksamheter längs Branteviksvägen” (Tyréns AB, 2015-09-24) 

bedöms hur nära mindre känslig bebyggelse kan placeras från Branteviksvägen sett. 

Med beaktande av transport av farligt gods på Branteviksvägen och hantering av 

brandfarliga och explosiva varor inom hamn och industri i närheten av kv Garvaren 

bedöms sällanköpshandel, industri, bilservice och lager kunna anläggas 20 meter från 

Branteviksvägen utan införande av riskreducerande åtgärder. Den sammanlagda risken 

av transport av farligt gods samt hantering av brandfarliga och explosiva varor inom 

hamn och industri i närheten av kv Garvaren bedöms i samma PM ha ett 

påverkansområde cirka 60 meter från Branteviksvägen in på kv Garvaren. Detta bygger 

främst på hanteringen av gasol inom hamn/industri och skyddsavståndet gäller främst 

till svårutrymda lokaler. Den sammanlagda risken för de båda riskkällorna ska för 

bostäder beaktas 30 meter från Branteviksvägen in på kv Garvaren.  

 

Beräkningarna av individrisk kopplad till transport av farligt gods på Branteviksvägen 

visar att individrisken understiger kriteriet för idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) i RIKTSAM på cirka 20 meters avstånd från Branteviksvägen. 

Kriteriet säger att individrisken ska understiga 10
-6

 per år för att denna typ av 

markanvändning ska vara lämplig ur risksynpunkt. Individrisken kopplat till transport 

av farligt gods på Ehrnbergsvägen bedöms inte bidra till den totala riskbilden inom 

aktuellt område, då risknivåerna till följd av transport av farligt gods på denna väg 

understiger 10
-7

 per år vid aktuell del av Garvaren 13.  
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Hanteringen av ammoniak inom hamn och industri i närheten av kv Garvaren utreds i 

”Riskutredning kv Garvaren” (Tyréns AB, 2015-04-01) samt ”Kv. Garvaren, Simrishamn 

uppdatering ammoniakberäkningar” (Tyréns AB, 2017-12-21). Beräkningar i de nämnda 

utredningarna visar att dödliga koncentrationer av ammoniak vid ett utsläpp 

(förutsättningar beskrivs tydligare i utredningarna) kan nå 140 meter från de 

anläggningar som hanterar ammoniak. Aktuell del av Garvaren 13 ligger inom detta 

avstånd, vilket innebär att utsläpp av ammoniak hanteras vidare i denna utredning.  

2.2 AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN 

För att bedöma lämpligheten i att uppföra önskad verksamhet inom aktuell del av 

Garvaren 13 används tidigare utredningar och de förhållanden som kan förväntas för 

önskad typ av verksamhet. Jämfört med tidigare bedömning för aktuellt område 

bedöms personantalet öka och lokalkännedomen för de personer som befinner sig 

inom området minska. Personer inom området kan förväntas uppehålla sig inomhus, 

då verksamheten bygger på inomhusaktiviteter. Tillkommande bebyggelse inom 

aktuellt område på Garvaren 13 planeras cirka 20 meter från Branteviksvägen.  

3 RISKVÄRDERING 

Riskvärderingen genomförs med bakgrund i resultat från tidigare genomförda 

utredningar och de förhållanden som föreligger för önskad markanvändning. I 

värderingen läggs vikt vid att personer i tillkommande bebyggelse inom aktuellt 

område inte förväntas ha lokalkännedom, vilket påverkar valet av riskreducerande 

åtgärder.  

 

Den samlade risken från transport av farligt gods på Branteviksvägen samt hantering 

av brandfarliga och explosiva varor inom hamn och industri i närheten av kv Garvaren 

innebär att det aktuella området bedöms utsättas för en icke-försumbar risk, främst 

kopplat till förvaring av gasol i hamn och industri öster om Branteviksvägen. Risken 

avser främst påverkan i form av brandspridning till byggnader samt strålningspåverkan 

på personer inom aktuellt området inom Garvaren 13. För att ta hänsyn till denna risk 

ska fasadåtgärder på tillkommande bebyggelse på aktuellt området inom Garvaren 13 

införas.  

 

Hanteringen av ammoniak på verksamheter inom hamn och industri öster om 

Branteviksvägen ger enligt tidigare utredningar upphov till riskavstånd (avseende 

dödsfall) om cirka 140 meter från de anläggningar som hanterar ammoniak. Aktuellt 

område av Garvaren 13 ligger inom av detta avstånd. För att begränsa risk för 

spridning in i tillkommande bebyggelse vid ett utsläpp av ammoniak ska åtgärder 

avseende ventilation på tillkommande bebyggelse på aktuellt område inom Garvaren 

13 införas.  

 

Då aktuellt område inom Garvaren 13 påverkas av flera riskkällor som ligger öster om 

området ska åtgärd i form av möjlig utrymning västerut införas.  

 

Tillkommande bebyggelse inom aktuellt område på Garvaren 13 planeras cirka 20 

meter från Branteviksvägen. 

 

Utifrån ovanstående genomgång av riskkällor och lämpliga åtgärder bedöms följande 

åtgärder nödvändiga för att uppnå acceptabel risknivå för önskad markanvändning 

(idrotts- och sportverksamhet utan betydande åskådarplats):  
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- Fasader som vetter mot Branteviksvägen ska utföras obrännbara samt utan 

öppningar i form av fönster eller dörrar. Om fönster eller dörrar (med glas) 

önskas ska dessa utföras brandklassade i minst brandklass EI30.  

- Avstängningsbar ventilation införs. Funktionen förses med detektorer för 

ammoniak så att ventilationen automatiskt stängs av vid detektion av 

ammoniak. Åtgärden bör även innefatta att personal i verksamheter inom 

tillkommande bebyggelse utbildas i att informera personer inomhus att stanna 

inne vid detektion av ammoniak (detta är dock svårare att reglera i 

detaljplanen).  

- Utrymning ska vara möjlig västerut. Detta är dock inget krav på utrymningsväg 

enligt Boverkets byggregler. Förslagsvis placeras huvudentré så att den vetter 

mot väst, då personer utan lokalkännedom kan förväntas utrymma samma väg 

som de kom in vid tecken på fara.  

 

Åtgärderna gäller enbart för aktuellt område inom Garvaren 13 (se figur 1) och ska i 

största möjliga mån säkerställas i detaljplan för att önskad effekt ska uppnås.  
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