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Sammanfattning 

Hässleholms kommun undersöker möjligheten att revidera detaljplanen där fastigheten 

Fornbacken 6 är förlagd. Fastigheten är placerad i närhet av Skånebanan som är en 

transportled för farligt gods på järnväg. I närheten finns även ett större industriområde. På 

fastigheten planeras användningen bostäder i flera plan/vårdboende/kontor i flera plan. 

Brandkonsultbyrån har av Hässleholms kommun fått i uppdrag att identifiera och analysera 

betydande riskkällor som kan påverka planområdet. 

För planområdet betydande riskkälla är endast Skånebanan där transport av farligt gods 

sker på järnväg på 20 meters avstånd från Fornbacken 6. 

Utifrån analysen av de möjliga olycksscenarion som kan påverka planområdet kan följande 

slutsatser dras: 

1. Den vall/slänt som finns mot skånebanan är gynnsam för möjligheten att 

exploatera Fornbacken 6. 

2. Även då hänsyn tas till släntens riskreducerande effekt överstiger individrisken 10-7 

på delar av planområdet.  

3. Exploateringsgraden på fastigheten kan öka utan att samhällsrisken blir 

oacceptabel. 

På avståndet fram till 25 meter från Skånebanans spårmitt bör inga byggnader uppföras. 

Marken är i befintlig detaljplan ”prickad” vilket rekommenderas behållas. Marken kan dock 

användas för icke stadigvarande vistelse som till exempel parkeringsplatser i det fria.  

På avståndet 25-30 meter från Skånebanans spårmitt rekommenderar länsstyrelsen att 

endast enkelt utrymda byggnader i ett plan uppförs. Vård, skola samt kontor och bostäder i 

flera plan rekommenderas inte uppföras på detta avstånd. 

En av de befintliga byggnaderna är belägen närmre än 30 meter från Skånebanans mitt. Ett 

sätt att hantera detta är att byta dörrar och fönster mot brandtekniskt klassade sådana 

vilket också medför att de inte får vara öppningsbara. 

Sett till kostnaderna för ett sådant ingrepp samt den förlorade möjligheten att vädra rum 

via denna fasad görs bedömningen att individer bör vara skäligt skyddade inom byggnaden 

om följande förutsättningar råder: 

• Personer som vistas i byggnaden ska kunna utrymma på egen hand 

• Utrymning ska kunna ske från riskkällan 

Detta innebär att skola och vård inte bör bedrivas i denna byggnad då 

utrymningssituationen är betydligt mer komplicerad för denna typ a verksamhet än vad den 

är för kontor och bostäder. Det innebär även att personer på våningsplan 2 antingen ska ha 

en skyddad väg ner till det fria via fasaden som vetter från Skånebanan, eller att personer 

kan utrymma via fönster i fasaden som vetter från Skånebanan. Detta bör beaktas vid 

utfärdande av bygglov samt innan startbesked för en verksamhetsförändring ges. 

Om förekomsten av en slänt/vall vid Skånebanan inte kan säkerställas i framtiden 

rekommenderas det att inte uppföra nya byggnader på ett avstånd närmre än 40 meter från 

Skånebanans spårmitt. Samtliga befintliga byggnader bör då hanteras på så sätt som är 

beskrivet ovan för närmst belägna byggnad. 

Samtliga byggnader på Fornbacken 6 ska ha avstängningsbar ventilation. 
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1 Bakgrund och syfte 
Hässleholms kommun undersöker möjligheten att revidera detaljplanen där fastigheten 

Fornbacken 6 är förlagd. Fastigheten är placerad i närhet av Skånebanan som är en 

transportled för farligt gods på järnväg. I närheten finns även ett större industriområde. På 

fastigheten planeras användningen bostäder i flera plan/vårdboende/kontor i flera plan. 

Utredningen ska beskriva risksituationen inom planområdet med anledning av dess nära 

läge till järnvägen och industrier samt vilka eventuella särskilda åtgärder som behöver 

ställas i planen för att kunna uppnå acceptabla risknivåer. 

