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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Ett nytt rättscentrum planeras i området mellan befintlig järnväg och Vattentornsvägen 
i Kristianstad. Området används idag för diverse mindre verksamheter såsom 
Laserdome, taxi och bussuppställning. Inom Rättscentrum kommer det att finnas 
många olika verksamheter och lokaltyper, framför allt kontor men även sådant som 
häkte. På intilliggande banområde önskas bland annat bostäder.

En risk- och störningsutredning togs fram under 2018 för planområdet Kristianstad 
4:47. Syftet med den första versionen av detta PM var att bemöta de synpunkter som 
Allöverket efter detta har framfört kring skyddsavstånd till dess verksamhet på grund 
av påverkan av buller, mögelsporer och brandrök på omgivningen. Efter att 
planförslaget ställts ut har även Länsstyrelsen Skåne inkommit med synpunkter som 
berör samma punkter som Allöverket. På grund av att synpunkterna kommer från 
samma grund har detta PM uppdaterats.  

1.2 OMFATTNING

I detta PM behandlas påverkan från Allöverket avseende risk samt luft- och lukt. Buller 
hanteras i separat PM. Länsstyrelsen Skåne framför i sitt yttrande ett antal synpunkter 
på planen. I detta PM kommer rubrikerna Lagring av gasol samt Utomhuslagring av 
träflis att kommenteras.

Den tidigare risk- och störningsutredningen som tagits fram för området omfattade 
utöver planområde för Rättscentrum även intilliggande banområde. Detta PM fokuserar 
främst på Rättscentrum men diskussion gällande bostäder intill Allöverket kommer 
också att föras. När hänvisning görs till planområdet inkluderas således både 
Rättscentrum och banområde.

1.3 UNDERLAG

Underlag till detta PM har utgjorts av:
 Översiktlig risk- och störningsutredning, Kristianstad 4:47, Kristianstad 

Rättscentrum utförd av Tyréns, daterad 2018-05-09, reviderad 2018-06-21. 
o Riskutredning Kv. Kristianstad 4:47, Kristianstad rättscentrum utförd av 

Tyréns, daterad 2018-05-08
o PM Luftkvalitet och lukt – rättscentrum, Kristianstad utförd av Tyréns, 

daterad 2018-05-08
 Synpunkter från Allöverket, Dnr: 32118/19, daterad 2019-03-28
 Plan- och genomförandebeskrivning för Detaljplan för Skyttepaviljongen 3, 

(Allöverket) samt del av Näsby 35:47 och 35:48 Kristianstad, Kristianstads 
kommun, dnr:10–0055:2, daterad 2011-05-31, reviderad 2011-10-14

 Länsstyrelsen Skåne. Diarienr: 402-37881-2020. Daterat 2020-11-23. Yttrande 
över granskning av detaljplan för del av Bangårdsområdet, Kristianstad 4:47 
m.fl., Kristianstad kommun BN 17-547. 

 Länsstyrelsen Skåne. Diarienr: 402-37881-2020. Daterat 2020-12-09. 
Mötesanteckningar. Möte om Rättscentrum Kristianstad. 2020-12-09.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 ALLÖVERKET

Nordväst om planområdet ligger Kristianstads värmeverk, C4 Allöverket. Avståndet 
mellan Allöverkets fastighet och planområdet är litet, ca 30 meter som kortast. Flis 
avses förvaras i norra och västra delen av anläggningens område (enligt planprogram 
tillhörande den gällande detaljplanen för fastigheten). Merparten av flisförvaringen 
sker för närvarande i norra och nordvästra delen av området medan stockar 
företrädesvis förvaras i västra delen. Detaljplanen styr dock inte i vilken del flis- 
respektive stockförvaring ska ske utan detta baseras på verksamhetens behov. 

I plan- och genomförandebeskrivningen som togs fram i samband med 
detaljplaneändring för Allöverket (Skyttepaviljongen 3) anges att den öppna 
flishanteringen utomhus medför att ett skyddsavstånd på 450 meter erfordras mot 
befintliga och panerade bostäder. Detta skyddsavstånd anges vidare dock kunna 
minskas till 200 meter om en inbyggning av flishanteringen och restprodukterna slagg 
och aska sker.

Närmaste verksamhet på planområdet återfinns idag ca 200 meter från det område där 
flis kan förvaras enligt plan- och genomförandebeskrivningen för Allöverket. Ny 
bebyggelse i form av Rättscentrum med kontor och häkte önskas placeras närmre än 
så, ner mot ca 130-135 meter från avsedd upplagsplats (ca 200 meter från dagens 
stockförvaring, ca 250 meter från dagens flisförvaring). 

Avståndet mellan flisförvaring till närmaste arbetsplats vid annan verksamhet 
(bussgarage) är ca 120 meter till byggnad och ca 75 meter till bussparkering.

Figur 1 Karta över det utvidgningsområde för lagring av flis och stock som Allöverket ansökte om vid 
detaljplaneändring för Skyttepaviljongen 3.
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2.2 ALLÖVERKETS SYNPUNKTER

I de synpunkter som inkommit från Allöverket avseende planområdet framförs att ett 
rimligt skyddsavstånd till dess verksamhet bör vara större än 700 meter med 
argumentet att lagring av flis, bark etcetera kan alltid medföra luktolägenheter för 
omgivning och att det inte kan uteslutas att det finns en risk för spridning av 
mögelsporer från lagrad flis. Ytterligare argument för ett skyddsavstånd på minst 700 
meter är att tillstånd finns kring förbränning och lagring av gasol och övrig hantering 
av brandfarlig vara samt att risken för brand kan medföra att omgivningen påverkas 
av brandgaser.

Allöverket anger vidare att inbyggnad inte är möjlig sett till kostnad, arbetsmiljö för 
Allöverkets anställda och risk för dammexplosion.

2.3 LÄNSSTYRELSEN SKÅNES SYNPUNKTER

Av de synpunkter som Länsstyrelsen Skåne framför i sitt yttrande är det Lagring av 
gasol samt Utomhuslagring av träflis som berörs i detta PM. 

