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Följande ärende ska behandlas:

1. Val av justerare samt tid för justering
2. Yttrande över remiss avseende Program för styrning i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0100

3. Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, gällande
AkkaFRAKTs utökning av verksamheten på fastigheterna Dalby 49:1 med flera i
Lunds kommun
Dnr MN 2018/0103

4. Yttrande över detaljplan för del av Eskil 21 i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0099

5. Yttrande över samråd avseende detaljplan för Fastighetsboken 1 i Lunds
kommun
Dnr MN 2018/0101

6. Sammanträdestider för miljönämnden år 2019
Dnr MN 2018/0110

7. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-06-25 – 2018-09-24
Dnr MN 2018/0009

8. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2018/0010

9. Miljödirektören informerar
10. Miljönämndens ledamöter och ersättare informerar
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Ledamöter
Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)
Ersättare
Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Agneta Mattsson (M)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Lars Siljebratt (V)
Lisa Mari Sundin (C)
Övriga
Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare
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1. Val av justerare samt tid för justering
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2. Yttrande över remiss avseende Program för
styrning i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0100

Sammanfattning
MR dnr 2018.2182.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss
avseende Program för styrning i Lunds kommun. Syftet med
programmet är bland annat att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Därutöver ska det skapa en enhetlig arbetsprocess för
hantering av styrande dokument.
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning för
Lunds kommun. Programmet fastställer tydligt och lättbegripligt
kopplingen mellan styrsystem och ledningsprocess samt hur
styrdokument på ett enhetligt sätt ska definieras, benämnas samt
hanteras. Dessutom klarläggs principerna för vilka styrdokument
som beslutas av respektive roll i kommunen. Det är en förutsättning
för att kunna uppnå hög kvalitet i arbetet med Lunds kommuns
styrdokument, såväl internt som gentemot medborgarna.
Förvaltningen anser dock att spörsmål som rör kommunikation hade
kunnat belysas ännu tydligare, då just kommunikation har en
avgörande roll för att arbetet med styrdokument kan hanteras på
bästa sätt och samordnas, i enlighet med Ett Lund.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över remiss för Program för styrning i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-19, dnr MN 2018/0100.3 och MR
2018.2182.2.
KSau remiss 2018-08-20 inklusive KS beslut 2018-08-20 § 146 och
förslag avseende Program för styrning i Lunds kommun, dnr MN
2018/0100.1 och MR 2018.2182.1.
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Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss för
Program för styrning i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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3. Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, gällande AkkaFRAKTs utökning av
verksamheten på fastigheterna Dalby 49:1 med flera
i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0103

Sammanfattning
MR dnr 2016.1429.
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förening har hos
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne ansökt om
tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan gäller en utökning av befintlig
verksamhet till en årlig hantering av 100 000 ton icke farligt avfall
samt maximalt 500 ton farligt avfall, varav högst 40 ton vid något
enskilt tillfälle, inom fastigheterna Dalby 49:1, 50:1 och 50:2,
Önneslöv 38:4 samt Lunnarp 5:9 i Lunds kommun. Till ansökan har
upprättats en miljökonsekvens-beskrivning.
Miljöprövningsdelegationen har anmodat miljönämnden i Lunds
kommun att yttra sig med svar på om nämnden anser att
verksamheten är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan.
Miljöförvaltningen anser att den ansökta verksamheten är tillåtlig
enligt miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor och
skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade samt möjliga att kontrollera.
Förvaltningen anser att det är särskilt angeläget att bolaget ålägges
utredningsvillkor avseende omhändertagande av dagvatten inom
området i enlighet med inlämnat förslag U1 i ansökan.
Miljönämnden föreslås besluta
att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2018, dnr MN
2018/0103.3 och MR 2016.1429.7.
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Länsstyrelsen Skåne, Miljöprövningsdelegationens remiss 2018-0904, AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet gällande utökning av verksamheten på
fastigheterna Dalby 49:1 med flera, dnr 551-35089-2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se
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4. Yttrande över detaljplan för del av Eskil 21 i Lunds
kommun
Dnr MN 2018/0099

Sammanfattning
MR dnr 2018.2103.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag för
fastighet Eskil 21. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten
att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen på fastigheten
till forskning och undervisningsändamål. Förslaget innebär att
befintlig bebyggelse ska kopplas samman med en ny byggnad mot
Sölvegatan. Planförslaget innefattar även bekräftande av rådande
förhållanden med användning och rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelse för del av befintlig bebyggelse.
Planförslaget innefattar cirka 14 000 kvm bruttototalarea (BTA) i två
till sex våningar.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor om förebyggande
åtgärder gällande markradon samt fortsatt provtagning av PCB-fogar
och mark.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2018, dnr MN
2018/0099.3 och MR 2018.2103.2.
Byggnadsnämndens remiss den 24 augusti 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer samt
byggnadsnämndens beslut den 19 juni § 113.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Page 9 of 459

Miljönämnden

Kallelse

10 (16)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-10

MN 2018/0112

5. Yttrande över samråd avseende detaljplan för
Fastighetsboken 1 i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0101

Sammanfattning
MR dnr 2018.2183.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan
för ändrad markanvändning inom Fastighetsboken 1 samt del av
Norra Fäladen 4:1. Fastigheten planeras för bostäder i 5-6 våningar,
centrumverksamheter samt torg.
Exploatören har för avsikt att låta bostädernas upplåtelseformer
variera, så även lägenheternas storlek. Här planeras för både
bostads- och hyresrätter, studentbostäder och vård- samt
anhörigboende. Antalet bostäder uppskattas till mellan 400-500
stycken. Centrumverksamhet kan bli aktuellt i kvarterens
bottenvåning. Utanför bebyggelsens nordvästra hörn föreslås att ett
torg bildas då platsen utgör en naturlig knutpunkt. Den västra delen
av bebyggelsen får ett parkeringsgarage i de två första våningarna,
utöver dessa parkeringsplatser kommer markparkeringar att
anläggas parallellt med Norra Ringen.
Fastigheten är idag är planlagd för industri, forskning och utveckling
och innehåller en asfalterad markparkering samt vegetation.
Förslaget innebär att dagvattnet behöver fördröjas för att inte
belasta det kommunala nätet med större vattenmängder än vad
marken alstrar idag. Planerad bebyggelse förses med
skyddsbestämmelser om buller, risk, radon och markförorening.
Miljöförvaltningen föreslår att planens bostadsändamål avstyrks och
tar i sitt yttrande upp bland annat upp frågor om trafiksituationen,
luftföroreningar, buller och markföroreningar.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2018, dnr MN
2018/0101.5 och MR 2018.2183.3.
Byggnadsnämndens remiss den 3 september 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
trafikbullerutredning, luftkvalitetsutredning, dagvattenutredning
och miljöutredning.
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 § 137.
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Miljönämnden föreslås besluta
att
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anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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6. Sammanträdestider för miljönämnden år 2019
Dnr MN 2018/0110

Sammanfattning
Miljöförvaltningens förslag till sammanträdestider för miljönämnden
år 2019, utifrån fastställda sammanträdestider för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt utifrån tidplan för
ekonomi och verksamhet:










