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SAMMANFATTNING

Denna rapport är ett sammanfattande dokument av genomförda risk- och störningsutredningar 
för Kristianstad 4:47 i Kristianstad. Rapportens syfte är att presentera en övergripande bild av 
risker och störningar på området samt åtgärder som krävs för att risker och störningar skall 
kunna anses tolerabla. För fullständiga utredningar se respektive bilaga. 

Avseende buller och lukt för pumpstationer/LTA samt elektromagnetiska fält från järnväg 
återfinns dock hela bedömningen i detta dokument. Även bedömning av det sammanvägda 
bullret återfinns enbart i detta dokument. 
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns AB har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att översiktligt utreda risker och 
störningar på området Kristianstad 4:47 i Kristianstad. 

I uppdraget ingår att utreda och bedöma påverkan på området från lukt och luftföroreningar, 
buller och risker kopplade till farligt gods, hantering av brandfarliga varor och hantering av 
ammoniak.

1.2 MÅL OCH SYFTE

Syftet med utredningen är att utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning för området.

Målet är således att rapportens resultat ska kunna användas för att inom exploateringsområdet 
kunna placera verksamheter på ett lämpligt vis.

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Utredningen innefattar översiktlig utredning av lukt och luftföroreningar, buller samt risknivåer 
kopplade till farligt gods, hantering av brandfarliga varor, hantering av ammoniak och 
elektromagnetisk strålning. 

Följande risk- och störningskällor utreds: 
 Järnvägen med avseende på buller, luft, elektromagnetiska fält samt risker kopplade till 

trafikering (inklusive transport av farligt gods).
 Eon, Skånemejerier och Allöverket med avseende på buller, hantering av gas och 

ammoniak samt luft och lukt.
 Riskbild utifrån befintliga tillstånd för brandfarliga varor, både inom och i anslutning till 

området
 Pumpstation och LTA på området sett till buller och lukt.

Följande avgränsningar är gällande:
 Markföroreningar, översvämningsrisker och vibrationer utreds inte. 
 Detaljprojektering av riskreducerande åtgärder genomförs inte.
 I utredningen ingår inte hänsyn till eventuellt tillkommande verksamheter, endast en 

nubild används. 

Utredningen omfattar hela Kristianstad 4:47. Det ska dock noteras att området kommer att delas 
upp i minst två olika planområden. 

1.4 METOD

Denna rapport utgår ifrån separat genomförda utredningar vilka tar hänsyn till lukt och 
luftföroreningar, buller samt risknivåer kopplade till farligt gods, hantering av brandfarliga varor 
och hantering av ammoniak. Metodik och utförande redovisas i respektive utredning. För 
bedömning av lukt och buller från pumpstation/LTA och elektromagnetisk strålning från 
järnvägen har följande metodik använts:

 Vad kan hända (riskidentifiering)?
 Genomgång av historik kring anläggningar, har något hänt?
 Jämförelse med liknande anläggningar (riskvärdering).

1.5 REVIDERINGAR

Denna rapport utgör version 1.3. Reviderade stycken markeras med streck i vänster marginal.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING

Kv. Kristianstad 4:47 är lokaliserat i centrala Kristianstad. Området avgränsas i öster av 
Vattentornsvägen, i söder av Skjutstallsvägen och i väst samt norr av järnväg och banområde. 
Detta kan utläsas ur Figur 1 nedan. Denna fastighet kommer att delas in i minst två 
planområden. På grund av detta kommer området att benämnas exploateringsområde i 
rapporten, inte planområde. Dock ska det noteras att de enskilda utredningarna benämner hela 
området för planområde.

Figur 1 Exploateringsområdet markerat med streckad orange linje. 

Idag finns det ytparkering, lokaler för laserdome, mindre kontor och spårområde på fastigheten. 
På området planeras för kontor, parkeringshus och bostäder. Även sådan verksamhet så som 
förskola kan vara aktuellt. En del av området kommer att utgöras av Rättscentrum. Inom 
Rättscentrum kommer olika funktioner att finnas bland annat kontor och kriminalvård med 
häkte. 

I sydvästra delen av fastigheten där Rättscentrum kommer att inrymmas finns Tullhuset, en 
byggnad som ska bevaras. 
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Figur 2 Två tidiga skisser på tänkt fördelning av området. Det orangefärgade området i den vänstra bilden 
och således det blåfärgade området i den högra bilden är tänkt för Rättscentrum. Övriga delen av 
exploateringsområdet är aktuellt för bostäder och kontor. Förskola och liknande kan bli aktuellt. 

Figur 3 Senare utredningsskisser från Intea över Rättscentrum. Den vänstra bilden visar husen ovanfrån och 
den högra bilden visar vy över byggnaderna (högst upp i bild). Tullhuset som ska bevaras ses överst till 
vänster i vänstra bilden.

2.2 OMGIVNINGSBESKRIVNING

I exploateringsområdets närhet finns industriområde (väst och norr), kontor, handel (öst) och 
centrum (söder). Området begränsas som ovan nämnt av väg och järnväg. Av de verksamheter 
som återfinns omkring exploateringsområdet har ett antal identifierats ha påverkan på tänkt 
bebyggelse. Det rör sig om Vattentornsvägen, järnväg, Kristianstad mejeri, bussdepå, Allöverket, 
Vattentornet och en uppställningsplats för bussar. Se placering i Figur 4 och Figur 5 nedan.

Vägarna kring exploateringsområdet innebär buller och luftföroreningar. I Tabell 1 nedan 
sammanfattas trafikmängder som avser det beräknade prognosåret 2040 samt andel tung trafik 
och skyltad hastighet på de olika vägarna. Information gällande hur siffrorna tagits fram framgår 
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av Bullerutredningen. Transport av farligt gods kan ske på väg, dock inte i någon större 
utsträckning än vad som är normalt sett till centrumbebyggelse och utreds inte vidare. 