Gällande gasol meddelar Länsstyrelsen synpunkten att Allöverket har en rättighet till 
hantering av upp till 200 ton gasol i miljötillståndet. Utifrån detta ska gasolen ingå i 
riskbedömningen oavsett om bolaget idag har gasollagring eller inte. För att inte 
behöva ta hänsyn till gasolen måste Allöverket begära de delar av tillståndet som 
reglerar gasolanvändning upphävt av Miljöprövningsdomstolen.

Gällande utomhuslagring av träflis meddelar Länsstyrelsen att den anser att 
detaljplanarbetet måste utgå ifrån att träflis kan lagras inom hela den tillståndsgivna 
fastigheten. Hälsorisker kopplade till brand, mögelsporer och lukt ska därför 
riskbedömas utifrån vad miljötillståndet medger.

2.4 RIKTLINJER

2.4.1 RIKTLINJER STÖRNINGAR LUFT/LUKT

Det regelverk som finns avseende miljökvalitetsnormer och miljömål återfinns i det PM 
Luft, daterat 2018-05-08, som togs fram för den översiktliga riskutredningen för 
området. NOx, PM10 och PM2,5 utifrån den aspekten diskuteras därför inte vidare i 
detta PM. (Däremot återkommer de i en diskussion gällande spridningsavstånd från 
flisning.) 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden [1] reglerar de nivåer 
av luftföroreningar som får förekomma på en arbetsplats. Arbetsmiljöverket anger 
dock att det gränsvärde som finns för organiskt damm i luft inte tar hänsyn till om 
dammet innehåller partiklar som kan ge överkänslighetsreaktioner. Mögeldamm kan 
ge besvär vid förhållandevis låga koncentrationer i luft och kan ge hälsoproblem fastän 
det finns mindre mängder damm i luften än gränsvärdet. Tidigare fanns föreskrift AFS 
1988:6 Trämögel [2], denna är dock numera upphävd. Som komplement till de nu 
gällande arbetsmiljöreglerna finns nu istället broschyren Trämögel [3]. I denna finns 
mycket övergripande råd om hur hantering av flis och potentiellt trämögel ska ske; 
korta lagringstider, eftersträva sluten hantering och daglig städning. Det finns även en 
del rådgivning kring utformning av arbetsplats och personlig skyddsutrustning, till 
exempel ska andningsskydd användas av de som direkt hanterar trämögelangripet 
virke om inte andra tekniska skyddsåtgärder hjälper.
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Vad gäller fjärrvärmeverk i övrigt fanns den numera upphävda Bättre Plats för Arbete, 
vilket var ett allmänt råd från Boverket [4]. I denna återfinns en tabell med riktvärden 
för skyddsavstånd från förbränningsanläggningar, se Figur 2. Allöverket har en tillförd 
effekt om ca:

- 75 MW för två biobränslepannor (varav en ger 52 MW) 
- 55 MW för de fyra oljeeldade pannorna

Detta ger att de enligt tidigare rekommendationer rör sig inom ett rekommenderat 
skyddsavstånd om ca 100-200 meter för oljepannorna och ca 400-500 meter för 
biobränslepannorna. Det ska noteras att det anges i tabellen att om hanteringen av 
fastbränsle inte ger störningar kan skyddsavståndet minskas i avsevärd mån. 

Figur 2 Tabell med riktvärden för skyddsavstånd mellan arbetsplatser och förbränningsanläggningar samt 
vindkraftverk, tabell tagen ur numera upphävda Bättre Plats för Arbete [4].

2.4.2 RIKTLINJER STORSKALIG KEMIKALIEHANTERING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en vägledning för 
samhällsplanering intill storskalig kemikaliehantering [5]. I denna vägledning framhålls 
att ett avstånd om minst 100 meter alltid ska upprätthållas mellan bebyggelse och 
storskalig kemikaliehantering. Efter detta grundavstånd finns tre olika sätt att bedöma 
ytterligare nödvändigt skyddsavstånd:

- schablonmässigt (när det inte går att veta vilken verksamhet som kan komma),
- verksamhetsanpassat (när kunskap finns om den verksamhet ny bebyggelse 

planeras intill) och 
- förmågeanpassat (när verksamheten är känd och hänsyn tas även till 

skyddsåtgärder etc.). 
För gasol har schablonmässigt avstånd för en gasolmängd över 50 ton beräknats till 
ett avstånd om 250 meter inom vilket döda personer kan förväntas och upp emot 750 
meter där kraftigt skadade personer (brännskador) kan förväntas. För de två andra 
alternativen kan till exempel individ- och samhällsrisk användas i bedömningen. De 
risknivåer som Länsstyrelsen Skåne har bedömt som acceptabla återfinns i avsnitt 
1.5.2 i Riskutredningen (daterad 2018-05-08) samt i avsnitt 3.3.1 i detta PM.
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3 UTREDNING

3.1 LUKT

Allöverkets eventuella luktpåverkan på omgivningen kan antas komma från 
flishanteringen. Lukt är en subjektiv upplevelse och kan ibland skapa olägenheter. Det 
förekommer stor variation mellan individers förmåga att känna lukt och det saknas 
normer motsvarande det som finns för luftföroreningar. 

Det finns inga kända klagomål på lukt från Allöverket i dagsläget och verksamheten 
har krav på egenkontroll vilket kan motverka uppkomst av lukt. De klagomål som 
inkommit gäller istället den uppgraderingsanläggning för biogas som finns på 
Allöverkets område men som tillhör Kristianstad Biogas AB (KBAB). KBAB har lämnat in 
en ändringsanmälan till kommunen under 2018 om att byta till en ny bädd för 
förbränning av restgaser på grund av att nuvarande filter funkar dåligt och det har 
varit klagomål på lukt. Beslut gällande ändring erhölls från kommunen 2018-06-20. 
Enligt uppgift från KBAB skulle filtret bytas under 2019 och luktproblemen 
förhoppningsvis upphöra. Inga nya klagomål har inkommit.

Den vanligaste vindriktningen för Kristianstad är västlig och sydvästlig vind, se Figur 3 
och Figur 4. [6] [7]. Sett till planområdet är vinden sådan att den under största delen av 
tiden inte är i riktning från Allöverket mot området utan snarare tvärtom. Detta 
minskar möjlig påverkan av luktolägenheter (och spridning av mögelsporer) till 
planområdet. (Vindriktningen påverkar även sannolikheten att planområdet påverkas 
om utsläpp av brandfarliga varor sker samt brandrök på planområdet.)