Onsdag 30 januari
Torsdag 7 mars
Torsdag 11 april
Torsdag 9 maj
Torsdag 13 juni
Torsdag 12 september
Torsdag 10 oktober
Torsdag 14 november
Torsdag 12 december

Sammanträdestid från kl. 18.00, förutom decembersammanträdet
som börjar kl. 16.00.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag
till sammanträdestider år 2019 för miljönämnden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-27, dnr MN 2018/0110.1.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider år
2019 för miljönämnden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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7. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation
2018-06-25 – 2018-09-24
Dnr MN 2018/0009

Sammanfattning
MR dnr 2018.0076.
Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-06-25 –
2018-09-24.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2018-06-25 – 2018-09-24.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-26, dnr MN 2018/0009.19 och MR
2018.0076.13.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2018-06-25 – 2018-09-24.
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8. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2018/0010

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-27, dnr MN 2018/0010.21.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.
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9. Miljödirektören informerar
Sammanfattning
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen.
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10. Miljönämndens ledamöter och ersättare
informerar
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LUNDS

MN 2018/0100.3
MR 2018.2182.2

KOMMUN

Sabina Lindell

Miljönämnden

046-359 52 62
sabina.lindell@lund.se

Yttrande över remiss avseende Program för styrning i
Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss
avseende Program för styrning i Lunds kommun. Syftet med
programmet är bland annat att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Därutöver ska det skapa en enhetlig arbetsprocess för
hantering av styrande dokument.
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning för
Lunds kommun. Programmet fastställer tydligt och lättbegripligt
kopplingen mellan styrsystem och ledningsprocess samt hur
styrdokument på ett enhetligt sätt ska definieras, benämnas samt
hanteras. Dessutom klarläggs principerna för vilka styrdokument
som beslutas av respektive roll i kommunen. Det är en förutsättning
för att kunna uppnå hög kvalitet i arbetet med Lunds kommuns
styrdokument, såväl internt som gentemot medborgarna.
Förvaltningen anser dock att spörsmål som rör kommunikation hade
kunnat belysas ännu tydligare, då just kommunikation har en
avgörande roll för att arbetet med styrdokument kan hanteras på
bästa sätt och samordnas, i enlighet med Ett Lund.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget över remiss för Program för styrning i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-19, dnr MN 2018/0100.3 och MR
2018.2182.2.
KSau remiss 2018-08-20 inklusive KS beslut 2018-08-20 § 146 och
förslag avseende Program för styrning i Lunds kommun, dnr MN
2018/0100.1 och MR 2018.2182.1.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.
Syftet med programmet är att stärka helheten i Lund och knyta
samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen. Alla medarbetare och politiker i Lunds kommun ska följa
lagar, regler, förordningar, policys, riktlinjer, mål, vision,
fokusområden, program, planer och uppdrag. Programmet ska göra
det tydligt hur styrningens olika delar hänger ihop och hur
styrdokument ska aktualiseras och hur nya styrdokument ska tas
fram. Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och för
hur styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras,
kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för att
underlätta spårbarhet och kommunikation.

Miljöförvaltningens synpunkter och kommentarer
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till Program för styrning i Lunds
kommun. I programmet definieras tydligt relevanta begrepp/
terminologier samt roller och ansvar.

Begrepp och terminologier
I Program för styrning definieras inledningsvis på ett pedagogiskt
och lättbegripligt sätt vad som inbegrips i begreppen vision, policy,
program, plan, strategi, handlingsplan, riktlinjer samt regler och
rutiner samt även vad begrepp som rör ledningsprocessen innebär,
såsom ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning.
Därefter klargörs tydligt begrepp vad gäller styrdokument i Lunds
kommun. Att styrdokument delas in i olika dokumenttyper
underlättar också förståelsen för vad som avses och vilka som
berörs. De föreslagna begreppen gällande styrdokument –
aktiverande (tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå),
normerande (tydliggör kommunens förhållningssätt och arbetssätt
med internt fokus), organiserande (tydliggör roll- och
ansvarsfördelning inom kommunen) samt regler för invånare och
företag (tydliggör villkor för kommunal service och krav) – är
lättillgängliga och logiska. Utmärkt också att det klarläggs i
programmet att undantag från denna terminologi endast ska göras
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när lagstiftning eller förordning fordrar att kommunen upprättar
vissa slag av styrdokument. Då blir det tydligt vad som gäller
samtidigt som det finns ett visst mått av flexibilitet så att anpassning
utifrån lagkrav möjliggörs.

Roller och ansvar
Det klargörs förtjänstfullt i programmet vilka roller –
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder/styrelser samt
förvaltningar – som har ansvar för att anta de olika dokumenten
ifråga.
Det är därutöver utomordentligt att det i programmet fastställs att
det i respektive styrdokument ska framgå när uppföljning,
aktualisering eller revidering ska ske. Likaså att krav ställs på att alla
som arbetar med styrande dokument och i ledningsprocessen inför
förslag om nya styrdokument inventerar vad som redan beslutats så
att styrdokumentens olika mål inte motsätter annan styrning. På så
vis skapas gynnsamma förutsättningar för att hanteringen av
dokument sköts adekvat.

Helhetssyn och kommunikation
Kopplingen mellan ledningsmodell och styrsystem, med relationerna
mellan styrdokumenten samt Lunds kommuns vision och
förhållningssätt, illustreras på ett klargörande sätt i programmet.
Detta understödjer helhetssyn och förståelse för hur delarna hänger
samman, något som är essentiellt i syfte att undvika suboptimeringar
där förbättringar i vissa delar/områden sker på bekostnad av andra
delar i systemet. Genom att främja och sprida vikten av helhetssyn
underlättas förbättringar till gagn för kommunen som helhet, i
enlighet med Ett Lund.
Programmet fastställer att det ska tydliggöra hur styrningens olika
delar hänger ihop samt hur styrdokument ska aktualiseras och hur
nya styrdokument ska tas fram. Därutöver ska det ska generera en
likformig arbetsprocess för hur styrande dokument ska beslutas,
genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas. Programmet
uttrycker även som syfte att underlätta spårbarhet och
kommunikation i ledningsprocessen och dess styrdokument. Vad
gäller just kommunikationens roll i detta arbete nämns specifikt att
den har en avgörande roll för att nå ut med information till
medarbetarna, där grundläggande förutsättningar för att
styrdokument ska ha avsedd effekt bygger på att de är kända för
medarbetarna inom organisationen samt att de är lättillgängliga och
enkla att använda i det dagliga arbetet. Med tanke på detta hade det i
programmet kunnat lyftas olika rekommenderade sätt att säkerställa
just kommunikationen av styrdokument, framför allt
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kommunövergripande sådana, i Ett Lund-anda. Även om syftet med
Program för styrning sannolikt inte är att detaljstyra hur arbetet
med styrdokument ska utföras hade koppling till kommunikationsplattform, kommunikationspolicy eller likande kunnat belysas. Då
hade förutsättningar för att styrdokumenten implementeras och
efterlevs på tillfredsställande sätt kunnat förbättras samtidigt som
risken att styrdokument tas fram som har mål som står i konflikt
med varandra hade kunnat minskas. Detta hade med andra ord
främjat kvalitetssäkring, effektivitet och helhetssyn.