Skånebanan och Blekinge kustbana är trafikerade av framför allt persontåg men även en hel del 
gods transporteras. Godset på dessa banor går inte in till de centrala delarna av Kristianstad 
utan passerar utanför. I dagsläget är Kristianstad tågstation slutstation för persontåg och vänder 
vid stationen, dvs. de passerar inte stationen. Åhusbanan är enkelspårig och sträcker sig mellan 
Kristianstad och Åhus hamn. Enbart godståg trafikerar banan. Farligt gods transporteras på alla 
tre banor. Trafikmängd kan utläsas ur Tabell 2 nedan. Information gällande hur siffrorna tagits 
fram framgår av Bullerutredningen.

Verksamheterna betraktas sett till buller, luft/lukt och hantering av brandfarlig vara. 
Uppställningsplats för bussar beaktas sett till buller. 

Figur 4 Identifierade verksamheter som kan påverka önskad bebyggelse inom exploateringsområdet. 
Exploateringsområdet är markerat med rödstreckad linje. 
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Figur 5 Järnvägar i södra Sverige. Åhusbanan är markerad med röd streckad linje. 

Tabell 1 Prognostiserad vägtrafik år 2040.

Väg Trafikmängd 1) Andel tung trafik 
2) Hastighet (km/h) 3)

Prognosticerad trafikmängd 

Vattentornsvägen 7682 11% 40

Skjutstallavägen 1122 1% 40
1)Antal fordon under ett årsmedeldygn.
2)Antagen andel tung trafik av den totala mängden tunga forton nattetid är antagen till 11% samt vid 
uteplats maxtimme dagtid 8 %
3)Avser skyltad hastighet.
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Tabell 2 Prognostiserad järnvägstrafik år 2040.

Tågtyp Sträcka Antal tåg 1) Maximal tåglängd 
2)

Hastighet (km/h) 
3)

Prognostiserad trafikmängd

Snitt 1 / 2 / 3 / 4

Öresundståg Hm-Cr 34 240 100 / - / - / -

Öresundståg Cr-Ck 34 240 - / 70 / - / 70

Pågatåg Hm-Cr 88 225 80 / - / - / -

Pågatåg Cr-Kh 32 150 - / 70 / - / 70

Godståg Hm-Cr 5 600 - / - / 70 / 70

Godståg Cr-Ck 4 600 - / - / 70 / 70
Hm = Hässleholm
Cr = Kristianstad
Ck = Karlskrona
Kh = Karlshamn

1) Antal tåg som passerar under ett årsmedeldygn.
2)Avser tågtypens maximala totala längd.
3)Avser skyltad hastighet.

Figur 6 Översikt över de olika järnvägssnitten 1-4 som hänvisas till i Tabell 2 ovan.

Snitt 1 Snitt 2

Snitt 3

Snitt 4
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3 RESULTAT FRÅN RISK- OCH STÖRNINGSUTREDNINGAR 

3.1 GENERELLT

Ingen exakt utformning av byggnader har fastställts och i den mån det är möjligt har därför en 
övergripande beskrivning av möjlig användning av området gjorts. Detta inkluderar att 
presentera var bebyggelse kan placeras utan åtgärder och var bebyggelse kan placeras med 
åtgärder samt förslag på åtgärder. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detaljprojektering 
avseende buller, risk, luft och/eller lukt komma att krävas när ett konkret förslag finns 
framtaget. 

Vid beräkning/bedömning av buller, luft och lukt har ingen höjd för Rättscentrum använts, detta 
för att få utgångsläget. För bostäder har en höjd om 17 meter antagits. För befintliga byggnader 
är hushöjderna ansatta efter överlag från platsbesök och Google Maps. 

3.2 TRAFIKBULLER

Trafikbuller från både väg och järnväg har beräknats, följande källor har undersökts:
 Väg

o Vattentornsvägen
o Skjutstallavägen

 Järnväg
o Skånebanan
o Blekinge kustbana
o Åhusbanan

Vad gäller trafikbuller finns det inte några riktvärden utomhus för kontorslokaler, däremot finns 
begränsning avseende ljud inomhus. Vad gäller bostäder finns riktvärden både inomhus och 
utomhus, vilka varierar beroende på var inom eller utanför bostaden som avses samt tid på 
dygn. Utifrån dessa kan krav på åtgärder ställas och vidtas. Sammanfattningsvis kan dock 
konstateras att om en ekvivalent ljudnivå om maximalt 60dBA hålls vid fasad är ett inledande 
riktmärke för omfattningen av åtgärder. För häkte inom Rättscentrum har Länsstyrelsen beslutat 
att detaljplanen ska säkerställa att riktvärdena för trafikbullret innehålls för häktets utemiljö 
medan fasadvärdena för bostäder inte är tillämpbara. 

Figur 7 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark för järnvägs- samt vägtrafik år 2040. Gröna och blå fält <60 
dBA, dvs riktvärden för när bostäder klaras utan kompensationsåtgärder.

3.2.1 RESULTAT TRAFIKBULLER

Resultatet från trafikbullerutredningen visar således att det går att utforma området så att 
kriterier enligt trafikbullerförordningen kan efterlevas. 
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Vad gäller Rättscentrum är det ljudnivåer inomhus som blir vägledande. 
Fasad får utformas så att ljudnivåerna upprätthålls. För att minska kostnader kan det vara 
lämpligt att inte lägga större konferensrum men även häktesceller direkt mot järnvägsspåren om 
avståndet är mycket kort då det är högre ljudkrav för dessa än för kontorsrum. 