Vindriktningen är i jämförbar storleksordning när bostäder nordväst om Allöverket och 
ny bebyggelse inom Rättscentrum beaktas. Det är fler parametrar som påverkar 
luktolägenheter, såsom avstånd och vegetation men överlag bör inte den nya 
bebyggelsen inom Rättscentrum påverkas i större utsträckning än befintlig 
bostadsbebyggelse (eller befintlig verksamhet med arbetsplatser inom planområdet). 
Avseende ny bebyggelse inom banområdet kan något större påverkan föreligga än 
gentemot befintliga bostäder. 

Det kan inte garanteras men sammantaget bör lukt inte bör vara några problem när 
åtgärder vidtagits för uppgraderingsanläggningen.

Figur 3 Vindros för vinterhalvåret 2001/2002 för Kristianstad. [6]
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Figur 4 Vindros medelvind för inre Hanöbukten januari 1999-2009. [7]

3.2 MÖGEL

3.2.1 MÖGELSPRIDNING 

Det kan konstateras att mögelsporer finns i all utomhusmiljö, särskilt under 
sensommar och höst. Hur lagring av flis sker är avgörande för om och i så fall hur 
mycket mögelsporer som bildas. Fukthalt i kombination med temperatur påverkar 
bildningen av och mängden mögelsporer. Mögeltillväxt sker som bäst vid temperaturer 
kring 40°C, men då fukthalten i Skåne är hög under vintern kan mögeltillväxt ändå 
tänkas ske i viss mån året runt. [8]

Det finns begränsat med kunskap om hur spridning av mögelsporer sker utomhus och 
vilken påverkan detta har på människor. Stort fokus är istället på mögel i byggnader 
och inomhusmiljön1. De rekommendationer och regleringar som finns kring 
mögelnivåer, annat än kopplat till byggnader, handlar således framför allt arbetsmiljön 
för de som kommer i direkt kontakt med trämögel (fysiskt hanterar materialet). De 
som arbetar aktivt med flisning och flishögar ska vara skyddade, dvs. använda mask 
eller befinna sig i hytt med filterrengöring på luften. Skydd av övrig personal i närheten 
av flishögar regleras inte uttryckligen, inte heller omgivningen. 

Företag som tillhandahåller luftrenare och filter till ventilation framhåller möjligheten 
att använda filter (t.ex. HEPA2) för att stoppa mögelsporer in i en byggnad. Den 
generella partikelstorleken för mögelsporer är 3-5µm. Mögelgifter kan ha mindre 
storlekar, ner mot 0,5 µm, även om de sprids framför allt med mögelsporerna. I 
byggnader med tillluft försedd med HEPA-filter kan således i stort sett alla 
mögelsporer tas bort ur tilluften.

1 Mailsvar 2020-11-16 från Astma och Allergiförbundet (Marie-Louise Luther) om att de inte har någon 
specifik information om risker med mögelsporer. 

Mailsvar 2020-11-09 från Arbets- och Miljömedicin Syd på Lunds Universitet (Jörgen Olofsson) om att de inte 
har kännedom om forskning kring kopplingen flisupplag-mögelsporer-planläggning/omgivning. De hänvisar 
istället till motsvarande anläggningar/flisföretag.
2 HEPA-filter ska filtrera 99,97 % av alla partiklar ner till 0,3 µm. HEPA är en förkortning av High Efficiency 
Particulate Air. Klassificering enligt standard EN1822 för partikelfilter.
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Tyréns genomförde år 2016 en utredning kring damm från flisning och flishögar på 
Hylte Bruk i samband med planändring [9]. I denna utredning gjordes en omfattande 
litteraturstudie som visade att det är begränsat med studier kring spridning annat än 
direkt i arbetsmiljön. I den mest omfattande studien som hittades konstaterades att 
störst spridningsrisk för damm och annat förelåg vid in- och uttransporter, lägst 
spridningspåverkan hade vinden [10]. Det är en del skillnader i hanteringen på Hylte 
bruk och Allöverket och omgivningens utformning, liksom i viss mån även 
vindförhållanden men det är ändå intressant att lyfta resultaten. Beräkningarna är 
baserade på flisning av 5 000 – 10 000 m3 FUB (verkliga volymen trä under bark) under 
ett år, vilket för det aktuella företaget innebar flisning 2 ggr/vecka under 
vinterhalvåret. Vid beräkningarna erhölls följande resultat gällande koncentration TSP 
(totala massan svävande partiklar):

- Dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 får överskridas max 35 ggr på ett år för PM10. 
Detta värde beräknades till längst 40 meter från källan (i vindriktningen). 

- Årsmedelvärdet för PM2,5 får inte överstiga 25 µg/m3, begränsning av 
dygnsmedelvärde finns enbart som miljömål. Avståndet till 
dygnsmedelvärdet beräknades till längst ca 70 meter från källan (i 
vindriktningen). 

PM10 behandlar partiklar med storlek under 10µm och PM2,5 således partiklar med 
storlek under 2,5µm. Som ovan nämnt har mögelsporer en partikelstorlek om ca 3-5 
µm. 

3.2.2 ALLÖVERKET

Placering av flisupplag är idag styrt till den nordvästra delen av anläggningen, de delar 
där byggnadshöjd reglerats till 10 meter så som beskrivet i avsnitt 2.1. Hela detta 
område används oftast inte men kan så ske vid tillfällen. Trots att avsedd lagringsplats 
finns skulle det dock gå att förvara flis på ytterligare ytor inom området, där 
byggnadshöjden regleras till 45 meter. Inom detta område återfinns de flesta 
byggnaderna, dagvattendamm och en del skärmande växtlighet (träd, buskar etcetera) 
men även en del öppna ytor som då skulle kunna användas för lagring. (I Figur 5 kan 
gräns mellan de olika användningsområdena ses.)

Vid lagring sjunker energiinnehållet i materialet, särskilt om materialet är flisat. Därför 
föredras lagring av stockar men flishögar kan inte undvikas helt för att driften ska vara 
säkrad. Allöverket försöker dock undvika långa lagringstider för både stockar och flis 
för att behålla kvaliteten i materialet. Allöverket anger vidare att huggning av flis 
främst sker under vintertid när temperaturerna är låga och mängden inköpt flis inte 
räcker till för att driva pannorna. Spridning av mögelsporer kan därför ske men bör 
vara begränsad. Vidare är vindriktningen sådan (västlig och sydvästlig) att påverkan av 
mögel på planområdet begränsas ytterligare. Påverkan kan dock inte helt bortses ifrån 
och hänsyn till detta bör tas. 