1.1 Underlag 

Underlag vid framtagande av handlingen är: 

Underlag detaljplan:  

PlanPM Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet) Underlag till beslut om planbesked 

och planuppdrag – BN 2018-582 samt 2018-642  

Platsbesök:  

Utfört av Brandkonsultbyrån 2019-07-12 

Övrigt underlag:  

Handlingar till ”Bebyggelseplanering intill järnvägar i Hässleholms stad” framtagna av BRIAB 

2017-10-31 

Förfrågningsunderlag avseende upphandling av riskutredning för Fornbacken 6, Hässleholm 

KLK 2019/590 

Räddningstjänstens synpunkter uppstartsmöte 2018-09-24 

Tillståndshandlingar för hantering av brandfarlig vara på intilliggande fastigheter 

1.2 Kravbild 

Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i plan- och 

bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) är skrivet att risker för människors hälsa och säkerhet 

ska beaktas. Hälsa och säkerhet utgör även en av prövningsgrunderna för Länsstyrelsen när 

de prövar kommuners beslut att anta detaljplaner. Denna riskbedömning utgör beslutsstöd 

i en sådan process. 

För att likrikta det underlag för prövning som kommuner tar fram in Skåne har 

Länsstyrelsen i Skåne utarbetat riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som berör 

vägar och järnvägar där farligt gods transporteras (RIKTSAM). Riktlinjerna är ett hjälpmedel 

för att möjliggöra en tydligare hantering av planärenden och föreslagna riktlinjer och 

acceptanskriterier för dessa har succesivt arbetats fram till allmän vedertagen praxis. 

RIKTSAM hänvisar främst till erforderliga skyddsavstånd kopplat till hur känslig 

verksamheten som ska tillåtas är. Som exempel tillåts parkering och tekniska anläggningar 

uppföras 30 meter från en transportled för farligt gods utan att särskilda åtgärder behöver 

vidtas. För planerad verksamhet bostäder/vård/kontor i flera plan är rekommenderat 

avstånd 150 m. 

Om verksamheten ska förläggas närmre än rekommenderade skyddsavstånd används 

måtten individrisk och samhällsrisk för att beräkna huruvida det är acceptabelt att tillåta 

verksamheten eller ej.  
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Individrisk är ett mått på den risk som en enskild individ (person) utsätts för när den vistas 

inom ett specifikt område. I denna typ av analys är individrisken större ju närmre riskkällan 

personen befinner sig. Individriskmåttet tar ingen hänsyn till hur många personer som vistas 

inom området samtidigt. 

Samhällsrisk kallas även kollektivrisk är ett mått på den risk som en grupp av personer inom 

ett specifikt område utsätts för. Samhällsrisken anger sannolikheten för att ett visst antal 

personer ska omkomma på grund av en inträffad olycka. Det är en allmän uppfattning hos 

populationen att det är mer acceptabelt med en högre sannolikhet för dödsfall om ett 

mindre antal personer förväntas omkomma per olycka (jmfr trafikolyckor) än om ett större 

antal personer omkommer samtidigt (jmfr flygolyckor). Därför representeras ofta 

samhällsrisker i form av en linje eller så kallad F/N-kurva. 

1.3 Metod för analys 

Riskutredningen har inletts med en genomgång av förutsättningar och styrande dokument 

samt en okulär inventering på plats. Inventeringen har även kompletterats med genomgång 

av utfärdade tillstånd för hantering av brandfarlig vara på intilliggande fastigheter. 

Identifierade riskkällor har grovanalyserats genom kvalitativa resonemang. 

De riskkällor som bedömts vara betydande kar sedan beräknats kvantitativt i form av 

individ- och samhällsrisk genom att sannolikheter för olyckor och dess konsekvenser på 

människors säkerhet och hälsa beräknats. 

Vid beräkning av samhällsrisk har den planerade utformningen ansatts längst hela spåret 

för att tydliggöra planens inverkan på samhällets risker även vid utbyggnad av intilliggande 

områden. Detta säkerställer att planen bär sitt ansvar gällande riskhantering även om 

intilliggande fastigheter omformas och förtätas. Detta bedöms ge den mest rättvisa 

fördelningen av kostnader för riskreducerande åtgärder mellan alla fastighetsägare i 

närområdet. 