Ungefär 18 meter in på området klaras bullernivåerna för bostäder (och häkte i Rättscentrum) 
sett till Vattentornsvägen utan att några bullerreducerande konstruktioner finns, ca 5 meter 
krävs för lägenheter < 35 m2. För järnväg gäller samma sak ungefär 20 meter in på området från 
spårmitt. Genom att utforma och placera byggnaderna på ett bra sätt kan bebyggelse ske på 
kortare avstånd, till exempel att hälften av rummen förläggs mot en sida med ekvivalent ljudnivå 
55dBA och 70 dBA maximal ljudnivå. Breda öppna stråk rakt genom området ska också 
undvikas. Värt att notera är dock att industribuller är mer begränsande än trafikbuller. 

3.3 INDUSTRIBULLER

För industribuller har underlag för miljötillstånd använts tillsammans med utförda mätningar för 
Vattenverket. De undersökta verksamheterna är:

 Allöverket 
 Skånemejerier (Kristianstad Mejeri)
 Vattenverket
 Bussuppställningsplats

Vad gäller industribuller finns det inte några riktvärden utomhus för kontorslokaler, däremot 
finns begränsning avseende ljud inomhus. Vad gäller bostäder finns riktvärden både inomhus 
och utomhus, vilka varierar beroende på var inom eller utanför bostaden som avses, tid på dygn 
samt veckodag. Utifrån dessa kan krav på åtgärder ställas och vidtas. För industribuller sett till 
bostäder finns en zonindelning A-C utifrån olika ljudnivåer. Zon A innebär i stort sett inga 
åtgärder medan zon C innebär att bostäder inte bör accepteras. För zon B gäller till exempel 
gräns 60dBA under dagtid, måndag-fredag. För häkte inom Rättscentrum har Länsstyrelsen 
beslutat att riktvärdena för industribuller innehålls för häktets utemiljö medan fasadvärdena för 
bostäder inte är tillämpbara. 

För Allöverket ligger ljudnivåerna strax under Boverkets riktvärden vid normal drift under 
högsäsong men överskrids vid flisning som normalt sker ca en gång per månad men oftare vid 
råvarubrist. 

För Vattenverket är ljudnivåerna låga för den dagliga driften och utgör inga begränsningar för 
exploateringsområdet. Det ska dock noteras att när Vattenverket går på reservdrift (dieseldrivna 
motorer) överstigs riktvärdena för i stort sett hela området. Det är framför allt skorstenen som 
bidrar till ljudnivåerna. Provkörning är redan idag förlagd till dagtid och det är viktigt att så 
fortsätter. Åtgärd för att dämpa skorsten ska övervägas. I och med att det rör sig om reservdrift 
kommer dock Vattenverket inte att vara begränsande för planering av bebyggelse inom 
exploateringsområdet.  

I samband med mätningar för Vattenverket noterades inlastning till befintliga företag, fläktar på 
tak och vissa andra aktiviteter i området på östra sidan av Vattentornsvägen. Dessa bedöms 
dock inte ha den ljudnivån så att de påverkar exploateringsområdet.

Nuvarande bussuppställning bedöms inte påverka exploateringsområdet. Vid en eventuell flytt 
kan avståndet 25 meter vara vägledande för att klara riktvärden för maximal ljudnivå vid 
bostadsfasad (utifrån erhållna uppgifter).
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3.3.1 RESULTAT INDUSTRIBULLER

Sett till Rättscentrum gäller samma slutsats som för trafikbuller, se 3.2.1 ovan. Avseende häktets 
utemiljö ska vid behov skyddande vägg anordnas mot Allöverket. 

Buller från Allöverket uppfyller vid normal drift gällande riktlinjer men det summerade 
ljudbidraget från Allöverket och Kristianstads mejeri medför att det bör planeras för att de 
närmsta bostäderna mot järnvägen anpassas enligt zon B. Detta medför att bostäder uppförs 
med hälften av rummen vända mot en ljuddämpad sida. 

En alternativ möjlighet är om kontorsbyggnader och P-hus placeras på ett sådant sätt att de 
skärmar bakomliggande bostäder, så att ljudnivåer enligt zon A för industribuller klaras. 

3.4 SAMMANVÄGNING AV BULLERSITUATIONEN

Hanteringen av buller från trafik och industri sker på olika sätt. För trafik har man i Sverige valt 
att betrakta buller från trafik under ett årsmedelvärdesdygn och vid beräkningar/mätningar 
relateras dessa till hela dygn.

För industribuller delas bullret upp i olika tidsperioder under dygnet – dag (kl.06-18), kväll 
(kl.18-22) och natt (kl.22-06). Anledningen är att bullret kan skilja väldigt mycket under de olika 
tidsperioderna. Dagtid har man normalt störst verksamhet med full verksamhet, interna 
transporter med mera medan det under kvällstid och natt ofta bara är kontinuerliga 
verksamheter och processer såsom t ex ventilation, som är i drift.

Riktvärden för buller från trafik och från industrier måste följaktligen göras på olika sätt. För 
trafikbuller avser riktvärdena en medelljudnivå under ett helt dygn (LAeq, dygn). För 
industribuller finns riktvärden för dag, kväll och natt. 

Av ovanstående framgår att det inte utan vidare går att göra en sammanvägning av buller från 
de olika typerna av bulleralstring och framför allt skiljer sig riktvärdena för de olika 
bullertyperna väsentligt i nivå. 

Boverket skriver följande beträffande en sammanvägning av ljud med olika ljudkaraktär vid 
detaljplanering:

”Samlad bedömning av ljudnivån
Vid samtidig exponering från källor av olika ljudkaraktär, exempelvis industri och trafik eller 
väg- och flygtrafik, är det inte möjligt att redovisa ett sammanvägt ekvivalentnivåvärde. I dessa 
fall redovisas de beräknade värdena för de olika bullerkällorna separat tillsammans med en 
samlad bedömning av ljudförhållandena. Det vill säga en analys av vad de olika bullernivåerna 
kombinerat kan få för total bullerpåverkan. I dessa fall behöver de separata värdena klara 
respektive riktvärde men hänsyn måste också tas till den samlade bedömningen av 
omgivningsbullret för att avgöra om platsen är lämplig.”