I den utredning Tyréns genomförde kring damm från flisning och flishögar på Hylte 
Bruk [9] beräknades (som anges i avsnitt 3.2.1 ovan) ett avstånd om 40 meter till 
dygnsmedelvärdet 50 µg/m3 för PM10 samt ett avstånd om 70 meter till 
dygnsmedelvärdet 25 µg/m3 för PM2,5. Resultaten från beräkningarna vid Hylte bruk 
kan inte överföras rakt av till Allöverket men de visar på storleksordningen av de 
avstånd som kan komma att vara aktuella. Beräkningarna gjordes för flisning och då 
detta sker på långt avstånd från planområdet ska spridning inte ske i samband med 
flisning. Om resultaten används även för flisupplag, kopplat till aktiv hantering dvs. när 
transporter till- och från dessa sker, är det mycket låg sannolikhet för att någon 
omfattande spridning sker in på planområdet för Rättscentrum och låg sannolikhet för 
resten av banområdet. Detta utifrån de beräknade avstånden och de förhärskande 
vindriktningarna. Framför allt gäller detta om flisupplag återfinns inom det område 
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som är avsett för upplag (85 meter från planområdets gräns). Detta är dock bara 
uppskattningar och påverkan kan fortfarande inte helt bortses ifrån. 

Boverkets numera upphävda allmänna råd Bättre Plats för Arbete ger att 
skyddsavståndet bör vara 100-200 meter sett till de oljeeldade pannorna. Avståndet till 
biogaspannorna anges som utgångspunkt till 400-500 meter men att avståndet kan 
minskas mycket om åtgärder vidtas. Med detta i beaktande ses det som rimligt att 
skyddslösning i form av avskärmning av flisupplag vidtas om bostäder ska kunna 
placeras 200 meter från Allöverkets flisupplag. Med andra typer av åtgärder, såsom 
avskärmning i planområdets fastighetsgräns bör dock området 200-450 meter ändå 
kunna vara aktuellt. Särskilt som beräkningar för flisning visar att sannolikheten för 
höga nivåer även av mindre partiklar in på området är låg. 

200 meter är också ett lämpligt riktmärke för kontor och liknande verksamheter i och 
med att robusthet ska iakttas, men är inte något krav. Åtgärder för ventilation och 
fönster i byggnader inom Rättscentrum som placeras inom 450 meter från flisupplag 
bör vidtas om ingen inbyggnation eller annan åtgärd vidtas för flisupplag. Om 
avskärmning (byggnad och/eller vegetation) anordnas mellan Rättscentrum och 
Allöverket minskas rekommendationen gällande ventilation och fönster till att gälla 
byggnader inom 200 meter från flisupplag. Till viss del finns avskärmning redan idag, i 
form av träd utmed Allöverkets fastighet. Minst 100 meter ska upprätthållas mellan 
Rättscentrum och pannor. 

Det finns även andra riskreducerande åtgärder som kan minska förekomsten av 
eventuella mögelsporer inomhus, detta i form av ventilationsintag placerade bort från 
Allöverket samt ej öppningsbara fönster längs med fasad som vetter mot Allöverket 
(för att hindra mögelsporer från att spridas in i byggnader). Detta är även lämpliga 
åtgärder sett till järnvägen och riskerna med denna. I byggnader finns även möjlighet 
att använda filter för att rena tilluften. 

Avseende inbyggning av flislager bör inte en hel överbyggnad krävas utan borde kunna 
avse en skyddslösning i form av vall, plank, upplagda stockar eller liknande för att 
minska mängden mögelsporer som kan färdas med vinden. Naturlig avskiljning finns 
delvis redan idag i form av träd utmed fastighetsgränsen. Avskärmning mellan 
Rättscentrum och Allöverket med exempelvis parkeringsgarage, tekniska byggnader 
och dylikt samt hög vegetation (exempelvis träd) kan kunna fungera som 
riskreducerande, även om åtgärder direkt vid flisupplag är mer effektiva. Att 
genomföra någon typ av åtgärd begränsar också påverkan i form av damning som kan 
uppkomma kring flishanteringen. Diskussion kring lämpliga lösningar för inbyggning 
och var upplag av flis lämpligen ska förläggas ska föras mellan Allöverket (kommunalt 
ägt) och kommunen. Det kan konstateras att det idag finns arbetsplatser inom 200 
meter från Allöverket och så även fanns vid utvidgningen av lagringsytorna år 2011.

Sammantaget kan konstateras att byggnad inom Rättscentrum kan placeras närmre 
flisupplag än 200 meter. För att minska risk för påverkan av mögel bör dock åtgärder 
vidtas gällande fönster och ventilationsintag (byggnader där personer inte bedöms 
uppehålla sig under längre perioder kan undantas, till exempel garage och tekniska 
anläggningar) i kombination med någon slags avskärmande åtgärd i planområdets 
gräns mot Allöverket. Om ingen avgränsande åtgärd vidtas gäller rekommendation 
avseende placering av ventilationsintag och fönster inom 450 meter från flisupplag, 
det vill säga inom hela planområdet. Minst 100 meter ska upprätthållas mellan 
Rättscentrum (samt övrig bebyggelse) och pannor. Diskussion kring lämpliga lösningar 
för inbyggning och var upplag av flis lämpligen ska förläggas ska föras mellan 
Allöverket (kommunalt ägt) och kommunen. Flis ska huvudsakligen förläggas inom 
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område detaljplanerat för byggnadshöjd max 10 meter. Figur 5 och Figur 6 visar hur 
stor del av planområdet som påverkas beroende på var flis förvaras.