1.4 Acceptanskriterier 

För generell hantering av brandfarlig- eller explosiva varor har anvisningar enligt MSB:s 

föreskrifter tagits hänsyn till. I de fall anvisningar på skyddsavstånd med hänsyn taget till 

mängd och typ av brandfarlig vara efterföljs har risken bedömts som försumbar för 

fastigheten. 

För transporter av farligt gods har Länsstyrelsens riktlinjer följts. Planerad användning är 

bostäder i flera plan/vårdboende/kontor vilket medför att följande acceptanskriterier 

ansatts: 

Individrisken får inte överstiga 10-7 per år. 

Samhällsrisken får inte överstiga 10-5 där antalet förväntat omkomna =1 och 10-7 där 

antalet förväntat omkomma = 100.  

2 Förutsättningar 

2.1 Områdets förutsättningar 

Planområdet omfattar fastigheten Fornbacken 6, ca 6 300 m2, som avgränsas av Linnégatan 

i norr och väster och i övrigt av ett sjukhusområde. Strax norr om planområdet går 
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Skånebanan och norr om Skånebanan finns ett verksamhets/handelsområde. Väster om 

planområdet finns småskalig bostadsbebyggelse. 

 

Figur 1: Överblick planområde 

I gällande detaljplan är ändamålet för fastigheten vård, kontor och skola och byggnader får 

uppföras i två plan. Vid detaljplaneändringen ska även bostäder tillåtas på fastigheten. 

På fastigheten finns fyra tvåplansbyggnader i tegel uppförda.  

 

Figur 2: Befintliga byggnader 
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2.2 Riskkällor 

I uppdragsunderlaget har Skånebanan identifierats som en riskkälla då transporter av farligt 

gods sker dagligen på denna järnväg. Utifrån utfärdade tillstånd för hantering av farligt 

gods på fastigheter inom en radie på 100 meter från Fornbacken 6 har även Jacobskolan 

och drivmedelsstationen Ingo identifierats som potentiellt betydande risker. 

 

 

Figur 3: Identifierade riskkällor 

Skånebanan 

På Skånebanan är en genomsnittlig trafik av godståg 6 stycken per dygn med 18 vagnar per 

tåg. Av dessa förväntas 5,5 % utgöra farligt godstransporter. Risken för en urspårning som 

leder till en olycka med allvarliga konsekvenser med hänsyn taget till transport av farligt 

gods är förhöjd vid planområdet då en växel till industrispåret är förlagd ca 35 meter från 

Fornbacken 6. Minsta avstånd mellan Skånebanans spårmitt och fastigheten är ca 20 meter. 

Då avståndet mellan skånebanan och Fornbacken 6 är ca 20 meter bedöms risken för 

påkörning till följd av urspårning vara försumbar. Enbart olyckor som involverar farligt gods 

bedöms kunna påverka planområdet. Följande transporter med möjlig påverkan på 

planområdet kan förväntas ske på Skånebanan: 

 

 

Jacobskolan 

Skånebanan 

Fornbacken 6 Ingo 

Växel till 

industrispåret Träskon 5 
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Tabell 1: Transporter av farligt gods på aktuell sträcka (nationell statistik) 

RID-klass Underklass Andel av farligt gods 

Explosivämnen 

RID-klass 1 

Explosivt 0,0075 % 

Gaser 

RID-klass 2 

Giftigt 15,3 % 

Gaser 

RID-klass 2 

Brandfarligt 2,55 % 

Brandfarliga vätskor 

RID-klass 3 

Brandfarligt, ej giftigt 29,0 % 

Brandfarliga vätskor 

RID-klass 3 

Brandfarligt och giftigt 3,1 % 

Oxiderande ämnen 

RID-klass 5 

Explosivt 0,75 % 

 

Även giftiga och frätande ämnen kan generera skadliga konsekvenser på omgivningen, att 

påverkansavståndet ska överstiga 20 meter bedöms dock så otroligt att riskerna inte utreds 

vidare för dessa RID-klasser. 

Ovanstående riskkällor utreds vidare i analysen. 