Rent tekniskt är det enkelt summera buller från olika typer av bullerkällor. Problemet uppstår 
dock när man ska relatera detta sammanslagna buller till ett riktvärde.  

3.4.1 SAMMANVÄGNING FÖR RÄTTSCENTRUM

För att få sämsta förutsättningar betraktas en punkt vid planerad fasad för Rättscentrum som är 
belägen vid Rättscentrums västra fasad, så nära de aktuella bullerkällorna (järnvägen och 
Allöverket) som möjligt. 

Enligt figur 7 ovan erhålls där ca 53 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik. Från bullerutredningen 
för Allöverket (daterad 2020-04-17) erhålls i samma punkt för dag 49 dBA, kväll 43 dBA och natt 
43 dBA. Summerat ger detta ett dygnsmedelvärde på ca 47 dBA. Om man lägger ihop buller från 
trafik och industri fås ~54 dBA total ljudnivå. Bidraget från trafiken är således helt dominerande. 

Vid jämförelse med riktvärde för trafikbuller uppfylls såväl buller från trafik som det 
sammanvägda bullret från trafik och industri. Om man däremot jämför med riktvärden för 
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industribuller uppfyller det sammanvägda bullret inte dessa riktvärden. Slutsatserna skiljer sig 
inte från de angivna i 3.2.1 och 3.3.1. 

3.5 HANTERING AV BRANDFARLIG OCH EXPLOSIV VARA

Aktuella tillstånd för brandfarlig och explosiv vara har begärts ut från räddningstjänsten. 
Följande verksamheter har tillstånd för brandfarlig gas: 

 E.ON 
 Skånemejerier (Kristianstad mejeri)
 Allöverket

I MSB:s skrift Tankstationer för metangasdrivna fordon (1) rekommenderas ett minsta avstånd 
om 100 meter från tankstation till svårtutrymda lokaler (vilket är det längsta avstånd som 
anges). Med svårutrymd lokal menas skola, sjukhus, daghem eller samlingslokaler. Eftersom det 
minsta avståndet från tankanläggning till de aktuella fastigheterna är mer än 120 meter bedöms 
risken med hanteringen av brandfarlig vara och explosiv vara som acceptabel för önskad 
bebyggelse. 

Gasledningar finns in till Allöverket och bussdepån. Dessa är utförda i polyeten och trycksatta till 
4 bar. Enligt Energigasnormen (2) ska ett minsta avstånd till byggnad inom tätbebyggt område 
vara 2 meter för sådana ledningar. Om det finns gastätt skyddsrör kan avståndet minskas till 1 
meter. Aktuella regelverk avseende avstånd mellan parallella gasledningar förutsätts vara 
uppfyllda. Ingen vidare utredning avseende gasledningarna görs då säkerhetsavstånden enligt 
gällande normer bedöms vara uppfyllda. 

På Allöverket 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 (3) och goda möjligheter finns att minska detta avstånd med tekniska åtgärder. Detta i 
kombination med att järnvägen medför begränsningar i byggnaders placering inom 
exploateringsområdet gör att exploateringsområdet inte påverkar Allöverkets frihetsgrader i att 
hantera eldningsolja. I Allöverkets miljötillstånd medges dock fortfarande att gasolhantering kan 
ske och hänsyn måste därför tas till detta vid planering av aktuellt exploateringsområde. 
Beräkning av individrisk har genomförts för gasolhantering. Enligt denna understigs 
individrisken 10-7 (acceptabel risknivå för känslig bebyggelse utan åtgärder) vid 85 meters 
avstånd från placering tankbil/cistern. Individrisknivå 10-6 understigs på ca 82 meters avstånd 
medan nivå 10-5 understigs redan 5 meter från tankbil/cistern. Enligt SGA 2018 (4) 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.

3.5.1 RESULTAT BRANDFARLIG OCH EXPLOSIV VARA

Vad gäller gasol så ska känslig bebyggelse placeras minst 85 meter från cistern och 
lossningsplats. 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 meter ska kunna upprätthållas. Detta innebär en stor begränsning på planområdet, 
som mest uppemot 70 meter in. 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. Ett avstånd 
om 85 meter 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. Diskussion bör hållas mellan kommunen och Allöverket gällande placering 
gasolcistern. 

Det kan konstateras att planerat markanvändning inom detaljplan för Rättscentrum inte 
påverkas av var gasolcistern placeras. 
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3.6 AMMONIAK

Enligt uppgift från räddningstjänsten (3) hanterar Kristianstad Mejeri (Skånemejerier) 1,5 ton 
ammoniak. Ingen riskutredning kring hanteringen verkar ha genomförts och för att få en 
uppfattning om påverkan på exploateringsområdet görs en jämförelse med liknande anläggning.  

Tyréns genomförde år 2016 en riskutredning för ammoniak på en av Skånemejeriers 
anläggningar (4). I denna utredning var det största utsläppet (som räknades på) av ammoniak 
2,2 ton. Resultatet från beräkningarna visar att på så pass långt avstånd som över 250 meter är 
koncentrationerna av ammoniak så låga att det inte bedöms vara någon ökad risk på 
exploateringsområdet. 

På Allöverket finns en ammoniakcistern om 78 m3 med 25%-ammoniaklösning. Cisternen fylls på 
med 36 ton cirka en gång i månaden. Enligt RIB1 [2] är 25%-ammoniaklösning 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 (6) vilket är ett skyddsavstånd som inte påverkar det aktuella exploateringsområdet.

