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1 BAKGRUND
I tidigare riskutredning1 baserades riskvärderingen på att flerbostadshus skulle 
placeras 26 meter från järnvägen. I det fortsatta arbetet med detaljplanen (plankarta) 
planeras flerbostadshus cirka 40 meter från spårområdet. Avståndet från 
flerbostadshus till närmaste räl är cirka 43 meter. Mellan järnvägen och 
flerbostadshusen planeras för natur och dagvattenhantering. Ingen bebyggelse 
planeras mellan järnvägen och flerbostadshusen. 

Detta tillägg till riskutredningen har genomförts för att utreda om behovet av 
riskreducerande åtgärder minskat då avståndet till planerade flerbostadshus ökar. 
Åtgärder som avser ventilationen bedöms påverka planens flexibilitet i mindre 
omfattning än åtgärden avseende en tät avskiljning längs järnvägen. Fokus ligger 
därför på att utreda om behovet av tät avskiljning längs järnvägen kvarstår. 

Som underlag till detta tillägg används tidigare genomförd riskutredning samt aktuell 
plankarta2. 

2 UTREDNING
I riskutredningen beräknades individ- och samhällsrisk kopplade till transport av farligt 
gods på Skånebanan som passerar planområdet. 

Beräkningarna visar att individrisken är 1,65*10-7 per år på 40 meters avstånd från 
närmaste räl vilket är strax över acceptanskriteriet för flerbostadshus. Individrisken 
understiger acceptanskriteriet 48 meter från närmaste räl. Individrisken har beräknats 
utomhus och utan hänsyn till riskreducerande åtgärder.

I detta tillägg beaktas tidigare beräkningar för att utreda behovet av riskreducerande 
åtgärder. Individrisken undersöks fortsatt utan hänsyn till avskiljning mellan 
planområdet och längs järnvägen, för att fastställa om risknivån är acceptabel även 
utan denna riskreducerande åtgärd. Nya beräkningar har genomförts för att ta hänsyn 
till de åtgärder avseende ventilation som fortfarande är aktuella. Individrisken justeras 
då så att scenarion som innefattar giftig gas (både avseende klass 2 och klass 3) tas 
bort. Beräkningarna med hänsyn till riskreducerande åtgärder kan inte användas på 
andra avstånd än det för planerade flerbostadshus, då giftig gas måste tas i beaktande 
på den plats där friskluftsintaget finns. Risken för personer som befinner sig utomhus 
reduceras inte med de riskreducerande åtgärderna. Beräkningar med och utan hänsyn 
till åtgärder avseende ventilationen presenteras i Figur 1. 

Beräkningarna visar att individrisken utan giftiga gasmoln är 1,2*10-7 per år 43 meter 
från närmaste räl, vilket är det avstånd där flerbostadshus planeras. Tidigare 
beräkningar med hänsyn till samtliga förväntade konsekvenser visar att individrisken 
understiger 1*10-7 per år cirka 48 meter från närmaste räl. Detta innebär att 
individrisken med hänsyn till riskreducerande åtgärder avseende ventilation ligger 
precis över acceptanskriteriet för flerbostadshus. 

1 Riskutredning, Önnestad 112:1, Tyréns AB, 2017-10-04
2 Detaljplan för Önnestad 112:1, Plankarta (Utkast Granskning), Kristianstads kommun, u.d. 
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Figur 1 - Individrisk som funktion av det vinkelräta avståndet från Skånebanan, med och utan hänsyn till 
riskreducerande åtgärder avseende ventilation. 

Det stora bidraget till individrisken utgörs av fördröjd pölbrand (brandfarlig vätska, 
klass 3). Fördröjd pölbrand innebär att brandfarlig vätska rinner iväg och antänds 
senare än olyckstillfället. Det medför dels en större pölstorlek och att pölen kan 
antändas närmare planområdet än om pölen antänds direkt vid olyckstillfället. 
Beräkningarna för fördröjd pölbrand är inte specifikt anpassade till området och 
bedöms vara konservativa då marken mellan järnvägen och planerade flerbostadshus 
inte planeras hårdgjord. Detta medför att den antagna pölstorleken och det avstånd 
som pölen antas kunna rinna är överskattade. 

Den totala individrisken med hänsyn till riskreducerande åtgärder avseende ventilation 
bedöms acceptabel för planerade flerbostadshus och planområdet i övrigt. 
Individrisken för personer som befinner sig utomhus påverkas inte av införda åtgärder, 
men känsligheten för dessa personer bedöms vara lägre än för personer som befinner 
sig inomhus då de kan förväntas vara vakna. 

Risken bedöms acceptabel då acceptanskriteriet för individrisk överskrids med mycket 
små marginaler och att beräkningarna bedöms konservativa avseende pölbrand. Detta 
medför att det inte bedöms rimligt att kravställa en tung och tät avskiljning längs hela 
planområdet för att hantera den marginella delen av individrisken som överskrider 
acceptanskriteriet. Pölutbredning förhindras ändå i tillräcklig utsträckning av nu aktuell 
markutformning och användning. 

Övriga kriterier avseende flerbostadshus i RIKTSAM bedöms uppfyllda. Samhällsrisken 
har inte räknats om, men det bör beaktas att den samhällsrisk som tidigare beräknats 
bygger på att flerbostadshus placeras 26 meter från närmaste räl. Detta avstånd har 
ökat till 43 meter. 

Detta innebär att tidigare skall-krav på avskiljning i form av vall/plan mellan planerad 
bebyggelse och järnvägen nu endast är en rekommendation. Övriga åtgärder och 
rekommendationer kvarstår. 
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