Sammanfattande kommentarer
Sammanfattningsvis anser miljöförvaltningen att Program för
styrning på ett överskådligt, kortfattat och effektivt fastställer vilka
begrepp, roller och krav som ska gälla avseende hanteringen av
styrdokument i Lunds kommun. Det är mycket fördelaktigt att en
enhetlig, kort och koncis beskrivning för de olika dokumenttyperna
och processerna finns så att det inte råder tveksamhet om vad de
avser och vilken roll som har ansvar att anta styrdokumenten. Likaså
lyfts helhetsbilden och styrdokumentens koppling till vision och
förhållningssätt på ett tydligt sätt. Det är en förutsättning för att
kommunens arbete med styrdokumenten ska kunna hålla en hög
kvalitet såväl internt som gentemot medborgarna. Däremot hade
helhetssynen och kopplingen till Ett Lund kunnat stärkas ytterligare
av att programmet tydligare belyser vikten som kommunikation har
i detta arbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget över remiss för
Program för styrning i Lunds kommun.

Björn Berséus
Miljödirektör

Sabina Lindell
Controller

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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LUNDS
KOMMUN

Britt Steiner
046-3596398
britt.steiner@lund.se

Program för styrning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag. Kommunstyrelsen
arbetsutskott har beslutat att sända ut förslaget på remiss för
yttrande till kommunens nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018
Förslag till Program för styrning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2108.

Ärendet
Kommunkontoret har i samråd med kommunens ledningsgrupp tagit
fram ett förslag till Program för styrning i Lunds kommun.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen för att stödja arbetet för att uppnå
visionen.
Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och för hur
styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras,
kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig
terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för att
underlätta spårbarhet och kommunikation.
Förslaget remitteras till nämnder, styrelser och kommunstyrelsens
utskott för yttrande senast den 30 oktober 2018.

Kommunkontoret

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-20

LUNDS
KOMMUN

§ 146

Program för styrning

Dnr KS 2018/0496

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till program för styrning.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman
visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra
styrande dokument i kommunen och stödja och vägleda arbetet för
att uppnå visionen.

Beslutsunderlag
Förslag till program för styrning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att skicka ut förslaget till program för styrning på remiss till
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott.
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunstyrelsens utskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-20

KS 2018/0581

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-08-20 klockan 13.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare

Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga

Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Johanna Davander, Kommunikationschef
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare
Britt Steiner, Planeringschef
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Mattias Hedenrud, Ledningsstrateg

Justerare

Emma Berginger (MP)

Paragrafer

§ 145-150

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-20

KS 2018/0581

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-20

Paragrafer

§ 145-150

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Syfte
I Ett Lund arbetar vi gemensamt och enhetligt för att förbättra verksamheten och för att,
skapa utrymme för kreativitet och innovation.
Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen för att
stödja arbetet för att uppnå visionen.
Alla medarbetare och politiker i Lunds kommun ska följa lagar, regler, förordningar,
policys, riktlinjer, mål, vision, fokusområden, program, planer och uppdrag. Detta
program ska göra det tydligt hur styrningens olika delar hänger ihop och hur
styrdokument ska aktualiseras och hur nya styrdokument ska tas fram.
Programmet ska också skapa en enhetlig arbetsprocess och för hur styrande dokument
ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa
en enhetlig terminologi i ledningsprocessen och styrande dokument för att underlätta
spårbarhet och kommunikation.
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Ledningsmodell

Verksamhetens basuppdrag, vision och
fö rh å11 ni ngss ätt

Ekonomistyrning

II

Målstyrning

•

Kvalitetsstyrning

Lunds kommuns ledningsmodell bygger på att varje nivå i organisationen tar fram sina
mål med sitt basuppdrag, kommunens vision och fokusområden som utgångspunkt.

Basuppdrag
Lagar och förordningar styr kommunens verksamhet. Nämnders och styrelsers
basuppdrag regleras i lag, reglementen och förordning samt kommunala strategier,
program, planer, policys och riktlinjer.

Vision
Visionen fungerar som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och
förändringsarbete i kommunen.

Förhållningssätt
Förhållningssättet ger alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i
allt agerande.

Ledningsprocessen
Den kommunövergripande ledningsprocessen består av tre delprocesser som har ett
starkt samband och där delprocesserna är beroende av varandra. Delprocesserna är:
strategiprocess, planeringsprocess och uppföljningsprocess.
Ledningsprocessen innefattar de aktiviteter och det arbete som genomförs för att formulera kommunens vision, fokusområden och mål samt arbetet med att uppnå dessa
mål. Ledningsprocessen skapar systematik i organisationen och används för att
samordna, kommunicera och skapa delaktighet, med syfte att uppnå organisationens
övergripande mål.

3
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Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen utgår från:




Kommunallagens krav på ekonomisk förvaltning
Finansiella mål
Nämndgemensamma riktlinjer för ekonomistyrning

De finansiella målen begränsar det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige kan
fatta beslut om. De nämndgemensamma riktlinjerna för ekonomistyrning anger
förutsättningar för styrelser och nämnders ekonomistyrning.
Målstyrning
Styrning som är ambitionssatt uttrycks i mål. Målen ska förstärka kommunens arbete
inom olika områden för att nå visionen. Att tydliggöra målsättningarna är en viktig
förutsättning för att kunna göra en bra analys.
Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som alla nämnder och styrelser ska
förhålla sig till. Kommunfullmäktige beslutar om mål som är strategiskt viktiga för
utvecklingen inom respektive fokusområde.
Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner för
respektive verksamhetsår. Nämnder och styrelser ska förhålla sig till de gemensamma
fokusområdena när de beslutar om utvecklingsmål inom den egna basverksamheten. I
uppföljningsprocessen ska nämnder och styrelser redovisa hur de bidragit till den
gemensamma utvecklingen.
Förvaltningarna tar fram mål för avdelningar eller enhet som benämns verksamhetsmål.
Dessa mål kan ha sin utgångspunkt i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av
basuppdraget och ekonomistyrningen. Varje medarbetare ska veta vad som förväntas av
hen och detta ska uttryckas i den individuella utvecklingsplanen.
Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrningen följer basuppdraget och ger underlag för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten inom verksamheterna och ge möjlighet till ett
systematiskt förbättringsarbete.
Nämnderna tar fram kvalitetsindikatorer för att löpande följa utvecklingen inom
nämndens basuppdrag. Jämförelser av kvalitetsindikatorer ger underlag för ett ständigt
lärande och ett underlag för rapportering till medborgarna.