3.7 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG

I Tabell 3 redovisas rekommenderade skyddsavstånd, utifrån farligt gods-transporter, till olika 
typer av markanvändning. 

Tabell 3 Rekommenderade riskavstånd för olika markanvändning med avseende på risker kopplade till 
transport av varligt gods på järnväg.

Markanvändning Kriterier enligt 
RIKTSAM

Rekommenderat 
skyddsavstånd från 
närmsta räl

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 25 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 35 m

SR: OK

1 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.



Uppdrag: 295561, Uppdatering Risk och störning, Rättscentrum 2020-12-21

Beställare: Intea AB Version 1.3

\\tyrens.se\uppdrag\MAL\295561\06_Ramdokument\Kristianstad 4-47 Översiktlig risk- och störningsutredning 2020-12-21.docx

17(25)

3.7.1 RESULTAT FARLIGT GODS

Resultatet av beräkningarna kan utläsas ur Tabell 3 ovan. Beräkningarna av risknivåerna 
kopplade till farligt gods visar att det blir vissa begränsningar på området var olika typer av 
bebyggelse kan placeras. Reducering av avstånden gentemot generellt fastställda i Riktsam 
innebär att rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas. Detta kan exempelvis vara 
ventilationsintag placerade bort från järnvägen. 

Rättcentrum, bostäder, förskola med mera kan placeras på 35 meters avstånd. Rimliga 
riskreducerande åtgärder enligt ovan bör övervägas. Parkeringshus kan placeras så nära som 5 
meter från järnvägen. För att visa på god planering är det lämpligt att byggnader utförs så att 
utrymning kan ske bort från järnvägen. Det kan även vara aktuellt att placera uteplatser och 
andra utemiljöer där man förväntas vistas mer än tillfälligt så att dessa är skyddade.

Att notera är att byggnader kan placeras ytterligare närmare järnväg än ovan angivna avstånd 
men detta erfordrar åtgärder. Utöver dessa åtgärder kan Trafikverket inkomma med åsikter 
gällande bebyggelsefritt utrymme.

1. Om kontor i ett plan placeras i området 0-25 meter från järnväg kommer det krävas mer 
omfattande riskreducerande åtgärder. Vid placering av byggnader inom 25 meters 
avstånd från järnväg är aktuella åtgärder centralt avstängningsbar ventilation samt ej 
öppningsbara fönster för att hindra giftiga gaser att spridas in i byggnaderna. Sett till 
risk för brandspridning är brandklassad fasad samt utrymningsmöjlighet bort från 
järnvägen aktuella åtgärder. Eventuellt kan brandklassad fasad ersättas med obrännbar 
fasad om verifiering av detta visar att det är acceptabelt ur riskhänsyn. Önskas 
byggnader placeras ner mot ca 5-10 meter från närmsta räl tillkommer troligtvis 
ytterligare åtgärder i form av fönsterlös fasad (eller kraftigt begränsad fönsteryta) mot 
järnväg och förstärkning av byggnad sett till avåkningsrisk för tåg.

2. Om kontor i flera plan eller annan typ av bebyggelse med samma kriterier för risknivå 
önskas inom området 25-35 meter kommer det krävas mer omfattande riskreducerande 
åtgärder. Aktuella åtgärder är avstängningsbar ventilation samt ej öppningsbara fönster 
för att hindra giftiga gaser att spridas in i byggnaderna. Sett till risk för brandspridning 
är obrännbar fasad samt utrymningsmöjlighet bort från järnvägen aktuella åtgärder.

3.8 LUFT- OCH LUFTFÖRORENING

I dagsläget kan konstateras att miljökvalitetsnormerna innehålls inom och kring 
exploateringsområdet. 

Den framtida situationen, år 2040, med exploateringsområdet utbyggt liksom även angränsande 
exploateringsområden och prognoserade förändringar av trafik och utsläppskaraktäristik har 
värderats. Slutsatsen är att för NO2 kommer situationen ha något förbättrats och att både MKN 
och miljömål innehålls i hela exploateringsområdet. För PM10 bedöms framtida halter var 
oförändrade eller något högre än idag. MKN innehålls och miljömålen tangeras eller överskrids 
något.

Ovanstående värdering gäller Vattentornsvägen som angränsar till exploateringsområdet i öster. 
Längs gatorna inom exploateringsområdet och på angränsande grönytor bedöms luftkvaliteten 
vara bättre och MKN och miljömål klaras överallt.

Lukt är som företeelse 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. En gammal praxis är att upplevd olägenhet av 
lukt i mer än 2% av tiden betraktas som ”för mycket” och behöver åtgärdas. Att ”mäta” frekvens 
av lukt för att fastställa om denna 2%-gräns är överskriden är svårt. Ofta sker det genom att 
engagera en panel av observatörer inom ett område, som under längre tid (flera månader) får 
föra dagbok över när lukt har förekommit resp. inte kunnat detekteras. En sammanställning av 
dessa observationer och korrelation med uppmätt vindriktning kan indikera varifrån lukten kan 
tänkas komma och fastställa problemets svårighetsgrad.
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För aktuellt exploateringsområde har ett antal potentiella källor till lukt diskuterats. Dessa är 
vallgravens vattensamling och avluftningen från vattenverket som båda är lokaliserade på andra 
sidan Vattentornsvägen. Även Kristianstads mejeri och Allöverket ca 200 nord-väst om 
exploateringsområdet har diskuterats. 

De klagomål som inkommit till kommunen avseende lukt gäller 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. I övrigt 
finns inga klagomål på lukt från någon av dessa potentiella källor. Verksamheterna har krav på 
egenkontroll och för vallgravarna finns krav på underhållande arbete, rensning etc. vilket 
sammantaget motverkar uppkomst av lukt. 