Figur 5 Ungefärlig tänkt placering av flisupplag samt plats för flisning (lilastreckat område) på Allöverket 
och ungefär hur stor del av exploateringsområdet som återfinns inom 200 meter från dessa (rödrutigt 
område för Rättscentrum samt orangerutigt område för intilliggande banområde). Avståndet 100 meter 
från närmsta del av Allöverkets pannor finns också markerat på planområdet (område inringat med 
streckad svart linje).  
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Figur 6 Reglering av var flislager får förläggas på Allöverkets fastighet saknas i både miljötillstånd och 
plankarta. Figuren visar hur stor del av exploateringsområdet som återfinns inom 200 meter från flislager 
när lagring kan ske var som helst inom fastigheten. Det rödrutiga området avser planområde för 
Rättscentrum och orangerutigt område visar intilliggande kommande planområde, i detta PM kallat 
banområde). Avståndet 100 meter från närmsta del av Allöverkets pannor finns också markerat på 
planområdet (område inringat med streckad svart linje).  

3.3 KEMIKALIEHANTERING

3.3.1 GASOL

Allöverket omfattas inte längre av Sevesolagstiftningen3, eftersom företaget under 
hösten 2016 anmälde till Länsstyrelsen att gasolhanteringen avvecklats. Detta på 
grund av konvertering av gasolpannorna till oljeeldning. Gasolcisternerna har tagits 
bort. Om Allöverket avser återuppta hantering av gasol igen har de en skyldighet att 
inkomma med en anmälan till Länsstyrelsen. I samband med konverteringen av 
pannorna gjordes även en villkorsändring i Miljötillståndet gällande utsläpp av NOx i 
och med byte till eldning av olja istället för gasol. Detta innebär således även att 
Miljötillståndet måste ses över i samband med en återgång till gasol. I detta ska 
hänsyn tas till verksamheterna kring anläggningen, verksamheter som redan idag 
innefattar bland annat bostäder. 

3  Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 
2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt 
miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av 
reglerna. Detta för att kunna ställa högre säkerhetskrav på dessa verksamhetsutövare och på det sättet 
kunna förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö.
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Enligt SGA 2018 [11] är det minsta tillåtna skyddsavståndet 100 meter mellan cisterner 
med en volym upp till 100 m3 och utgång från svårutrymda lokaler. Detta avstånd är 
det längsta avstånd som anges som skyddsavstånd i denna anvisning. Med 
brandteknisk avskiljning EI 60 eller högre får detta skyddsavstånd dessutom minskas 
till hälften. Eftersom avstånd mellan Allöverket och byggnader på aktuellt planområde 
är mer än 100 meter bedöms eventuell återupptagning av gasolhantering på Allöverket 
inte hindras av planläggning av Kristianstad 4:47.

I MSB:s vägledning anges betydligt längre schablonmässigt konsekvensavstånd än 100 
meter för en gasolmängd över 50 ton. Dessa långa avstånd utgår från att det sker en 
BLEVE. Detta scenario innebär att gasolcisternen sprängs för att den värmts upp till en 
temperatur över gasolens kokpunkt, cisternen går sönder och när gasen släpps ut kan 
ett eldklot uppkomma. De skador som en BLEVE medför är värmestrålningsskador och 
skador av kringflygande delar av tanken. Detta scenario kräver kraftig brandpåverkan 
under minst 5-10 minuter (mest troligt upp emot en timmes brandpåverkan). Hur lång 
tid det tar beror framför allt på energin i brandpåverkan samt storlek och fyllnadsgrad 
i cisternen. MSB skriver själva i sin vägledning att en BLEVE är ett högst osannolikt 
scenario om gasolcisternen är byggd enligt dagens regelverk, men att det är relevant 
för transport på järnväg då sådana vagnar kan sakna säkerhetsventil. Den gången en 
BLEVE skulle kunna uppkomma vid en fast gasolcistern är om en jetflamma 
uppkommer vid lossning så att antingen tankbil eller gasolcistern värms upp. På 
Allöverket finns även risk för brand i flishögar. Denna typ av brand kan bli långdragen 
och avge relativt höga strålningsnivåer. 

Om BLEVE (som medför en mycket låg individrisk) undantas och istället värsta troliga 
scenarier beaktas är det gasolutsläpp i samband med lossning som är mest relevant. 
De konsekvensavstånd som erhålls vid beräkningar beror på hur stort utsläpp som 
beaktas och vilken typ av konsekvens som beaktas. 

- Ett stort gasutsläpp med fördröjd antändning medför en gasmolnsexplosion. En 
sådan händelse har i beräkningar bedömts ge konsekvensavstånd runt 150-215 
meter till 3:e gradens brännskada som antas innebära dödsfall.

- Ett gasutsläpp som direkt antänds förväntas innebära en jetflamma. 
Erfarenhetsmässigt ger beräkningar av jetflammor ett avstånd runt 60 meter 
som längst men kan även uppskattas till drygt 100 meter. 

Konsekvensavståndet behöver inte överensstämma med erforderligt skyddsavstånd 
utan det kan istället, precis som för transport av farligt gods, kopplas till en individrisk 
(och vid behov samhällsrisk). För att visa på att erforderlig säkerhet kan uppnås på 
planområdet görs en uppskattning av individrisken. Eftersom ingen anläggning finns 
görs istället en generell bedömning. Bedömningen utgår från en cistern som kan 
rymma en mängd upp till 200 ton. 

Sannolikheten för ett läckage bedöms vara som störst under lossning. Det är oklart hur 
många lossningstillfällen som är aktuella men då det är stora mängder gasol i 
cisternen (upp till 200 ton) och en tankbil rymmer upp emot ca 40 ton krävs således 5 
tankbilar för att fylla cisternen. Angivet i miljötillståndet är att cisternen används 
sommartid och enstaka gånger vintertid, utifrån detta görs uppskattningen att 175 
lossningstillfällen är aktuellt (motsvarar påfyllning av cistern en gång per vecka under 
ca 36 veckor, 2/3 av ett år). Frekvens för läckage har hämtats från Purple book” (tabell 
3.19). [12]. Ingående frekvens samt uppräknad frekvens utifrån lossningstillfällen ses i 
Tabell 1 nedan.
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Tabell 1 Frekvens för läckage vid lossning till cistern [12] med justering för 175 lossningar per år.
Typ av läckage Frekvens/år Frekvens/år