Styrsystem
Styrsystemet omfattar alla styrdokument och är ett verktyg för att förverkliga politiska
mål och beslut. Grundläggande förutsättningar för att styrdokument ska ha den tänkta
effekten är bland annat att de är kända för dem som arbetar i organisationen, att de är
lätt tillgängliga, att de är enkla att använda i det dagliga arbetet, att det är tydligt vad
aktuellt styrdokument styr samt att de är aktuella och inte motsätter annan styrning.
För att kommunens styrning ska uppnå förutsättningen att styrdokumentens olika mål
inte motsätter varandra är det av vikt att alla som arbetar med styrande dokument, och i
ledningsprocessen, är medvetna om detta och inför varje förslag och beslut inventerar
vad som redan beslutats.
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Ansvar och roller
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och
andra viktiga ekonomiska frågor samt nämndernas organisation och
verksamhetsformer.
Kommunstyrelsen ansvarar för
att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av
brukarinflytandet,
att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer,
nämndsövergripande styrdokument och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten inklusive de kommunala företagen,
att leda och samordna arbetet med utvärdering och utveckling av hela den kommunala
verksamheten inklusive de kommunala företagen,
att ansvara för den ekonomiska planeringen, samt
att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin följs och att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och
ekonomiskt.
Nämnder och styrelser ansvarar för
att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt i de frågor som fullmäktige har delegerat till den.
att besluta om de styrdokument som krävs för den egna verksamheten samt besluta i
frågor som de enligt lag eller annan författning ansvarar för.

5
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Begrepp
Lunds kommun har olika typer av styrdokument: aktiverande, normerande,
organiserande och regler för de som bor och verkar i kommunen.
Aktiverande styrdokument tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå. Normerande
styrdokument tydliggör kommunens förhållningssätt och arbetssätt och har därför ett fokus
på hur kommunen fungerar internt.
Organiserande styrdokument ska tydligt visa hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut inom
kommunen.
Regler för invånare och företag tydliggör villkoren för kommunal service och vilka krav
kommunen ställer på de som bor och verkar i kommunen.

Indelningen ska göra det enklare att förstå syftet med ett styrande dokument. Undantag
från terminologin görs endast där lagstiftning eller förordning ställer krav på att
kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, jämställdhetsplan
etc.
Ett styrdokument ska benämnas utifrån sin begreppsklassificering. Exempel är
miljöprogram, kulturprogram, arbetsgivarpolicy eller ekonomi- och verksamhetsplan.
Det ska framgå i respektive styrdokument när uppföljning, aktualisering eller revidering ska
ske.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnd/
förvaltning

• Vision
• Program
• Policy (medborgarperspektiv)

• Policy (verksamhetsperspektiv)
• Plan (kommunövergripande)
• Strategi

• Plan
• Handlingsplan
• Riktlinjer, regler och rutiner

6
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Vision
Lunds kommun har en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida
tillstånd. Den ska kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta
till oss.
Visionen antas av kommunfullmäktige.

Policy
En policy visar vilka principer som bör prägla kommunen, den uttrycker kommunens
förhållningssätt till något. En policy anger principer som kan tjäna som vägledning inom
det aktuella området, vilka allmänna effekter som eftersträvas och vilka värden som ska
beaktas. En policy kan ibland uttryckas i en enda mening, det kan då vara lämpligt att
låta policyn ingå i ett annat dokument.
En policy antas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Program
Ett program uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. Ett
program lägger fast mål för ett område men innehåller inte utförande eller metoder.
Ett program antas av kommunfullmäktige.

Plan
En plan beskriver önskade åtgärder för att säkra resultatet inom ett område. En plan är
kopplad till ett fokusområde, program, strategi eller policy. En plan omsätter
inriktningen i det överordnade styrdokumentet till konkreta mål eller åtgärder. En plan
anger vilken nämnd som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
Övergripande kommungemensamma planer antas av kommunstyrelsen. Nämnderna
antar verksamhetsspecifika planer för den egna verksamheten.

Strategi
En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. En strategi ska
utgöra en grund för en prioritering och beskriva hur vi ska uppnå uppsatta mål inom ett
visst område. I dokumentet ska det finnas angivet när strategin ska följas upp och vid
behov revideras.
En strategi antas av kommunstyrelsen.

Handlingsplan
En handlingsplan omsätter inriktningen i en plan, program, strategi eller policy till
konkreta åtgärder.
Handlingsplaner antas av nämnd eller förvaltning.

Riktlinjer
En riktlinje stödjer organisationen så att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Riktlinjer
kan vara inriktade på metoder och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Syftet med
riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den
bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Riktlinjer antas av nämnd eller förvaltning.

Regler och rutiner
Konkreta regler, rutiner eller anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.
Regler och rutiner antas av nämnd eller förvaltning.
7
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KOMMUN

Stefan Andersson

Miljönämnden

046-359 52 77
stefan.andersson@lund.se

Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, gällande AkkaFRAKTs utökning av
verksamheten på fastigheterna Dalby 49:1 med flera
i Lunds kommun
Sammanfattning
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förening har hos Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken.
Ansökan gäller en utökning av befintlig verksamhet till en årlig
hantering av 100 000 ton icke farligt avfall samt maximalt 500 ton
farligt avfall, varav högst 40 ton vid något enskilt tillfälle, inom
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1 och 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp
5:9 i Lunds kommun. Till ansökan har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljöprövningsdelegationen har anmodat miljönämnden i Lunds
kommun att yttra sig med svar på om nämnden anser att verksamheten
är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan.
Miljöförvaltningen anser att den ansökta verksamheten är tillåtlig
enligt miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor och
skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade samt möjliga att kontrollera.
Förvaltningen anser att det är särskilt angeläget att bolaget ålägges
utredningsvillkor avseende omhändertagande av dagvatten inom
området i enlighet med inlämnat förslag U1 i ansökan.
Miljönämnden föreslås besluta

Postadress

Box 41
221 00 Lund

att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

Page 32 of 459

E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-30

2 (4)
Diarienummer

MN 2018/0103.3
MR 2016.1429.7

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2018, dnr MN
2018/0103.3 och MR 2016.1429.7.
Länsstyrelsen Skåne, Miljöprövningsdelegationens remiss 2018-09-04,
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet gällande utökning av verksamheten på fastigheterna Dalby
49:1 med flera, dnr 551-35089-2016.

Barnets bästa
Ärendet är ett yttrande gällande prövning av en miljöfarlig verksamhet
och barns bästa har beaktats i yttrandet.

Ärendet
AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förening har hos Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken.
Ansökan gäller en utökning av befintlig verksamhet till en årlig
hantering av 100 000 ton icke farligt avfall samt maximalt 500 ton
farligt avfall, varav högst 40 ton vid något enskilt tillfälle, inom
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1 och 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp
5:9 i Lunds kommun. Till ansökan har upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.
Miljöprövningsdelegationen har anmodat miljönämnden i Lunds
kommun att yttra sig med svar på om nämnden anser att verksamheten
är tillåtlig eller om nämnden avstyrker ansökan. Om nämnden anser
att verksamheten är tillåtlig vill Miljöprövningsdelegationen ha
förslag på villkor och/eller skyddsåtgärder för den aktuella
verksamheten.

Befintlig verksamhet
AkkaFRAKT (nedan kallat bolaget) bedriver sedan 2014 miljöfarlig
verksamhet på före detta Siporexbolagets fabriksområde sydost om
Dalby tätort. Verksamheten består huvudsakligen av hantering av
bygg- och rivningsavfall (sortering och mekanisk bearbetning inför
återvinning). Befintlig verksamhet är anmälningspliktig till
kommunen och miljönämnden har meddelat föreläggande om
försiktighetsmått och begränsningar för verksamheten
(delegationsbeslut 2014-02-24, MR dnr 2013.2491.2).