Allöverket, vars funktion är viktig för Kristianstad och fortsättningsvis ska kunna bedriva sin 
verksamhet, medför trots detta begränsningar för exploateringsområdets utveckling. Framför 
allt är det flisupplag och flisning som medför påverkan men även eldning i pannor begränsar. 
Minst 100 meter ska upprätthållas mellan Rättscentrum och pannor. Flishögar och flisning 
påverkar omgivningen i form av damning och mögel. Som tidigare nämnt är lukt en subjektiv 
upplevelse. Det är även svårt att uppskatta hur damning och mögel kan komma att spridas. Den 
vanligaste vindriktningen för Kristianstad är västlig och sydvästlig vind, det vill säga bort från 
exploateringsområdet. Detta minskar möjlig påverkan av luktolägenheter (och spridning av 
mögelsporer) till exploateringsområdet. Vindriktningen påverkar även sannolikheten att 
exploateringsområdet påverkas av brandrök från verksamheterna.  Överlag bör inte den nya 
bebyggelsen inom Rättscentrum påverkas i större utsträckning än befintlig bostadsbebyggelse 
(eller befintlig verksamhet med arbetsplatser inom exploateringsområdet). Avseende ny 
bebyggelse inom banområdet kan något större påverkan föreligga än gentemot befintliga 
bostäder. Dock är det viktigt att ha robusthet i ett planförslag och att inte inskränka Allöverkets 
frihetsgrader. Byggnader kan uppföras på exploateringsområdet, dock erfordras avskärmande 
åtgärd.   

3.8.1 RESULTAT LUFT- OCH LUKTFÖRORENING

Avseende luft görs bedömningen att MKN understigs för NOx och PM10, det förutsätter dock att 
användningen av dubbdäck inte ökar.

Det är flera parametrar som påverkar luktolägenheter, såsom avstånd och vegetation men 
överlag ska byggnader inom exploateringsområdet inte påverkas i större utsträckning än 
befintliga bostäder på liknande avstånd från störningskällor. 

För byggnader där personer inte bedöms uppehålla sig under längre perioder föreligger inga 
begränsningar, detta gäller till exempel garage och tekniska anläggningar. För övriga byggnader 
gäller följande:

 Minst 100 meter ska upprätthållas mellan byggnader och pannor.

 Avskärmande åtgärd ska vidtas mellan Allöverket och exploateringsområdet, se följande 
alternativ:

o Avskärmande åtgärd på exploateringsområdet kan vara placering av garage, 
tekniska byggnader eller liknande och/eller hög vegetation (exempelvis träd). 

o Flisupplag byggs in. Behöver ej vara fullständig invallning, dock högre plank 
eller liknande som täcker upplag. 

 Byggnad inom Rättscentrum, kontor och liknande kan placeras närmre flisupplag än 200 
meter från flisupplag i kombination med avskärmande åtgärd enligt ovan.

 Bostäder kan placeras 200 meter från flisupplag i kombination med avskärmande åtgärd 
enligt ovan samt att bostäder närmst Allöverket har uteplatser bort från Allöverket (eller 
skyddade) och ventilationsintag placerade bort från Allöverket. Om inbyggnad av 
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flisupplag sker erfordras inte åtgärd för uteplatser och ventilation. Utan någon 
avskärmande åtgärd går det inte att uppföra bostäder närmre än 450 meter från 
flisupplag. 

För att öka robusten finns flera rekommenderade åtgärder för Rättscentrum och liknande 
byggnader som placeras närmre flisupplag än 200 meter om enbart avskärmande åtgärd på 
exploateringsområdet vidtas. Detta omfattar att fönster i fasad som vetter direkt mot Allöverket 
(dvs. utan skyddande fasad emellan) utförs som icke öppningsbart och att ventilationsintag 
placeras i riktning bort från Allöverket.

Centralt avstängningsbar ventilation rekommenderas starkt för byggnad inom Rättscentrum som 
är belägen inom 200 meter från flisupplag samt för häktesdelar. Detta för att begränsa intag av 
eventuell brandrök. 

Då placering av flislager inte är reglerat i Allöverkets miljötillstånd eller plankartan för 
fastigheten har hänsyn tagits till att flislager kan förläggas var som helst på fastigheten. För att 
minska behovet av åtgärder och möjliggöra mer flexibel typ av bebyggelse bör diskussion 
mellan kommunen och Allöverket hållas avseende reglering av var flislager placeras. 

Figur 8 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 avsett område för 
Rättscentrum och orangerutigt område visar resterande del av exploateringsområdet. Avståndet 100 meter 
från närmsta del av Allöverkets pannor finns också markerat på planområdet (område inringat med 
streckad svart linje).  



Uppdrag: 295561, Uppdatering Risk och störning, Rättscentrum 2020-12-21

Beställare: Intea AB Version 1.3

\\tyrens.se\uppdrag\MAL\295561\06_Ramdokument\Kristianstad 4-47 Översiktlig risk- och störningsutredning 2020-12-21.docx

20(25)

4 STÖRNINGAR FRÅN VERKSAMHETER INOM OCH INTILL 
OMRÅDET

I detta avsnitt diskuteras översiktligt pumpstation/lågtrycksavlopp och elektromagnetisk 
strålning från järnvägens kraftledning

4.1 PUMPSTATION/LTA

Enligt information i Kristianstads kartportal är avstånd till närmsta LTA/Pumpstation cirka 600 
meter varför detta inte bedöms påverka exploateringsområdet. 

4.2 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska och magnetiska fält. 
 Elektriska fält  alstras av spänning och mäts i volt/meter (V/m). Skärmas delvis av 

byggnadsmaterial och vegetation. 
 Magnetiska fält  alstras av elektriska strömmar och mäts i enheten tesla (T), dock oftast 

som mikrotesla (µT). Svåra att skärma av. 
Nedanstående genomgång av elektromagnetiska fält kommer att fokusera på magnetiska fält då 
elektriska fält enklare kan hanteras. 