Ingo 

INGO i Hässleholm har idag ett tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) som sträcker sig till 2020-08-07 enligt följande: 

Tabell 2: Tillståndsgivna mängder brandfarliga varor på INGO 

Typ av brandfarlig vara Förvaring Mängd 

Brandfarlig vätska klass 

1 (Bensin) 

Cistern i mark 40 m3 

Brandfarlig vätska klass 1 

(Etanol) 

Cistern i mark 10 m3 

Brandfarlig vätska klass 3 

(Diesel) 

Cistern i mark 40 m3 

Vid inventering av platsen konstaterades att förvaringen enbart sker utomhus i mark. 

Minsta avstånd mellan påfyllningspunkt och Fornbacken 6 är 60 meter. Risken för att en 

olycka som sker i samband med påfyllning ska drabba planområdet bedöms som 

försumbar då längsta konsekvensavstånd för ett antänt utsläpp av brandfarlig vätska 

beräknats till 42 meter. 

Förutom påfyllning av cisterner kan även transporter av drivmedel till och från stationen 

vara ett riskmoment. Vid bulktransporter till och från drivmedelsstationen passeras inte 

Linnégatan (där aktuell fastighet är belägen). Transporterna förväntas komma från 

Stobygatan och vidare in till Esplanadgatan. 
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Figur 4: Förväntad transportväg för drivmedel (bulk) 

Minsta avstånd mellan förväntad transportväg och Fornbacken 6 är drygt 50 meter och 

längsta konsekvensavstånd för ett antänt utsläpp av brandfarlig vätska har beräknats till 42 

meter Risken för att en olycka i samband med transport av drivmedel ska drabba 

fastigheten bedöms därför som försumbar.  

Riskkällan utreds inte vidare i analysen 

Jacobskolan 

På Jacobskolan finns tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor utfärdat för 

ett flertal olika ämnen. Exempel är acetylen, bensin, gasol och thinner. Största kärl för 

brandfarlig vätska överstiger inte 400 liter och största kärl för hantering av brandfarlig gas 

överstiger inte 170 liter. Avståndet mellan Fornbacken 6 och Jacobskolan är minst 40 meter 

och med hänsyn taget till de små mängder som hanteras görs bedömningen att en olycka 

där brandfarlig gas eller vätska är inblandad på Jacobskolan inte kan förväntas påverka 

bebyggelse på Fornbacken 6. 

Riskkällan utreds inte vidare i analysen. 

Övrigt 

Vid platsbesök påträffades ett flertal cisterner inom fastigheten Träskon 5. Inga tillstånd för 

hantering av brandfarlig vätska är utfärdat för fastigheten och enligt verksamheten själva är 

cisternerna tomma i väntan på destruktion (skrot). 

Riskkällan utreds inte vidare i analysen. 
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3 Riskanalys 
I detta avsnitt redovisas frekvens och konsekvens för respektive olyckshändelse och typ av 

utsläpp. Detta vägs samman i individ- och samhällsrisk för planområdet.  

3.1 Sannolikhet för olycka med farligt gods-vagn 

Sannolikheten för att en urspårning ska ske vid planområdet är beroende av spårsträckans 

utformning i form av växlar och plankorsningar. Den beror även på tågens förväntade 

hastighet förbi planområdet. 

Det finns inga plankorsningar inom det olycksområde som förväntas kunna påverka 

fastigheten. Dock finns det en växel till industrispåret invid planområdet vilken ökar 

sannolikheten för att en olycka ska kunna inträffa. 

Utifrån trafikdata har följande sannolikheter bestämts: 

Sannolikhet för urspårning eller vagnfel utan hänsyn taget till växel: 2,16*10-4 per år. 

Ökad sannolikhet för olycka på grund av närhet till växel: 1,72*10-4 per år. 

Tot sannolikhet för olycka där minst en vagn med farligt gods är inblandad: 3,88*10-4 per år. 

3.2 Risk för olika olycksscenarier 

Följande olyckor har ett konsekvensområde som når fastigheten Fornbacken 6 och är 

dessutom så sannolika att risken bedöms rimlig att utreda. 

Konsekvensavståndet (hur långt bort en olycka orsakar betydande skador) redovisas som 

95-percentilen vilket är ett mått på längsta konsekvensavstånd för 95 % av samtliga 

modellerade olyckor. 