*175 tillfällen

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 4*10–5 7*10–3

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 4*10–6 7*10–4

G2 Stort utsläpp 5*10–7 8,8*10–5

I Handbok för riskanalys [14] anges sannolikheter för utsläpp, antändning av gas och 
om detta leder till explosion, se Tabell 2 nedan. De antändningar som inte leder till 
explosion antas leda till jetflamma. Händelse BLEVE innebär inledningsvis att en 
jetflamma alternativ att en gasmolnsexplosion måste uppstå som påverkar närliggande 
tank. Detta scenario är endast tänkbart vid lossning eftersom ett tankfordon då är 
parkerat på den närliggande lossningszonen Sannolikheten för detta scenario är 
mycket litet. Uppskattas till 0,01 och utgår från stor jetflamma då de övriga 
scenarierna har för kort avstånd för att kunna påverka cisternen om anläggningen 
byggs enligt gällande regelverk. Brand i flishög skulle kunna ske men det förutsätts att 
Allöverket av eget intresse tillser att avståndet mellan flishögar och gasolcistern är 
tillräckligt för att påverkan ska kunna undvikas, se vidare i diskussion kring tänkbara 
säkerhetsåtgärder.

Tabell 2 Sannolikhet beroende på utsläpp av gas.
Typ av läckage Sannolikhet för antändning Sannolikhet för explosion 

efter antändning
Sannolikhet för explosion 
efter läckage

Litet 0,01 0,04 4*10–4

Medel 0,07 0,12 8*10–3

Stort utsläpp 0,3 0,3 0,09

Vid en lossning kan tankbilschauffören ingripa för att begränsa storleken på ett 
utsläpp med hjälp av nödstopp etc. Det uppskattas att tankbilschauffören kan ingripa i 
merparten av tillfällena, men att denne i 10 procent av fallen inte hinner eller kan 
avbryta en påfyllning vilket då leder till ett utsläpp. Detta baseras på en 
tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörer där sannolikheten för en operatör inte 
hinner agera korrekt inom en viss tid efter att ett larm har utlösts [13]. Antagandet 
görs att om ett läckage inte hanteras korrekt inom en minut leder detta till ett utsläpp 
av sådan storlek att planområdet kan komma att påverkas, dock används 10 sekunder 
för fallet med jetflamma. För fallet med stor jetflamma som kan leda till BLEVE används 
1 minut.

Tabell 3 Tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörers oförmåga att agera korrekt inom en viss tid efter 
att larm utlösts.

t 1 sekund 10 sekunder 60 sekunder 5 minuter 10 minuter >10 minuter
q 1 10–1 10–2 10–3 10–4 10–5 10–6

Vid beräkningar enligt RIKTSAM [15] görs en sammanvägning av de olika 
konsekvensavstånden. De konsekvensavstånd som används i beräkningar enligt denna 
metod för 50% dödlighet är ca 340 meter för BLEVE, ca 160 meter för 
gasmolnsexplosion och ca 85 meter för jetflamma. I och med att avstånden är en 
sammanvägning av ett antal scenarion och det inte tydligt går att urskilja stora och 
små skadehändelser så används främst konsekvensavstånd beräknade av 
Brandskyddslaget [16] (vald utifrån att de har räknat med långa konsekvensavstånd).

Tabell 4 Studerade scenarier och deras frekvenser före och efter justering efter insats av tankbilschaufför 
samt aktuella konsekvensavstånd.

Typ av skadehändelse Frekvens/år Frekvens/år insats chaufför Konsekvensavstånd

Liten jetflamma 6,7*10–5 6,7*10–6 6*
Liten gasmolnsexplosion 2,8*10–6 2,8*10–8 5*
Medel jetflamma 4,3*10–5 4,3*10–6 15*
Medel gasmolnsexplosion 5,6*10–6 5,6*10–8 70*
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Stor jetflamma 1,8*10–5 1,8*10–6 85**
Stor gasmolnsexplosion 7,9*10–6 7,9*10–8 215*
BLEVE 1,8*10–6 1,8*10–8 440*

*Vald utifrån [16].
** Vald utifrån RIKTSAM [15]. Detta pga. att avståndet i RIKTSAM är längre än i [16].

Figur 7 Individrisk gasolcistern. Avstånd från lossningsplats tankbil eller cistern.

Tabell 5 Sammanställning över markanvändning, kriterier enligt RIKTSAM samt på vilket avstånd dessa 
kriterier uppnås från lossningsplats eller cistern (gasol).
Markanvändning Kriterier enligt 

RIKTSAM
Rekommenderat 
skyddsavstånd från 
lossningsplats eller 
cistern

H – Handel (sällanköpshandel) 
J – Industri 
G – Bilservice 
U – Lager (utan betydande handel) 
E – Tekniska anläggningar (övriga 

anläggningar) 
P – Parkering (övrig parkering)

Individrisk <10-5 Ca 5 m

B – Bostäder (småhusbebyggelse) 
H – Handel (övrig handel) 
K – Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 
U – Lager (även med betydande handel) 
Y – Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 
C – Centrum 
N - Friluftsområde 
R – Kultur

Individrisk <10-6 Ca 82 m

B – Bostäder (flerbostadshus i flera plan) 
K – Kontor (hotell) 
D – Vård 
S – Skola 
Y – Idrotts- och sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats)

Individrisk <10-7

Samhällsrisk
<10-5 då N=1 och 
<10-7 då N=100

IR: ca 85 m

SR: Ej beräknad
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Den individrisk som tagits fram ovan förutsätter även att gasolcisterner inte påverkar 
varandra, så antingen ordnas enbart en cistern eller ska det finnas avskiljning mellan 
två cisterner så att en sticklåga/jetflamma/dylikt från en cistern inte kan värma upp 
den andra. Detta är högst troligt en säkerhetsåtgärd som är aktuell oavsett verksamhet 
på planområdet. Särskilt då Allöverket valde att bland annat lyfta säkerhetsrisker i 
beslutet om att upphöra med gasol. Samma sak gäller påverkan från flishög på 
cisterner. 