Spänningen i järnvägens kontaktledningar är 15000 volt (V), dvs 15 kV och strömmen 200 
ampere (A). Det elektromagnetiska fältet har en våglängd om ungefär 18000 km och en frekvens 
om 16,7 Hertz (Hz).

Strålskyddsinstitutet har beslutat om rekommenderade referensvärden där det för järnvägen är 
300 µT, något som understigs efter mindre än 1 meter från ledningen. Arbetsmiljöverket anger i 
sin föreskrift 2016:3 (5) olika acceptabla nivåer på magnetiska fält som arbetstagare kan 
utsättas för i arbetet. Referensvärdet för exempelvis en kontorsarbetare är 500 µT. Det finns 
idag i Sverige inget lagstadgat gränsvärde för bostäder då det inte fastställts bevis för att fälten 
ökar cancerrisken. En mängd olika studier har genomförts varav vissa visar på ökad risk för barn 
i sin boendemiljö och ett rekommenderat värde (utifrån försiktighetsprincipen) är sedan tidigare 
från Arbetarskyddsstyrelsen att magnetfält ska understiga 0,2 µT. 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (6) anger regler för minsta avstånd mellan byggnader 
och kraftledningar, dock utan hänsyn tagen till elektromagnetiska fält. Minsta tillåtna 
horisontella avstånd till byggnad är 5 meter. Samma avstånd gäller mot parkeringsplats. 
Gentemot skolgård, idrottsplats, lekplatser, åskådarplatser och liknande ska det horisontella 
avståndet vara minst 20 meter mellan områdets närmaste gräns.

En kontaktledning försörjer loket i ett tåg med elektrisk ström. Kring ledningen alstras ett 
elektromagnetiskt fält. Styrkan på detta avtar snabbt med avstånd från järnvägen. ”Längs 
järnvägsspår är fälten som starkast under högspänningsledningen men minskar snabbt med 
avståndet från denna. På 20 meters avstånd är fälten 0,1 mikrotesla när tåget är långt bort. 
När tåget passerar ökar fälten under någon minut till 0,3 till 1,2 mikrotesla.” (7) Detta 
illustreras i Figur 9 nedan. 

Figur 9 Storlek på magnetiska fält vid olika avstånd från järnväg. (8)



Uppdrag: 295561, Uppdatering Risk och störning, Rättscentrum 2020-12-21

Beställare: Intea AB Version 1.3

\\tyrens.se\uppdrag\MAL\295561\06_Ramdokument\Kristianstad 4-47 Översiktlig risk- och störningsutredning 2020-12-21.docx

21(25)

Magnetfält i byggnader som förläggs 20 meter från järnvägen har inte nivåer som överstiger de 
nivåer som generellt finns i byggnader när tåget är mer än 2,5 km bort, dock blir det tillfälligt 
högre nivåer när tåget passerar. Vid 25 meter från järnvägen är magnetfältet från järnvägen 
normalt svagare än de som i medel förekommer i svenska bostäder (8). Detta stämmer bra 
överens med avstånd från kraftledning med motsvarande volt som järnväg, se kurva för 20kV i 
Figur 10 nedan. 

Figur 10 Magnetfältets storlek sett till avstånd till kraftledningar med olika spänningar. (7) Järnvägens 
kraftledning kan ses motsvara den för 20kV.

4.2.1 RESULTAT ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING

Utifrån detta görs bedömningen att känslig bebyggelse inte bör förekomma närmre järnvägen än 
25 meter. Uteplatser tillhörande förskola och liknande bör vidare förläggas med skärmande 
byggnad gentemot järnvägen. Arbetsplats kan förläggas närmre järnvägen, byggnad ska dock 
inte placeras närmre järnväg än 5 meter.

4.3 UTVECKLING AV OMRÅDET

Ny dragning för Kristianstadslänken diskuteras. Ett av förslagen är att denna dras över 
exploateringsområdet. Då detta är för osäkert utreds Kristianstadslänken därför inte vidare. 
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5 DISKUSSION KRING ÅTGÄRDER
Utredningarna visar på var olika typer av bebyggelse kan placeras, dels utan åtgärder och dels 
med ett antal tänkbara åtgärder. Efter att version 1.1 av detta dokument färdigställdes har 
synpunkter från bland annat Trafikverket inkommit. Utifrån trafiksäkerhet och järnvägens 
riksintresse (utvecklingspotential mm.) ska det råda en 30 meter bebyggelsefri zon räknat från 
huvudspårets mitt, undantag görs dock för mindre tekniska anläggningar som kan placeras 12 
meter från närmsta räl. Undantag görs även för Tullkammarhuset som ska bevaras. Mellan 12 
och 15 meter från närmsta spår/räl regleras att markparkeringsplatser ska avskärmas från 
järnvägen med skärmtak samt med plank eller annan tät konstruktion (m) till skydd mot 
nedfallande sotstoft och bromsdamm som kan skada lacken på uppställda fordon. 5 meter från 
närmsta spår som ej är huvudspår ska det alltid vara bebyggelsefritt. 

