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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns AB har fått i uppdrag av Midroc Properties att utreda risk för störningar på 
området Infanteristen 4 i Kristianstad avseende damm och mögelsporer från det 
intilliggande Allöverket. Även gasol kommer kort kommenteras.   

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskutredningen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på risk för 
luftstörningar (och i viss mån gasol) inom planområdet kopplade till angränsande 
industriverksamhet (Allöverket) som har flishantering. Detta för att kunna besvara de 
synpunkter som C4 Energi framfört avseende Allöverkets möjligheter att bedriva sin 
verksamhet framöver.

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för detaljplaneläggningen för området 
Infanteristen 4, Kristianstad 

1.3 OMFATTNING

I detta PM behandlas påverkan från Allöverket avseende störningar i form av damning 
och spridning av mögelsporer från flishantering (flisning och lager). Andra störningar 
såsom buller hanteras separat, dock kommer gasolhantering kort att kommenteras i 
detta PM. Miljökvalitetsnormer och miljömål avseende luft kommer inte beröras i detta 
PM annat än vid bedömning av spridningsavstånd dammpartiklar från flisning. 

1.4 UNDERLAG

Underlag till detta PM har utgjorts av:
 Synpunkter från C4 Energi avseende påverkan på planområdet från Allöverket. 

(Erhållna via mail från kommunen.)
 Beskrivning av planändring. Ändring av detaljplan för Näsby 34:24 m.fl. vid 

högskoleområdet i Kristianstad. Samrådshandling BN 20-0711, daterad 2020-
09-16, reviderad 2020-11-12.

 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

 Tyréns AB, ”Detaljplan för Rättscentrum - Komplettering avseende risk samt 
luft- och luktstörning från Allöverket,” 2020-12-21.

1.5 METOD

Uppdraget har genomförts med följande delsteg/moment:

1. Insamling av information; med hjälp av tillgängligt underlag och muntlig 
information insamlas och dokumenteras information avseende process, 
handhavande, förvaring, byggnader och omgivning etcetera.

2. Övergripande jämförelse mellan aktuella förutsättningar och lagstiftning, 
riktlinjer, rekommendationer etcetera.

3. Värdering av risk; behov av åtgärder identifieras

4. Slutsats
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 PLANOMRÅDET INFANTERISTEN 4

Infanteristen 4 återfinns inom detaljplan Näsby 34:24 m.fl., adress Stridsvagnsvägen 7.  
Detaljplanen medger idag industri, kontor och undervisningslokaler. Denna 
markanvändning kommer att kvarstå. Ändringarna består i att exploateringsgraden 
ändras från bruttoarea ovan mark om 40% till byggnadsarea 40% per fastighetsarea 
samt en ökad byggnadshöjd. Ändrad exploateringsgrad medför att det maximala 
fotavtrycket bibehålls men att fler våningsplan möjliggörs. Ändrad byggnadshöjd 
medför att den befintliga byggnaden framöver kommer vara godkänd inom 
detaljplanen, undantag gjordes vid byggnadens uppförande då den är högre än vad 
nuvarande plan medger. Befintlig byggnad kommer att användas för detta, framför allt 
genom att fler våningsplan ordnas inom denna men även mindre tillbyggnad är aktuell. 
Ändringen medför en högre personbelastning men samma verksamhetsutövare, som 
är Praktiska Gymnasiet. Även lager inryms i byggnaden.

Träningsområde för hundar återfinns på sydvästra delen av fastigheten och rastyta 
utomhus för elever och personal återfinns i den nordvästra delen.

Direkt söder om planområdet återfinns Västra Fäladen som är en del av 
naturskyddsområdet Näsby fält, som även utgör Natura 2000-område.1 Efter detta 
kommer Härlövsängaleden och därefter Allöverket, se vidare i avsnitt 2.2 nedan. 