3.2.1 Olycka med massexplosiva ämnen 

Vid en olycka med RID-klass 1 ämnen kan en detonation av gods ske genom yttre våld eller 

brand som sprider sig till godset.  

Sannolikheten för en explosion med massexplosiva ämnen har beräknats till 3,25*10-9 per 

år. 

Om detonation sker skapas en tryckvåg som kan rasera byggnader med personskador som 

sekundär konsekvens och även orsaka allvarliga skador på oskyddade personer i det fria. 

Människor är relativt trycktåliga, dock kan exempelvis trumhinnor spricka och lungor få 

allvarliga skador vid stora tryckstötar. Konsekvensavståndet är dock längre för skador på 

byggnader än vad det är för betydande skador på människor. Konsekvensavståndet ökar 

med transportens laddningsvikt. 

Tabell 3: Konsekvenser RID-klass 1 

Typ av olycka Konsekvens 

 

Konsekvensavstånd  

95-percentil 

Tryckvåg till följd av detonation Tryckskador på 

lungor 

79 meter 

Tryckvåg till följd av detonation Byggnadsdelar rasar 168 meter 
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3.2.2 Olycka med trycksatt giftig gas 

Vid en olycka med RID-klass 2.1 ämnen kan läckage uppkomma på den trycksatta vagnen 

vilket leder till ett utsläpp av giftiga gaser. Då gasen är trycksatt förväntas vagnarna vara 

relativt tjockväggiga vilket minskar risken för punktering. 

Sannolikheten för ett utsläpp med trycksatt giftig gas har beräknats till 1,21*10-7 per år. 

Om ett utsläpp sker är en möjlig konsekvens att individer omkommer vilket beror på 

giftigheten i ämnet, koncentrationen av giftigt ämne en person utsätts för och under hur 

lång tid personen utsätts för gasen. Koncentrationen kan förväntas vara lägre inuti 

byggnader än vad de är ute i det fria. 

Konsekvensavståndet är också beroende av väder, vindhastighet och källstyrka vid 

utsläppet. 

Tabell 4: Konsekvenser RID-klass 2.1 

Typ av olycka Konsekvens 

 

Konsekvensavstånd  

95-percentil 

Andas in giftig gas Person som vistas 

utomhus dör (LC50) 

196 meter 

Andas in giftig gas Person som vistas 

inomhus dör (LC50) 

133 meter 

 

3.2.3 Olycka med trycksatt brandfarlig gas 

Vid en olycka med RID-klass 2.3 ämnen kan läckage uppkomma på den trycksatta vagnen 

vilket leder till ett utsläpp av brandfarliga gaser. Då gasen är trycksatt förväntas vagnarna 

vara relativt tjockväggiga vilket minskar risken för punktering. 

Beroende på om ett utsläpp antänds direkt eller fördröjt kan antingen en jetflamma uppstå 

eller en brandgasexplosion ske. 

Ett antänt utsläpp av brandfarlig gas eller vätska kan även orsaka en BLEVE vilket sker då en 

trycksatt tank med brännbar gas hettas upp mycket snabbt. Resultatet blir att tanken brister 

och ett stort eldklot skapas med ett mycket stort konsekvensområde i form av brännskador 

på människor och byggnader. För att detta scenario ska ske ska en olycka med en trycksatt 

tank skapa en jetflamma som riktas mot en intilliggande trycksatt tank. Alternativt ska en 

vagn med brandfarlig vätska brista eller punkteras och pölbranden hettar i sin tur upp eden 

trycksatta tanken. 

Sannolikheten för att en jetflamma ska uppstå har beräknats till 6,51*10-9 per år. 

Sannolikheten för att en brandgasexplosion ska inträffa har beräknats till 2,47*10-9 per år. 

Sannolikheten för att en BLEVE ska inträffa har beräknats till 4*10-11 per år vilket är så 

osannolikt att konsekvenserna av olyckan inte utreds vidare. 

Ett antänt läckage med en jetflamma till följd kan orsaka brännskador på oskyddade 

människor eller skapa ovanligt snabba brandförlopp inom byggnader där människor vistas 

vilket i sin tur kan leda till dödsfall. 