Prövningsprocess – utredningar och kompletteringar
Tillståndsprövningen påbörjades under 2016 med ett tidigt samråd
som hölls i bolagets lokaler. Miljöförvaltningen har därefter yttrat sig
över inlämnad ansökan i den så kallade kompletteringsremissen
(tjänsteskrivelse 2017-04-21, MR dnr 2016.1429.5).
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Ansökningshandlingarna innehåller en omfattande skriftväxling
mellan länsstyrelsen och bolaget. Bolaget har lämnat in ett antal
revideringar av ansökan bland annat med hänvisning till ändringar i
miljöprövningsförordningen. Bolaget har även inkommit med
kompletterande handlingar avseende exempelvis lokaliserings-,
externbuller-, brandrisk- och VA-utredning samt utredningar
avseende möjliga reningsmetoder för utgående vatten i syfte att
uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för vatten.
Bolaget har under utredningstiden ändrat sitt yrkande för verksamheten
avseende årlig hanterad mängd förorenade massor och mängd brännbart
avfall (Tyréns – Reviderat yrkande 2018-05-15) samt reviderat sina
villkorsförslag för verksamheten (Tyréns – Reviderat förslag till villkor
2017-10-26).

Miljöförvaltningens överväganden
Miljöförvaltningen har granskat bolagets handlingar till ansökan
och bedömer att relevanta frågor så långt möjligt har utretts och
besvarats. Förvaltningen anser att den ansökta verksamheten är
tillåtlig enligt miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor
och skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade så att såväl verksamhetsutövaren som tillsynsmyndigheten
förstår att tolka dem. Villkoren bör också vara möjliga att kontrollera.
Förvaltningen har vissa svårigheter att tolka den inlämnade ledningsnätsutredningen (VA-utredningen) och förstå vilka ledningar, brunnar
och dammar som är i drift samt funktionen hos dessa. Det framgår
också av handlingarna att dammsystemet till viss del används, eller
har använts, för att avvattna AB Sydstens täktområde i direkt
anslutning österut. Dessa förhållanden behöver utredas noggrannare.
Det råder också oklarhet kring dagvattnets föroreningsinnehåll och
vilken som är bästa metod/teknik för att rena dagvattnet. Det behöver
vidare tydliggöras i vilken punkt som provtagning på utgående vatten
ska göras samt vilka parametrar som provtagningen ska omfatta.
Förvaltningen anser därför att det är särskilt angeläget att bolaget
ålägges utredningsvillkor enligt inlämnat förslag U1 i ansökan.
Den för svenska förhållanden ovanliga sommaren 2018 med värmeböljor (höga temperaturer) och extrem torka ledde generellt till att
byggrelaterade entreprenadverksamheter och verksamheter som
hanterar bygg- och rivningsavfall, jord- och schaktmassor, hade svårt
att hantera problem med avdrift av stoft/damm. Stoft kunde driva långa
sträckor och generera problem även en bra bit från ursprungsplatsen.
Miljöförvaltningen fick under sommarmånaderna ta emot ett osedvanligt stort antal klagomål från närboende och allmänheten men även
från näringsidkare på just oförmågan att minimera denna olägenhet.
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MN 2018/0103.3
MR 2016.1429.7
Majoriteten av experter på klimatfrågor varnar för att de klimatförändringar vi antas stå inför kan ge återkommande väderfenomen
med hetta och extrem torka under sommarmånaderna. Förvaltningen
anser mot denna bakgrund att tillståndet bör förenas med tydliga
villkor kring bolagets ansvar att förhindra avdrift av stoft/damm
(dammbekämpning) som kan ge upphov till betydande olägenhet för
närboende och närliggande verksamheter.

Miljöförvaltningens ställningstagande
Förvaltningen anser att den ansökta verksamheten är tillåtlig enligt
miljöbalken om tillståndet förenas med relevanta villkor och
skyddsåtgärder. Villkoren bör vara tydligt formulerade och
utformade samt möjliga att kontrollera.
Förvaltningen anser att det är särskilt angeläget att bolaget ålägges
utredningsvillkor avseende omhändertagande av dagvatten inom
området i enlighet med inlämnat förslag U1 i ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

tillstyrka AkkaFRAKT i Skåne Ek. Förenings ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utökning av
verksamheten på fastigheten Dalby 49:1 med flera i Lunds
kommun.

att

yrka att bolaget ålägges utredningsvillkor avseende
omhändertagande av dagvatten inom området enligt förslag U1
i ansökan.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se
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Enligt sänd.lista

Sökande: Akka Frakt i Skåne Ek. Förening

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Gällande utökning av verksamheten på fastigheterna Dalby 49 : 1, 50: 1, 50:2, 5:9
och 38:4, Lunds kommun
Handlingarna har tidigare översänts i samband med Miljöprövningsdelegationens
förfrågan om eventuellt behov av komplettering. Ytterligare handlingar som kommit
in i ärendet bifogas.
Yttrande över ansökan ska skickas in till Miljöprövningsdelegationen,
via skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ
senast den 12 oktober 2018.
Av yttrandet ska framgå om Ni anser att verksamheten är tillåtlig eller om Ni
avstyrker ansökan. Om Ni anser att verksamheten är tillåtlig vill
Miljöprövningsdelegationen ha förslag på villkor och/ eller skyddsåtgärder för den
aktuella verksamheten.
Upplysnin9ar
Med anlednin9 av att Miljöprövnin9sdele9ationen arbetar med attfarkorta
handlä99nin9stiderna kommer en eventuell begäran om anstånd att bedömas restriktivt.

Kontaktperson i ärendet är Lillian Thurfjell, Miljöavdelninge n,
010-224 16 75
Enligt uppdrag

~kok61 '<l~
Petra Körner

(;

Länsstyrelsen
Skåne

Postadress

Besöksadress

Bankgiro

Telefon

E-post

20515 Malmö

Södergatan 5

102-2847

010-224 10 00 vx

skane@lansstyrelsen.se

291 86 Kristianstad

0 Boulevarden 62 A

Telefax

www
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Bilaga:
Aktbilaga 5-25
SÄNDLISTA
Anmodas att yttra sig:
Miljönämnden i Lund, miljoforvaltningen@lund.se

Bereds tillfälle att yttra sig:
Länsstyrelsen, Milj öprövningsenheten
Lunds kommun, lunds.kommun@lu nd.se
Räddningstjänsten, info@rsyd.se
Trafikverket, diariecenter .region@trafikverk et.se
Höje å vattenvårdsförbund, Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund
Kopia till
Sökande (jämte kungörelse)
Miljöprövningsdelegationen ( & BW)
Miljöavdelningen (LT)
Akten

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter,
se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Länsstyrelsen
Skåne
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Aktbilaga): _ _ _ __
Diarienr:551-35089-2016
Dossienr: 1281-185

Sänds till Nowa Kommunikation AB via e-post avropa@nowakommunikation.se .
och till webbredaktör