Om antagandena ovan kan accepteras understigs individrisken 10-7 (acceptabel 
risknivå för Rättscentrum utan åtgärder) vid 85 meters avstånd från placering 
tankbil/cistern. Ett avstånd om minst 15 meter från järnväg måste upprätthållas vid 
placering av cistern eller lossningsplats. Om Allöverkets frihetsgrader inte ska 
påverkas alls understigs individrisken för känslig bebyggelse enligt Figur 8 nedan. Som 
kan utläsas ur figuren påverkas tänkt markanvändning inom planområdet för 
Rättscentrum inte av en eventuell gasolanläggning. Detta då de delar som återfinns 
inom 85 meter från möjlig placering av gasolcistern på Allöverkets fastighet redan 
utifrån järnvägens risker begränsats till att enbart inrymma mindre känslig bebyggelse 
såsom parkering och tekniska anläggningar. Risknivån 10-5, som möjliggör bland annat 
parkeringshus, understigs redan 5 meter från cisternen. 

Figur 8 Grön streckad linje anger var individrisken understiger 10-7 på planområdet om Allöverket ska ha 
fulla frihetsgrader för placering av gasolcistern. Lilastreckat område i södra delen av Allöverkets fastighet 
visar området där cistern inte kan placeras för att erforderligt avstånd 15 meter ska upprätthållas mot 
järnvägens strömkablar. 

Vad gäller bebyggelse på intilliggande banområde (planområdet utöver Rättscentrum) 
så bör diskussion mellan kommunen och Allöverket hållas. Spårens utrymme samt 
bebyggelsefritt inom 30 meter från dessa (in på planområdet) ger att ca 50 meter hur 
som helst kommer att upprätthållas mellan mer känslig bebyggelse (t.ex. 
flerbostadshus och kontor i flera plan) på planområdet och cistern/uppställning 
tankbil. Sen behöver ytterligare 35 meters skyddsavstånd anordnas för att totalt 85 
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meter ska kunna upprätthållas. Om mer fri placering av byggnader med känslig 
användning ska kunna ske på planområdet uppkommer således viss begränsning på 
Allöverkets frihetsgrader. Detta eftersom placering av cistern i så fall måste ske ca 35 
meter in på Allöverket Detta korrelerar tämligen väl med SGA som anger att minst 100 
meter ska upprätthållas mellan cistern och utgång från svårutrymda lokaler. Så både 
SGA och beräkning individrisk medför samma kravnivå, antingen begränsning på 
planområdet eller en begränsning in på Allöverkets fastighet. 

Även om individrisken visar att tillräcklig hänsyn kan påvisas (om gasolcisterner inte 
påverkar varandra eller flishög påverkar cistern) så finns även ett antal ytterligare 
skyddande åtgärder som kan vidtas. Om åtgärd vidtas så att en stor jetflamma 
skärmas av från planområdet (motsvarande EI 60 som anges i SGA) så kan risknivån  
10-6 understigas redan vid den avskärmande åtgärden. För att visa på hur risknivån 10-

7 påverkas måste dock beräkningar genomföras där den avskärmande åtgärden 
inkluderas. 

Något som starkt rekommenderas är att förlägga gasolcisterner i mark. Detta ger att 
varken jetflamma eller flishögar kan påverka cisternerna. Om detta inte görs så bör 
gasolcistern sprinklas så att den kan kylas i händelse av brand. Utöver detta går det 
även att skärma av mellan lossningsplatsen för tankbilen och gasolcisterner. 

Sammantaget visar översiktliga beräkningar att bedömningen är att det ska vara 
möjligt för Allöverket att återuppta gasolhanteringen framöver, även om placering och 
utformning av anläggningen i viss mån kommer att begränsas av det nya planområdet. 

3.3.2 ANNAN OMFATTANDE KEMIKALIEHANTERING

På anläggningen finns det tillstånd för hantering av brandfarlig vara för eldningsolja 
E32 och gashantering. Inte heller denna hantering ger upphov till krav på längre 
skyddsavstånd än 100 meter. 

På anläggningen finns även en ammoniakcistern om 78 m3 med 25%-
ammoniaklösning. Cisternen fylls på med 36 ton cirka en gång i månaden. Enligt RIB4 
[17] är 25%-ammoniaklösning är inte brandfarlig utan svagt frätande, inte heller har 
den samma giftiga påverkan vid ett utsläpp som ren ammoniak. Det initiala 
riskområdet vid en insats av räddningstjänsten rekommenderas till 50 meter [17] vilket 
är ett skyddsavstånd som inte påverkar det aktuella planområdet.

Allöverket har även tillstånd för 20 m3 NaOH och 22 m3 HCl. Dessa kemikalier är 
frätande. Enligt RIB är det rekommenderade initiala riskområdet 50 meter även för 
dessa ämnen vilket inte påverkar det aktuella planområdet. [18] [19] 

Sammantaget kan konstateras att Allöverkets frihetsgrader avseende 
kemikaliehantering (inom rimligt förutsägbar hantering) inte bedöms som påverkade 
då järnvägen medför begränsningar i byggnaders placering inom planområdet. 

3.4 BRAND

Brandrisken för lagrade stockar är mycket låg. Brand i flishögar förekommer dock och 
är en risk som inte kan uteslutas. Exempelvis skedde två bränder i flishögar på 
Allöverket år 2018. En brand som uppkommer i en flishög kan vara svår att släcka och 
släckarbetet kan därför bli utdraget. 

4 MSB RIB är ett informationssystem som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Systemet är 
till för att underlätta för operativ räddningstjänst vid arbetet på en olycksplats, i det förebyggande arbetet samt vid 
övning/utbildning.
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Främst uppkommer bränder i förvaring som sker under längre tid, där tillräcklig 
rotation av flishögarna inte skett. Det är viktigt även för Allöverket att minska 
sannolikheten för brand och det ligger även i deras intresse av att lagringen sker så 
säkert som möjligt. Begränsningar för flisupplagen består bland annat av att dessa 
som mest får vara 6 m höga på grund av brandrisken. Rotation av flishögarna sker 
också, inte bara sett till brand utan även också för att behålla energiinnehållet (se 
avsnitt 2.1).

Skulle brand inträffa är brandgaserna som uppkommer inte hälsosamma och personer 
ska inte uppehålla sig i dessa. Det är dock trä som brinner och de är därmed mindre 
giftiga än till exempel de brandgaser som uppkommer när plast etcetera brinner. Även 
avseende brandgaser är vindriktningen något att väga in då den under större delen av 
tiden är sådan att brandgaser inte drivs mot planområdet. 