En brandgasexplosion kan förväntas orsaka betydande skador på personer inom molnet av 

brandgaser, dock är det inte rimligt att anta att tryckuppbyggnaden av explosionen orsakar 

sekundära skador på byggnader eller skador på människor som skyddas av en byggnad om 

inte brännbara koncentrationer av gas finns inom byggnaden. 
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Konsekvensavståndet är beroende av gasens brännbarhetsområde samt väder, vindstyrka 

och källstyrka vid utsläppet. 

Tabell 5: Konsekvenser RID-klass 2.3 

Typ av olycka Konsekvens 

 

Konsekvensavstånd  

95-percentil 

Jetflamma Död till följd av 

direkta brännskador 

eller snabbt 

brandförlopp i 

byggnad  

79 meter 

Brandgasexplosion Person som vistas 

utomhus dör då de 

befinner sig i det 

antända molnet 

81 meter 

Brandgasexplosion Person som vistas 

inomhus dör då de 

befinner sig i det 

antända molnet 

52 meter 

3.2.4 Olycka med brandfarlig vätska 

Vid en olycka med RID-klass 3 ämnen kan läckage på tanken uppkomma med resultatet att 

brännbar vätska rinner ut. Tanken kan även brista vilket skapar ett omedelbart utsläpp av 

hela innehållet. Om vätskan antänds skapas en större pölbrand vilken strålar mot 

omgivningen och skapar brännskador på oskyddade personer och snabba brandförlopp i 

byggnader. 

Sannolikheten för att en pölbrand ska uppstå har beräknats till 4,09*10-6 per år. 

Konsekvensavståndet beror på pölens storlek vilken i sin tur beror på utsläppets storlek och 

markens beskaffenhet. 

Skånebanan är belägen på lägre höjd än Fornbacken 6 och marken 6 meter från 

Skånebanan släntar mot spåret. 
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Figur 5: Foto på naturlig slänt/vall 6 meter från Skånebanans spårmitt 

Resultatet blir att ett utsläpp av vätska inte kan förväntas sprida sig närmre än 6 meter från 

spåret mot fastigheten. Utbredningen av vätska förväntas därefter ske åt andra håll än mot 

planområdet. Om släntningen försvinner blir konsekvenserna för planområdet större. 

Tabell 6: Konsekvenser RID-klass 3 

Typ av olycka Konsekvens 

 

Konsekvensavstånd  

95-percentil 

Pölbrand när slänt finns 6 meter 

från Skånebanan. 

Död till följd av 

direkta brännskador 

eller snabbt 

brandförlopp i 

byggnad  

29 meter 

Pölbrand om slänt inte finns. Död till följd av 

direkta brännskador 

eller snabbt 

brandförlopp i 

byggnad 

37 meter 

3.2.5 Olycka med oxiderande ämne 

Vid en olycka med RID-klass 5 ämne kan en explosion inträffa om det oxiderande ämnet 

blandas med ett organiskt. Bedömningen görs att detta endast kan inträffa om det sker ett 

utsläpp av brandfarlig vätska samtidigt om det oxiderande ämnet släpps ut. Möjligheten till 

detta är stor vid plankorsningsolyckor med fordon då fordon oftast innehåller organiska 

drivmedel. I aktuellt fall finns inga plankorsningar vilket resulterar i att en vagn med 

brandfarlig vätska också ska vara involverad i olyckan samtidigt som det oxiderande ämnet 

släpps ut. 

Sannolikheten för att en explosiv atmosfär ska uppstå har beräknats till mindre än 1*10-11 

och är därför så osannolikt att det inte utreds vidare i analysen. 
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3.3 Individrisk 

Riskbidraget från ovanstående olycksscenarion vägs samman till individrisk för området vid 

Fornbacken 6. Individrisk är ett mått på den risk som en enskild individ (person) utsätts för 

när den vistas inom ett specifikt område. Individrisken presenteras nedan dels då hänsyn tas 

till den naturliga vall som finns invid Skånebanan och dels vilken individrisk som råder om 

vallen inte finns. 