Kungörelse Miijöskydd ansökan
Publiceras i

X
X

Blekinge Läns Tidning/Sölvesborgs Tidningen/Karlshamns Allehanda och Sydöstran
Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar / Landskrona Posten
Kristianstadsbladet
Norra Skåne
Post och Inrikes Tidningar
Skånska Dagbladet
Sydsvenskan
Trelleborgs Allehanda (publiceras endast tisdag, torsdag och lördag)
Ystads Allehanda

I Annonsen ska införas 2018-09-07
MILJÖSKYDD
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har hos
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt
miljöbalken till årlig hantering av 100 000 ton icke farligt avfall samt maximalt
500 ton farligt avfall, varav högst 40 ton vid något tillfälle, inom fastigheterna
Dalby 49: 1, 50: 1, 50:2, Önneslöv 38:4 samt Lunnarp 5:9 i Lunds kommun.
Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan
har lämnats in i ärendet.
Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen .se eller
Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 12 oktober 2018.
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning,
Söder atan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.
Hnndläggarc

I

Lilian Thurfjell

I Enhet

~'tö:2·~t1 16 7 5

Milj öprövningsenheten

Refe rens hos sökanden

Mats Bengtsson
Fakturcringsadrcss till sö kand e n

Information till sökanden

AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk
förening
Box 50114
202 11 MALMÖ

Kostnaden för kungörelsen kommer att
faktureras av Nowa Kommunikation AB

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

20515 Malmö

Södergatan 5

010 -224 10 00

010-224 1110

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

O Boulevarden 62 A

010-224 10 00

Page 38 of 459

~,,I,,,~

~f.\~
~''I''"'

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

,1 n Von,, v,-~ mS> : I
101"1 - 6~ -

Sida 1 (5)

L7Länsstyrelsen i Skåne län
att: Ann-Sofie Rosen
205 15 Malmö

Länsstyrelsen Skåne

lnk. 2017 -03- 2 O
Dnr.

Datum:
Handläggare:
Telefonnummer:
E-post:
Diarienr:
Externt diarienr:

2017-03-16
Objektsnamn:
DALBY 49:1 m.fl., AkkaFrakt
Rasmus Trymander
Obiektadress:
Blockvägen, Dalby
046-5405207
Fastighetsbeteckning: DALBY 49:1, 50:1, 50:2, 38:4
rasmus.trymander@rsyd.se
1501.2017.01048
551-35089-2016

551-'3'50<ifli-2.0I~
11 i\- I 'zS':)

Angående komplettering av miljötillståndsansökan, AkkaFRAKT
Räddningstjänsten Syd har tagit del av underlaget och granskat det övergripande. Räddningstjänsten Syd
står fast vid de synpunkter som fördes fram i vårt samrådsyttrande (bifogas), vilka inte beaktats i tillräcklig
omfattning. Ansökan behöver kompletteras och Räddningstjänsten Syd bör få möjlighet att yttra sig över
brandriskutredningen innan ärendet avgörs. Ansökan ska kompletteras med följande:

BehavavkompfetteriJwr gillande MKB ah öuigt underlag
1. Brandriskutredning i enlighet med Räddningstjänsten Syds tidigare yttrande inför samråd.
Utredningen bör syfta till att uppfylla kunskapskravet enligt miljöbalken 2 kap. 2§ samt underlag för
att identifiera de skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön enligt 2 kap 3§. Räddningstjänsten Syd delar inte uppfattningen i ansökan att
"handbrandsläckare etc." är tillräckligt. Skrivningen tyder på otillräcklig förståelse för
brandproblematiken. Utredningen bör belysa bästa möjliga teknik för att förhindra brand och
begränsa skador av brand i anläggningen. Utredningen behövs även som underlag för plan för lagring
av brännbart material enligt villkorsförslag 6 i ansökan samt underlag för räddningstjänstens
insatsplanering.
Brandriskutredningen bör ta utgångspunkt i
o Avfall Sveriges publikationer gällande brandskydd i avfallsanläggningar,
o erfarenheter från inträffade olyckor på liknande anläggningar
o detaljerade utformning av anläggningens totala brandskydd
o bästa möjliga teknik

2.

Kartläggning av brandvattenförsörjning
Tillgång till brandvatten är en fråga som berör val av lämplig plats enligt 2 kap. 6§.
Behov av och tillgång till brandvatten behöver därför beskrivas. Observera att släckvattenbehovet
påverkas av anläggningens brandskydd och riskbild i övrigt enligt punkt 1 ovan.
Om kartläggningen visar brister i det kommunala brandpostnätets kapacitet behöver
verksamhetens risker anpassas så att en brand släckas med tillgängligt släckvatten eller på annat
sätt, t.ex. genom lämpning. Alternativt kan kompletterande brandvattenförsörjning anordnas, t.ex.
genom en släckvattenreservoar eller möjlighet att nyttja dagvattendammarna.

3.

Förutsättningar för omhändertagande av förorenat släckvatten till yttre miljö såväl som till VA
Syds ledningsnät. Räddningstjänsten Syd saknar möjlighet att bedöma recipientemas skyddsvärde
i förhållande till släckvattnets spridningsvägar och miljöpåverkan. Frågan behöver redas ut i
prövningen som en del av kunskapskravet i 2 kap. 2§ med utgångspunkt i kravet på bästa möjliga

Adress
Box 4434
203 15 Malmö

Telefon
046- 540 46 00

Internet
www.rsyd.se
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teknik. Observera att kapacitet för omhändertagande av förorenat släckvatten påverkas av punkt 1
och 2 ovan.

Behav av komplett:ering:1-r fiil/ande wlkarsforslawz
4.

Räddningstjänsten Syd välkomnar villkorsförslag 6 om plan för lagring av brännbart avfall, men
anser att det är för vagt uttryckt och för begränsat i sin omfattning. Det blir rätts osäkert och
komplicerat att tillämpa vid tillsyn. Det behövs villkor som i klartext beskriver hur risken för
brand och brandspridning ska begränsas, t.ex. genom att reglera exempelvis upplagens placering,
innehåll, storlek, höjd, skyddsavstånd och brandgator. Ansökan behöver kompletteras med
tydligare villkor eller tydliga åtaganden under det allmänna villkoret.

5.

Räddningstjänsten Syd ser det som rimligt att verksamheten regelbundet analyserar riskerna för
brand och släckvattenproblematik. Detta behöver regleras inom ramen för miljötillståndet
eftersom bevisbördan enligt 2 kap. 1§ är omvänd jämfört med lagen om skydd mot olyckor.
Ansökan behöver därför kompletteras med ett antingen ett villkor eller ett förtydligande åtagande
under det allmänna villkoret.

"Bda~ ska kontinueriigt anal')5era riskerna får storskalig brand, inklusire potentie/Ja miljö- ah hälsaffekter av
brandg:,ser ah förorenat slä&mtten, så att det får anläggni:ngm alltidfinns en aktuell riskutredmng i erdigfaet rml
kunskapskram iMB 2 kap. 2§. "
6.

Utifrån tillgängliga uppgifter bedömer Räddningstjänster Syd det som rimligt att verksamheten tar
fram underlag för insatsplanering. Villkorsdelen behöver kompletteras enligt följande:

"Bda~ ska bistå rml underlag till insatsplaneringfor kommunal räddm,wtjänstinsats i erdigfaet rml
~tjänsten Syds råd ah amisrdng,tr."
Behavav~r k~tnad/nytta
7.