Figur 1 Planområde Infanteristen 4:s placering i Kristianstad, se lila streckat område. Även Allöverket har 
märkts ut, se orange rutat område. Kartbild hämtad från Kristianstads kommuns kartportal [1]. 
©Geodatasamverkan ©Kristianstads kommun.

1 Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper 
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Nätverket har sitt ursprung i Art- och 
habitatdirektivet med målet att främja att den biologiska mångfalden bibehålls, genom bevarande och 
förbättring av naturmiljön.
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2.2 ALLÖVERKET

Söder om planområdet Infanteristen 4 (och Västra Fäladen) ligger Kristianstads 
värmeverk, C4 Allöverket. Detta drivs av det kommunala bolaget C4 Energi. Avståndet 
mellan närmst belägna delar av de två fastigheterna är 280 meter (se Figur 1 och Figur 
2). 

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. Mellan planområdet och den del av 
Allöverkets område som idag är avsett för och används till flislager är det ca 330 meter 
(sker en bit in på området, inte direkt i fastighetsgräns). Det är ungefär 350 meter till 
den del där flisning sker. Detaljplanen styr dock inte i vilken del flis- respektive 
stockförvaring ska ske utan detta baseras på verksamhetens behov. 

Figur 2 Avstånd mellan planområdet Infanteristen och Allöverket. Den del av fastigheten som används för 
flis- och stockhantering (inklusive flisning) har markerats med orange rutat område. Relgering av var 
hanteringen får ske föreligger dock inte på vare sig plankarta eller miljötillstånd. Kartbild hämtad från 
Kristianstads kommuns kartportal [1]. ©Geodatasamverkan ©Kristianstads kommun.
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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. I miljötillståndet som gäller för verksamheten står att viss avgränsning 
av flislager ska göras för att minska påverkan på omgivningen i form av damning, det 
står dock inte hur stor denna ska vara. 

Avståndet mellan flisförvaring till närmaste arbetsplats vid annan verksamhet 
(bussgarage) är ca 120 meter till byggnad och ca 75 meter till bussparkering. 
Närmaste småhus återfinns ca 130 meter nordväst om Allöverket och närmaste 
flerbostadshus ca 300 meter söder och sydväst om. 

2.3 ALLÖVERKETS SYNPUNKTER

Synpunkter från C4 Energi lämnades in efter samråd 2 för den ändrade detaljplanen. 
En av dessa synpunkter berörde damning och/eller spridning av mögelsporer från 
flisupplaget/flishanteringen. 

2.3.1 SYNPUNKTER DETALJPLANEÄNDRING INFANTERISTEN 4

Del av C4 Energis synpunkt efter samråd del 2:
Det korta avståndet till flisupplag/flishantering på Allöverket kan medföra damning 
och/eller spridning av mögelsporer. Behov av byggtekniska åtgärder som placering av 
ventilationsintag och behov av avstängningsbar ventilation behöver beaktas i 
kommande bygglovsprövning eller i detaljplanen för att förhindra negativ påverkan på 
Allöverkets tillståndgivna verksamhet.

2.3.2 SYNPUNKTER NY DETALJPLAN DEL AV KRISTIANSTAD 4:47

Ny detaljplan tas nu fram även för del av Kristianstad 4:47. Markanvändningen avser 
där bland annat nytt Rättscentrum. De bakomliggande riskutredningarna omfattar 
dock hela Kristianstad 4:47 (gamla banområdet) och även markanvändning skola, 
fritids, bostäder etcetera har utretts. Det kortaste avståndet mellan Allöverket och 
utredningsområdet är ca 30 meter, det ligger direkt söder om Allöverket. I samband 
med det utredningsarbetet har C4 Energi framfört att ett rimligt skyddsavstånd till 
tänkta verksamheter 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. De anger 
vidare att inbyggnad av flislager inte är möjlig sett till kostnad, arbetsmiljö för 
Allöverkets anställda och risk för dammexplosion.