Vad gäller brandpåverkan på eventuella gasolcisterner så diskuteras detta i avsnitt 
3.3.1 ovan. Det förutsätts att riskerna kring detta utreds så att reglering av på vilket 
avstånd flishögar får placeras gasolcistern, inte bara sett till risk för Rättscentrum och 
övrig bebyggelse utan även för påverkan på Allöverket. 

Vad gäller släckvatten så bör detta kunna hanteras inom Allöverkets område oavsett en 
utbyggnad av planområdet eller ej. Marken är hårdgjord och goda möjligheter till 
omhändertagande av släckvatten i samband med insats finns därför med hjälp av 
invallning, tättingar över brunnar etcetera. 

Det finns riskreducerande åtgärder som kan minska påverkan från brandgaser 
inomhus. En sådan är avstängningsbar ventilation, vilket även är en lämplig åtgärd sett 
till järnvägen och riskerna med denna. Åtgärd avseende ventilation rekommenderas för 
byggnader inom Rättscentrum, åtminstone för de byggnader där personer bedöms 
kunna uppehålla sig under längre perioder (således ej exempelvis garage och tekniska 
anläggningar). Detta är en åtgärd som kan vara lämplig även sett till exempelvis 
antagonistiska hot. Det är även en åtgärd som kan vara lämplig för eventuella 
flerbostadshus på intilliggande banområde. 
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4 SAMMANFATTNING
Vid utveckling av nya områden är det viktigt att ta hänsyn till befintliga verksamheter. 
Allöverket har en viktig funktion för Kristianstad och ska kunna fortsätta med sin drift.

- Avstånd till pannor
Minst 100 meter ska upprätthållas mellan Rättscentrum (liksom annan känslig 
bebyggelse) och pannor. 

- Avstånd till gasolcistern
Om gasolhantering återupptas på Allöverket erfordras att anläggningen utförs enligt 
SGA 2018 [11]. Ett avstånd om minst 85 meter bör upprätthållas mellan byggnad 
inrymmande känslig bebyggelse och gasolcistern respektive lossningsplats om inga 
särskilda åtgärder vidtas, för att erforderlig riskhänsyn ska kunna anses föreligga 
utifrån en översiktlig bedömning. Planområde för Rättscentrum påverkas inte av en 
eventuell gasolhantering då den del av området som återfinns inom 85 meter från 
Allöverkets fastighetsgräns redan har begränsad markanvändning till tekniska 
anläggningar och parkering på grund av riskerna från järnvägen. För att möjliggöra 
större markanvändning på övriga delar av planområdet kan överenskommelse mellan 
kommunen och Allöverket (kommunalt ägt) träffas om begränsning av Allöverkets 
friheter att placera gasolcistern (begränsning upp emot 35 meter från fastighetsgräns.) 

Det finns flera skyddande åtgärder som kan vidtas, se avsnitt 3.3.1 ovan. Den starkast 
rekommenderade åtgärden är att förlägga cisterner i mark. Med denna åtgärd skyddas 
cisterner från brand i flishögar, brand i byggnad eller dylikt (på Allöverket) samt brand 
i/vid tankbil.

- Avstånd till flislager
Byggnad inom Rättscentrum kan placeras närmre flisupplag än 200 meter. För att 
minska risk för påverkan av mögel bör dock i så fall åtgärder vidtas gällande fönster 
och ventilationsintag i byggnader där personer befinner sig mer än tillfälligt5 i 
kombination med någon slags avskärmande åtgärd i planområdets gräns mot 
Allöverket. Rekommendationen innebär att ventilationsintag placeras bort från 
Allöverket och att fönster i fasad som vetter mot Allöverket utförs som icke 
öppningsbara. Avskärmande åtgärd kan vara placering av garage, tekniska byggnader 
eller liknande och/eller hög vegetation mellan Allöverket och Rättscentrum. 

Om ingen avgränsande åtgärd vidtas gäller däremot rekommendationen avseende 
placering av ventilationsintag och utförande av fönster inom 450 meter från flisupplag 
för helt oskyddade byggnader. Det ska noteras att behovet av åtgärd för ventilation 
och fönster inom planområdet minskar med ökande avstånd samt att byggnader och 
liknande som uppförs inom planområdet innebär avskärmning av bakomliggande 
byggnader.  

Centralt avstängningsbar ventilation rekommenderas för byggnader inom 
Rättscentrum. Detta är en åtgärd som är lämplig sett både till brandgaser vid brand i 
flisupplag och till vissa typer av antagonistiska hot.

Sannolikheten för störningar är mycket liten men för att upprätthålla robusthet både 
sett till ny bebyggelse och för fortsatt drift av Allöverket är det högst lämpligt att 

5 I detta PM avses byggnader med mer än tillfällig vistelse motsvara kontor, häkte och liknande. Vad som avses med 
byggnader med tillfällig vistelse således garage, tekniska byggnader och liknande där personer uppehåller sig under mycket 
kort tid. Tillfällig vistelse i detta PM ska därför ej blandas ihop med begreppet tillfällig vistelse i exempelvis Boverkets 
byggregler eller Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. 
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någon form av inbyggnad eller avgränsning av flisupplag sker för att minska spridning 
av mögelsporer och att förebygga damningsproblematik, detta även om åtgärder 
vidtagits i planområdets gräns. Diskussion kring lämpliga lösningar för inbyggning och 
var upplag av flis lämpligen ska förläggas ska föras mellan Allöverket (kommunalt ägt) 
och kommunen. Se till exempel Figur 5 och Figur 6 för att se hur stor del av 
exploateringsområdet som påverkas beroende på var flislager placeras.

Med avskärmning av flisupplag kan bostäder (utifrån av Allöverket angivna uppgifter i 
detaljplaneändring för den egna fastigheten) förläggas 200 meter från upplaget utan 
andra skyddande åtgärder, annars gäller 450 meters avstånd. Med avskärmande 
åtgärder inom planområdet i form av hög vegetation och högre byggnader i 
kombination med placering av ventilationsintag och uteplatser bort från Allöverket ska 
bostäder ändå kunna placeras inom 200-450 meter från flisupplag. Behovet av åtgärd 
avseende ventilation och uteplatser minskar med ökande avstånd från Allöverket, 
liksom med om och hur tät och hög avgränsning är mellan aktuell byggnad och 
flisupplag. 
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