För att avväga rimligheten enligt 2 kap. 7§ för skyddsåtgärder och val av bästa möjliga teknik
enligt 2 kap. 3§ behövs ett samlat underlag som redogör för:
a.

b.
c.

risk och konsekvenser för brand eller släckvatten (2 kap. 2§)
identifierade åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna ( 2 kap. 3§)
kostnaden för dessa åtgärder.

Följande handlingar har legat till grund för Räddningstjänsten Syds yttrande:
• Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, dnr. 551-35089-2016 (aktbilaga 1-4).
• Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning, bilaga A, daterad 2016-11-17
• Räddningstjänsten Syds samrådsyttrande, daterat 2016-05-17 (bifogas).

Kvalitetsgranskat av:
Rasmus Trymander
Brandingenjör
Ida Svensson
brandingenjör
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Bilaga, Räddningstjänsten Syds samrådsyttrande från 2016-05-17

AkkaFrakt
att: Mats Bengtsson
Box 50114
20211 Malmö

Datum:
Handläggare:
Telefonnummer:
E-post:

2016-05-17
Ida Svensson
073-154 24 50
ida.svensson@rsyd.se

Objektsnamn:
Objektadress:
Blockvägen, Dalby
Fastighetsbeteckning: DALBY 49:1 m.fl.

Diarienr:
1503.2016.03543
Externt diarienr: -

Angående samråd inför ansökan om utökat tillstånd enligt miljöbalken,
AkkaFrakt, Lunds kommun
Räddningstjänsten Syd har tagit del av samrådsunderlaget men anser inte att det är tillräckligt i sin
omfattning. Räddningstjänsten Syd önskar därför att följande ska belysas eller förtydligas:
Alhnän förutsättning
Övergripande, gällande alla synpunkter som presenteras nedan, anser Räddningstjänsten Syd att AkkaFrakt
ska redovisa vilka förväntningar de har på kommunen, VA Syd respektive Räddningstjänsten Syd, gällande
det skadeavhjälpande arbetet vid olycka på anläggningen. Detta är betydelsefullt då det på förhand inte kan
säkerställas att respektive myndighet kan bidra med vad verksamheten förväntar sig att de ska kunna bidra
med. På så sätt får myndigheterna utrymme att bemöta detta samt att eventuella skillnader mellan
AkkaFrakts behov och myndigheternas förmåga kan identifieras och hittas lösningar för.
Bästa möjliga teknik
Bränder i stora upplag är händelser som tenderar att bli utdragna i tid samt resurskrävande om dessa inte
upptäcks och släcks tidigt. Det är därför viktigt att AkkaFrakt själva kan förebygga att en brand inträffar,
såväl som att begränsa och/ eller släcka om en brand skulle inträffa. Förutom att en brand medför att
gifter sprids till miljön med brandgaser, innebär släckning av en sådan här brand också att gifter sprids till
miljön med de stora mängderna vatten som kommer att behöva användas.
Det kan vara svårt att undvika bränder helt vid denna typ av verksamhet och därför är det desto viktigare
att utforma lagringen så att konsekvenserna vid en eventuell brand blir så små som möjligt. På grund av att
bränder generellt sett sprids snabbt i sådana här upplag blir det också viktigt att skapa förutsättningar för
att verksamheten själv ska kunna avhjälpa eller begränsa branden i ett tidigt skede. På olika sätt kan
verksamheten till exempel minska risken för (själv)antändning, använda bra system för tidig upptäckt av
brand, utforma lagringshögarna så att brandförloppet kan förväntas bli så gynnsamt som möjligt samt
vidta åtgärder för att möjliggöra en effektiv släckinsats för räddningstjänstpersonalen.
För råd kring möjliga förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder så har A ifall Swi~ gett ut en handbok
för deponering (Rapport D2012:02) där ett kapitel behandlar brandskydd på deponier samt hur bränder
kan förebyggas i sådana verksamheter, vilken kan ge råd om möjliga åtgärder för AkkaFrakt att vidta.
Samma organisation har gett ut en rapport som behandlar hur en brandriskanalys kan utföras i syfte att
minska risken för brand på deponier (Rapport D2007:05). I samrådsunderlaget anges att det finns
brandsläckare, kameraövervakning som reagerar på rörelse och värme samt att brännbart avfall lagras i
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högar med brandgator emellan. Alla dessa åtgärder är bra sådana men Räddningstjänsten Syd önskar en
mer innehållsrik utredning för att visa om att bästa möjliga teknik används av AkkaFrakt, samt en mer
detaljerad beskrivning av de vidtagna åtgärderna så att rimligheten av dem kan bedömas.

Beredskap vid nödsituationer
För att en del av de skadeavhjälpande åtgärderna ska fylla sin funktion krävs också att AkkaFrakt har en
nödläges beredskap som agerar på rätt sätt. Räddningstjänsten Syd saknar en beskrivning av hur denna ser
ut och vilka åtgärder personalen förväntas vidta vid olika typer av scenarier.
Kända olyckor på aktuell anläggning samt liknande anläggningar
Att lära av inträffade händelser är ett bra sätt att förebygga samt planera för eventuella olyckor.
Räddningstjänsten Syd anser att utredningen ska omfatta en omvärlds bevakning som tar fasta på
konsekvensen av inträffade händelser, hur dessa hanterats, hur de kunde ha förebyggts.
Brandvattenförsötjning
Ett brandvattensystem med god kapacitet samt med brandposter placerade på lämpligt avstånd från
AkkaFrakt är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna göra en effektiv insats. Vid stora
anläggningar som denna kan brandvattensystemet även behöva kompletteras med ett internt sådant.
Dessutom behövs ett högre flöde i brandposterna vid denna typ av anläggning än för att en effektiv insats
ska kunna utföras.
Räddningstjänsten Syd önskar därför att en kartläggning av det befintliga brandvattensystemet utförs samt
att behovet av brandvatten på anläggningen analyseras. VA V-mrmP-83 kan användas som vägledning för
vad erforderligt flöde är vid en sådan här typ av verksamhet (industri).

Släckvattenhantering
Vid användning av brandvatten följer också hantering av det förorenade släckvatten som bildas.
Släckvattnet anses vara förorenat oavsett om det använts för att släcka bränder i det farliga avfallet eller i
det övriga. Släckvatten som inte förångas kommer att behöva hanteras så att det inte förorenar miljön. Vid
vissa typer av bränder kan räddningstjänsten dessutom behöva tillsätta skum vid släckningen, vilket
genererar ytterligare föroreningar till släckvattnet. I samråds underlaget beskrivs att ett ledningsnät som kan
samla upp dagvatten och lakvatten finns på anläggningen samt att detta ledningssystem håller på att
utredas.
Räddningstjänsten Syd önskar därför att utredningen även ska innefatta en kartläggning av
ledningssystemets förmåga att samla upp förenat släckvatten samt att analysera om denna är_~illräcklig
utifrån de stora volymer förorenat släckvatten som en insats på anläggningen kan medföra. Aven här anser
Räddningstjänsten Syd att AkkaFrakt ska visa att bästa tillgängliga teknik används. Det bör också utredas
hur omkringliggande miljö, inklusive sedimentdammama och vattendragen i närheten, kan påverkas av det
förorenade släckvattnet samt hur en eventuellt negativ påverkan kan förhindras.