2.4 LÄNSSTYRELSEN SKÅNES SYNPUNKTER

I arbetet med underlag gällande risker i planarbetet för Kristianstad 4:47 (se avsnitt 
2.3 ovan) har även Länsstyrelsen Skåne framför synpunkter. 

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. 
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De har även uttalat sig avseende gasol. 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.

2.5 RIKTLINJER

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden [2] 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 [3], denna är dock numera upphävd. Som komplement till de nu 
gällande arbetsmiljöreglerna finns nu istället broschyren Trämögel [4]. 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.

Vad gäller fjärrvärmeverk i övrigt fanns den numera upphävda Bättre Plats för Arbete, 
vilket var ett allmänt råd från Boverket [5]. I denna återfinns en tabell med riktvärden 
för skyddsavstånd från förbränningsanläggningar, se Figur 3. 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 3 Tabell med riktvärden för skyddsavstånd mellan arbetsplatser och förbränningsanläggningar samt 
vindkraftverk, tabell tagen ur numera upphävda Bättre Plats för Arbete [5].



Uppdrag: 311459, Riskhänsyn mögel/damm, Infanteristen 4, Kristianstad 2021-01-11
Beställare: Midroc Properties AB

\\tyrens.se\uppdrag\MAL\311459\Arbetsarea\_Text\PM Risk_Infanteristen 4_Störning från Allöverket Kristianstad 2021-01-11.docx

9(14)

3 UTREDNING

3.1 VINDRIKTNING

Den vanligaste vindriktningen för Kristianstad är västlig och sydvästlig vind, se Figur 4 
och Figur 5. [6] [7]. Sett till planområdet är vinden sådan att den under största delen av 
tiden inte är i riktning från Allöverket mot området. Detta minskar möjlig påverkan av 
damm och spridning av mögelsporer till planområdet. (Vindriktningen påverkar även 
sannolikheten att planområdet påverkas om utsläpp av brandfarliga varor sker samt 
brandrök på planområdet.)

Figur 4 Vindros för vinterhalvåret 2001/2002 för Kristianstad. [6]

Figur 5 Vindros medelvind för inre Hanöbukten januari 1999-2009. [7]
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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 inomhusmiljön2. 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. HEPA3) 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.

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. 

2 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.
3 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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3.2.2 ALLÖVERKET

Placering av flisupplag är idag styrt till den nordvästra delen av anläggningen. 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, 
ingen reglering av placeringen finns i plankarta eller miljötillstånd.

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 
spridning alls sker in på planområdet. Detta utifrån de beräknade avstånden och de 
förhärskande vindriktningarna. Avståndet är 280 meter när hänsyn tas till lagring på 
hela Allöverkets fastighet och drygt 300 meter från det område som används för 
lagring i dagsläget. 

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 även att avståndet 
kan minskas mycket om åtgärder vidtas. Med utgångspunkt att någon slags 
avskärmande åtgärd vidtas görs bedömningen att byggnad där personer befinner sig 
mer än tillfälligt4 (dock ej bostad) i kombination med någon slags avskärmande åtgärd 
kan accepteras på 200 meters avstånd från flislager/hantering utan vidare åtgärder. 
Utan någon slags avskärmande åtgärd är det lämpligt att åtgärder avseende placering 
ventilationsintag etc. vidtas inom 450 meter. Det ska dock konstateras att behovet av 
omfattningen på åtgärder minskar betydligt med ökande skyddsavstånd. Avskärmande 
åtgärd ger störst effekt om det vidtas vid flislager men även med andra typer av 
åtgärder, såsom avskärmning i planområdets fastighetsgräns i form av hög vegetation, 
skyddande byggnader etc. kan motsvarande skyddsnivå uppnås. Särskilt som 
beräkningar för flisning visar att sannolikheten för höga nivåer även av mindre 
partiklar in på området är låg. 