 

Figur 6: Individrisk vid Skånebanan invid Fornbacken 6 då hänsyn tas till naturlig slänt/vall 
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Figur 7: Individrisk vid Skånebanan invid Fornbacken 6 om slänt inte finns mellan planområdet och Skånebanan 

3.4 Samhällsrisk 

Samhällsrisken anger sannolikheten för att ett visst antal personer ska omkomma på grund 

av en inträffad olycka. Samhällsrisken ökar ju fler personer som befinner sig inom det 

troliga effektområdet och därför med exploateringsgraden av planområdet. Detta 

diskuteras vidare i avsnitt 4. 
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Figur 8: Samhällsrisk vid Skånebanan med befintlig utformning av Fornbacken 6 då hänsyn tas till naturlig 
slänt/vall 
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Figur 9: Samhällsrisk vid Skånebanan med befintlig utformning av Fornbacken 6 om naturlig slänt/vall inte 
finns 

4 Riskvärdering och resultat 
Utifrån analysen av de möjliga olycksscenarion som kan påverka planområdet kan följande 

slutsatser dras: 

4. Den vall/slänt som finns mot skånebanan är gynnsam för möjligheten att 

exploatera Fornbacken 6. 

5. Även då hänsyn tas till släntens riskreducerande effekt överstiger individrisken 10-7 

på delar av planområdet.  

6. Exploateringsgraden på fastigheten kan öka utan att samhällsrisken blir 

oacceptabel. 

Figur 10 visar individrisken i form av individriskkonturer på fastigheten. Vid varje kontur 

finns ett angivet värde på individrisken. Närmre Skånebanan överstiger risken angivet värde 

och på ett större avstånd så understiger risken angivet värde. Individrisker som är mindre än 

10-7 är inte relevanta att redovisa då dessa är acceptabla vid värdering av individrisk. 

Observera att resultaten enbart är direkt tillämpbara på Fornbacken 6 då dessa är 

beräknade utifrån växelns placering samt avstånd till plankorsningar. 
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Figur 10: Individriskkonturer för Fornbacken 6. 

På avståndet fram till individriskkontur 10-6 bör inga byggnader uppföras (25 meter från 

Skånebanans spårmitt). Detta då länsstyrelsen inte rekommenderar att föreslagen 

verksamhet med bostäder, vård, kontor och skola bedrivs där individrisken är så hög. 

Marken är i befintlig detaljplan ”prickad” vilket rekommenderas behållas. Marken kan dock 

användas för icke stadigvarande vistelse som till exempel parkeringsplatser i det fria.  

På avståndet mellan individriskkontur 10-6 och 10-7 (25-30 meter från Skånebanans 

spårmitt) rekommenderar länsstyrelsen att enkelt utrymda byggnader i ett plan uppförs. 

Vård, skola samt kontor och bostäder i flera plan rekommenderas inte uppföras på detta 

avstånd. 

På ett avstånd som överstiger avståndet till individriskkontur 10-7 får all typ av verksamhet 

bedrivas ur ett individriskperspektiv. 

En av de befintliga byggnaderna är belägen närmre än 30 meter från Skånebanans mitt. 

Byggnaden är i flera plan och därför följs inte Länsstyrelsens rekommendationer. Vid 

hantering av risker ska dock alltid flera olika värden beaktas. I detta fall är byggnaden 

befintlig och åtgärder för att hantera risker är därför mer kostsamma än vid nybyggnation. 

Figur 11 visar de olika olycksscenariernas riskbidrag vid olika avstånd från Skånebanan. 



 Hässleholms kommun 

 Fornbacken 6 

 Flerbostadshusbebyggelse 

Brandkonsultbyrån Sverige AB 2019-08-31 

Kommendörsgatan 3 Resultatrapport 

281 35 Hässleholm Sida 16 av 18 

 

Figur 11: Riskbidraget intill Skånebanan 

Mellan 25 och 30 meters avstånd från Skånebanan är strålning från en pölbrand den helt 

dominerande risken. Denna olycksrisk är svår att hantera invid riskkällan på annat sätt än att 

minska utbredningen av den brännbara vätskan så att pölbranden blir så liten som praktiskt 

möjligt. Detta kan hanteras genom en vall eller dikning och i detta fall finns redan en 

naturlig vall/slänt som bedöms kunna styra pölens utbredning. 