Avseende olycksrisk kan det visas att flera typer av bebyggelse är möjliga på området men viss 
begränsning föreligger gällande mer personintensiv bebyggelse såsom kontor i flera plan och 
flerbostadshus utifrån olycksrisker kopplade till transport av farligt gods. Avvikelse kan göras 
från de avstånd som anges i Tabell 3 men då ska riskreducerande åtgärder vidtas. Begränsningar 
föreligger sett till järnvägens riksintresse och detta påverkar det avstånd som byggnader kan 
placeras på. Om huvudspåret är det närmaste spåret kan byggnader placeras som närmst ca 29 
meter2 från närmaste räl, annars gäller som sagt Tabell 3. I detta fall är det aktuellt med följande 
riskreducerande åtgärder för Rättcentrum, kontor i flera plan, flerbostadshus mm som placeras 
25-35 meter från spår med farligt gods:

 Avstängningsbar ventilation och/eller att luftintag inte är placerade mot järnväg 
 Ej öppningsbara fönster i fasad mot järnväg
 Obrännbar eller tändskyddad fasad mot järnväg
 Utrymningsmöjlighet bort från järnvägen

På mer än 35 meters avstånd från järnväg erfordras inga riskreducerande åtgärder sett till farligt 
gods. 
Däremot föreligger begränsningar avseende eventuell framtida gasolhantering. 85 meter ska 
upprätthållas mellan känslig bebyggelse och placering gasolcistern samt uppställning tankbil. 
Detta medför antingen att känslig bebyggelse kan behöva begränsas upp emot 70 meter in på 
planområdet för fulla frihetsgrader för Allöverket alternativt att Allöverkets frihetsgrader 
begränsas genom att cistern och lossningsplats måste förläggas upp emot 35 meter in på 
Allöverkets fastighet. Överenskommelse bör träffas mellan kommunen och Allöverket. 

Figur 11 Sammanställning av avstånd mellan mitten av huvudspår och närmsta järnvägsspår som sak 
upprätthållas utifrån järnvägens riksintresse och risker kopplade till transport av farligt gods. Avstånd 
framför allt baserade på att huvudspåret är närmsta spår. 

Avseende buller kan det visas att placering och utformning av hus kan möjliggöra valfri 
bebyggelse på större delen av området. Begränsning avseende utformning av fasader, planering 
av rumsplacering och uteplatser finns dock. Detaljprojektering av fasader m m. erfordras när 
byggnadernas placering och utformning har fastställts. 

Rastgård för häktet är planerad att förläggas högst upp på häktets tak (plan 8). För att personer 
som vistas på rastgården inte ska utsättas för mer buller på denna ”uteplats” från trafik och från 
Allöverket ska vägg mot dessa verksamheter utformas som en tät vägg eller skärm.

2 Spårvidden är 1435 mm och rälshuvudet 72 mm brett, vilket innebär att bebyggelse av annat än mindre 
tekniska anläggningar kan ske 30 m – (1,435 / 2 + 0,072) m = 29,2 m från närmsta räl. 
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Avseende luft görs bedömningen att MKN understigs för NOx och PM10, det förutsätter dock att 
användningen av dubbdäck inte ökar.

Avseende lukt finns inga direkta riktlinjer men Allöverkets flisupplag medför begränsningar för 
att trygga driften. För byggnader där personer inte bedöms uppehålla sig under längre perioder 
föreligger inga begränsningar, detta gäller till exempel garage och tekniska anläggningar. För 
övriga byggnader gäller följande:

 Minst 100 meter ska upprätthållas mellan byggnader och pannor.
 Avskärmande åtgärd ska vidtas mellan Allöverket och exploateringsområdet, se följande 

alternativ:
o Avskärmande åtgärd på exploateringsområdet kan vara placering av garage, 

tekniska byggnader eller liknande och/eller hög vegetation (exempelvis träd). 
o Flisupplag byggs in. Behöver ej vara fullständig invallning, dock högre plank 

eller liknande som täcker upplag. 
 Byggnad inom Rättscentrum, kontor och liknande kan placeras närmre flisupplag än 200 

meter från flisupplag i kombination med avskärmande åtgärd enligt ovan.
 Bostäder kan placeras 200 meter från flisupplag i kombination med avskärmande åtgärd 

enligt ovan samt att bostäder närmst Allöverket har uteplatser bort från Allöverket (eller 
skyddade) och ventilationsintag placerade bort från Allöverket. Om inbyggnad av 
flisupplag sker erfordras inte åtgärd för uteplatser och ventilation. Utan någon 
avskärmande åtgärd går det inte att uppföra bostäder närmre än 450 meter från 
flisupplag. 

Avseende elektromagnetisk strålning kan valfri bebyggelse placeras på större delen av området 
men känslig bebyggelse som bostäder, förskola och likande placeras inte närmre järnvägen än 
25 meter.
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6 ATT REGLERA I DETALJPLAN
Det är aktuellt med några regleringar avseende risk- och störningskällor i respektive detaljplan. I 
listan nedan anges inte de avstånd som angetts av Trafikverket, dock har viss hänsyn tagits till 
dessa.

 Avstånd inom vilka åtgärder erfordras sett till risker med farligt gods. Notera att avstånd 
gäller de spår där farligt gods kan komma att transporteras. Skillnad kan även föreligga 
om det aktuella spåret är huvudspår eller ej.

o Text gällande krav på åtgärder kan anges i egenskapsbestämmelser.
 Avstånd inom vilket byggnader kan komma att påverkas av Allöverkets gasolhantering 

och där markanvändning beror av överenskommelse med Allöverket.
 Avstånd inom vilket byggnader inte får förläggas sett till Allöverkets pannor.
 Avstånd inom vilket bostäder inte får förläggas sett till Allöverkets flishantering (upplag 

och flisning)
o Text gällande krav på åtgärder kan anges i egenskapsbestämmelser.

 Avskärmande åtgärd mellan planområde och Allöverket.
 Avstånd som begränsar känslig bebyggelse intill elektrifierade spår som inte utgör 

huvudspår.
 Krav på placering och utformning av byggnader avseende buller.

o Vad gäller Rättscentrum är ljudnivåer inomhus vägledande men rastgård för 
häktet är dock utomhusmiljö. Vägg till denna som vetter mot järnväg och 
Allöverket ska utformas som en tät vägg eller skärm.
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