Utmed Härlövsängaleden har en vall ordnats som översvämningsskydd. Denna bedöms 
skydda enbart marginellt från damm och spridning mögelsporer. Däremot finns en del 
träd utmed Härlövsängaleden som, så länge de får stå kvar, fungerar som naturlig 
avskärmning mellan Allöverket och planområdet. Dessa träd tillhör inte Natura 2000-

4 I detta PM avses byggnader med mer än tillfällig vistelse motsvara kontor, skola och liknande. Vad som avses med 
byggnader med tillfällig vistelse är 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. 



Uppdrag: 311459, Riskhänsyn mögel/damm, Infanteristen 4, Kristianstad 2021-01-11
Beställare: Midroc Properties AB

\\tyrens.se\uppdrag\MAL\311459\Arbetsarea\_Text\PM Risk_Infanteristen 4_Störning från Allöverket Kristianstad 2021-01-11.docx

12(14)

området och är därför inte helt fredade. Inne på naturreservatet finns dock också träd 
och annan skyddande växtlighet som med än större sannolikhet får stå kvar en längre 
tid. Dessa träd är inte en förutsättning för att tänkt markanvändning på planområdet 
ska kunna accepteras ur riskhänsyn, men förbättrar förhållandena sett till påverkan 
från Allöverket och i viss mån om och vilka åtgärder ska vidtas. Det ska noteras att 
närheten till naturområdet medför att det finns ett naturligt högt bidrag av bland annat 
mögelsporer i omgivningen. För att förbättra innemiljön är det därför lämpligt, både 
sett till Allöverket och Västra Fäladen, att minska förekomsten av eventuella 
mögelsporer inomhus genom att till exempel att använda bra filter för att rena 
tilluften. 

3.3 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. 

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. 

Det finns riskreducerande åtgärder som kan minska påverkan från brandgaser 
inomhus. En sådan är avstängningsbar ventilation, vilket anses som en tänkbar åtgärd i 
skola med personal som kan vara informerad om funktionen samt hur denna ska 
aktiveras. 

3.4 KEMIKALIEHANTERING

Det kan kort nämnas att tänkbar gasolhantering på Allöverket har föranlett beräkning 
av individrisk i samband med planarbete för del av Kristianstad 4:47 [11]. 
Beräkningarna gav att en individrisknivå om 10-7 understigs ca 85 meter från 
gasolcisterner och lossningsplats gasol. Det finns inga nationellt antagna accepterade 
risknivåer men avseende individrisk har följande riskvärderingsprincip föreslagits gälla 
(för såväl transporter av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt) i rapporten 
Värdering av risk [12]:

 individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses 
som små

Ingen samhällsriskberäkning har gjorts. Konsekvensavstånd för värsta händelse 
(BLEVE) är 440 meter, till värsta troliga händelse (stor gasmolnsexplosion) är ca 215 
meter. Detta innebär att enbart en BLEVE bedöms kunna påverka planområdet om fri 
cisternplacering inom Allöverkets fastighet ska kunna ske. Detta är inte ett troligt 
scenario och eventuell gasolhantering ska inte påverka planområdet.
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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.

Avståndet mellan planområdet och Allöverkets fastighet är 280 meter som minst och 
drygt 300 meter till området där flishantering sker i dagsläget. Naturlig avskiljning 
finns i form av högre vegetation (träd). Vindriktningen är företrädesvis sådan att den 
inte är från Allöverket mot planområdet. Spridning av damm sker inte några längre 
avstånd, medan mögelsporer kan ta sig längre sträckor, dock begränsat in över 
planområdet. 

Sammantaget kan konstateras att damning och mögelsporer bör ha mycket liten, om 
någon, påverkan på planområdet. Inga krav på åtgärder bedöms föreligga, däremot 
rekommenderas följande för byggnad i vilken personer vistas mer än tillfälligt:

- Tilluft förses med filter typ HEPA eller motsvarande.
- Centralt avstängningsbar ventilation. 

Centralt avstängningsbar ventilation är en åtgärd som är lämplig sett även till 
brandgaser vid brand i flisupplag.
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