Den befintliga byggnaden är i tegel vilket är ett mycket beständigt material vid brand. Vid 

verksamheten bostad och kontor förväntas individer på planområdet till största del vistas 

inomhus vilket innebär att de delvis är skyddade mot direkt strålning från en pölbrand. 

Oklassade fönster och dörrar utgör dock en kritisk punkt på så sätt att strålning från en 

brand kan antända rum i byggnaden via dessa. Ett sätt att hantera detta är att byta dörrar 

och fönster mot brandtekniskt klassade sådana vilket också medför att de inte får vara 

öppningsbara. 

Sett till kostnaderna för ett sådant ingrepp samt den förlorade möjligheten att vädra rum 

via denna fasad görs bedömningen att individer bör vara skäligt skyddade inom byggnaden 

om följande förutsättningar råder: 

• Personer som vistas i byggnaden ska kunna utrymma på egen hand 

• Utrymning ska kunna ske från riskkällan 

• Ventilationen ska vara avstängningsbar 

Detta innebär att skola och vård inte bör bedrivas i denna byggnad då 

utrymningssituationen är betydligt mer komplicerad för denna typ a verksamhet än vad den 

är för kontor och bostäder. Det innebär även att personer på våningsplan 2 antingen ska ha 
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en skyddad väg ner till det fria via fasaden som vetter från Skånebanan, eller att personer 

kan utrymma via fönster i fasaden som vetter från Skånebanan. Detta bör beaktas vid 

utfärdande av bygglov samt innan startbesked för en verksamhetsförändring ges. 

Exploateringsgraden på fastigheten kan öka, ny- och tillbyggnationer som medför 

förtätningar av personantalet bör inte göras inom 30 meter från Skånebanan. Figur 12 visar 

samhällsrisken då byggnader uppförs för att betjäna 300 personer på Fornbacken 6. 

  

Figur 12: Samhällsrisk då 300 personer kan uppehålla sig på fastigheten (gul linje ska inte överskridas) 

Diagrammet visar att samhällsrisken är fortsatt låg även om fastigheten förtätas i stor 

omfattning.  

  

1,00E-09

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1 10 100 1000

Sa
n

n
o

lik
h

e
t 

d
ö

d
so

ly
ck

o
r 

p
å 

gr
u

n
d

 a
v 

u
ts

lä
p

p
 a

v 
fa

rl
ig

t 
go

d
s 

[Å
r^

-1
]

Antal döda [st]

Samhällsrisk med naturlig vall, 300 personer 
på planområdet

Samhällsrisk
planområde



 Hässleholms kommun 

 Fornbacken 6 

 Flerbostadshusbebyggelse 

Brandkonsultbyrån Sverige AB 2019-08-31 

Kommendörsgatan 3 Resultatrapport 

281 35 Hässleholm Sida 18 av 18 

5 Resultatets tillförlitlighet 
Resultatet av analysen bedöms vara robust med hänsyn taget till möjlig exploatering av 

fastigheten. Om förekomsten av en slänt/vall inte kan säkerställas i framtiden 

rekommenderas det att inte uppföra nya byggnader på ett avstånd närmre än 40 meter från 

Skånebanans spårmitt. Samtliga befintliga byggnader bör då hanteras på så sätt som är 

beskrivet i avsnitt 4 för närmst belägna byggnad. 

En förväntad framtida ökning av transporter är taget hänsyn till i analysen, dock kan en 

utbyggnad av stambanan medföra nya godsflöden och ett oväntat ökat flöde av farligt 

gods på Skånebanan. Detta bör utredas i samband med att analyser för utbyggnaden av 

stambanan arbetas fram och vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas i samband med 

utbyggnaden. 

Avstängningsbar ventilation är en enkel åtgärd för att öka möjligheten för personer att sätta 

sig i säkerhet, eller stanna i säkerhet inom en byggnad vid en olyckshändelse. Åtgärden 

bedöms vara skälig för samtliga byggnader som uppförs samt för befintliga byggnader på 

Fornbacken 6. 

 