Tillgänglighet för riiddningstjänsten
För att kunna utföra en effektiv räddningsinsats krävs att räddningstjänsten kommer till anläggningen med
sina fordon. I samrådshandlingen beskrivs att en bullervall ska anläggas och att tillfartsvägen kommer att
förses med grind/bom. Detta är såklart eftersträvansvärt då obehöriga ej bör har tillträde till anläggningen
men det medför också att räddningstjänsten får svårt att komma till med sina fordon. Det är därför
önskvärt att grinden/bommen kan låsas upp med s.k brand.kårsnyckel.

Adress
Box 4434

Telefon
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Internet
www.rsyd.se
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Övrigt
Insatsplan
Ju större och ju mer komplex en anläggning är, desto mer information krävs det för att räddningstjänsten
ska kunna genomföra en effektiv insats. Vid denna typ av verksamhet kommer insatsplanen bland annat
att behöva innehålla vilka tekniska skyddssystem som finns, samt hur och om dessa förväntas kunna
manövreras av räddningstjänsten, kontaktpersoner till AkkaFrakt, beskrivning av brandvattensystemet,
beskrivning av hur släckvatten förväntas hanteras, uppställningsplatser, förekomst av farliga ätnnen samt
ritningar över anläggningen. Denna information beskrivs bäst i en insatsplan, vilket inte finns för
AkkaFrakt, och därför anser Räddningstjänsten Syd att en sådan ska upprättas. Räddningstjänsten Syd har
tagit fram en mall för att underlätta upprättande av insatsplan men det är ägaren/verksamhetsutövaren
som ska upprätta den. Det ska dock ske i samråd med räddningstjänsten. Mallen hittas via
www.rsyd.se/ foretag/ insatsplanering och gällande insatsplan nås Räddningstjänsten Syd via
insatsplan@rsyd.se.

Tillstånd enligt lag{2010:1011} ombrandfoniff', ah exphim mror(LBE)
I samrådshandlingen nätnns att diesel, rengöringsmedel, hydrauliska oljor och spolarvätska används på
anläggningen samt att det planeras lagras farligt avfall där. Om mängden brandfarlig vara överstiger eller
kan förväntas överstiga tillståndspliktig mängd ska tillstånd enligt LBE sökas hos Räddningstjänsten Syd.
Mer information om detta finns på hemsidan via www.rsyd.se. Oavsett om mängden är tillstånds pliktig
eller ej ska lagen och dess föreskrifter följas i sin helhet.

Underlag
Följande handlingar har legat till grund för Räddningstjänsten Syds yttrande:
• Samrådsunderlag, upprättat av Tyrens, daterat 2016-04-22.
• Avfall Sveriges deponihandbok, rapport D2012:02, via
www.avfallsverige.se/ fileadmin/ uploads/Rapporter/Deponering/D2012-02.pdf (hämtad: 2016-0517)
• Avfall Sveriges rapport om förslag till brandriskanalys, rapport D2007:05, via
www.avfallsverige.se/ fileadmin/ uploads/Rapporter/Deponering/D2007_ 05.pdf (hämtad: 2016-0517.)
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Körner Petra
Från:
Skickat:

M-RB-Exp-Miljö
den 22 mars 2017 09:43

Till:

Körner Petra
VB: Yttrande från Trafikverket: Er referens: 551-35089-201

Ämne:

Länsstyrelsen Skåne
21

lnk

Från: sara.lundgren@trafikverket.se [mailto:sara.lundgren@trafikverket.se]
Skickat: den 21 mars 2017 15:59
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen .se>
Ämne: Yttrande från Trafikverket: Er referens: 551-35089-2016

2017 "'03·
3

·

-

12'5l-\'60

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2016/39431
Er referens: 551-35089-2016

Samråd angående tillstånd enligt miljöbalken på fastigheterna Dalby 49:1 mfl, Lunds kommun
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende avseende utökad verksamhet för yttrande och har inga synpunkter.

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt!

Med vänlig hälsning
Sara Lundgren

Bygglovshandläggare/ Samhällsplanerare
Planering Region Syd
sara.lundgren@trafikverket .se
Direkt: 010-124 27 43
Trafikverket

Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö
www.trafikverket.se
Växel: 0771- 921 921

1
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Körner Petra

Ämne:
Bifogade filer:

Länsstyrelsen Skåne
den 18 april 2017 14:33
Körner Petra
VB: ärende för komplettering [2017KC26733]
image00l.png

Kategorier:

MPD

Från:
Skickat:

Till:
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Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 18 april 2017 11:08
Till: Lunds kommun <lunds.kommun@lund.se>; miljoforvaltningen@lund.se <miljoforvaltningen@lund .se>
Ämne: ärende för komplettering
Hej!
Länsstyrelsen har den 8 mars 2017 skickat ett meddelande om ansökningshandlingarna för AkkaFRAKT i Skåne Ek.
Förening ansökan om avfallsverksamhet behöver kompletteras. Synpunkter skulle inges senast den 29 mars 2017. Vi
har inte fått svar från er. Avser ni att inkomma med synpunkter om eventuell komplettering av
ansökningshandlingarna eller avstår ni? Länsstyrelsens diarienummer är 551-35089-2016. Tacksam för snabb
återkoppling.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell

Handläggare Miljöprövningsenheten

0 ··-·------·-··--·---·--····

www.lansstyrelsen.se/skane
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Körner Petra
Från:

Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Länsstyrelsen Skåne
den 18 april 2017 14:33
Körner Petra
VB: ärende för komplettering [2017KC26733]
image00l.png

Länsstyrelsen Skåne
!nk
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Från: Annika Wallin [mailto:annika.wallin@lund.se] För Post.KK.Förvaltningsbrevlåda

Skickat: den 18 april 2017 13:50
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: VB: ärende för komplettering [2017KC26733]

Hej!
Tacksam för att ni skickar över ärendet igen då jag inte kan hitta ärendet i vårt diarium. Ärendet kan finnas
i någon annan nämnds diarium och det är lättare att hitta ärendet när vi ser ansökan.
Med vänlig hälsning

Annika Wallin
Lunds kommun, Kommunkontoret
Administrativ avdelning
Box 41 , 221 00 LUND
Växel: 046-359 50 00
annika.wallin@lund. se

WWW.LUNO.SE

Från: Post.KK.Medborgarcenter
Skickat: den 18 april 2017 12:15
Till: Post.KK.Förvaltningsbrevlåda
Ämne: VB: ärende för komplettering [2017KC26733]
Hej,

Vidarebefordrar mejl som inkommit för besvarande.
Allra vänligast,
Alexandra Fredriksson
Samhällsvägledare
Lunds kommun, Enheten för medborgarkontakt
Besöksadress : Brotorget 1
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon : 046-359 75 00

WWW.LUND.SE

1
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Länsstyrelsen Skåne
lnk

Rosen Ann-Sofie
Från:
Skickat:

Till:
Ämne:
Bifogade filer:

2017 -04- 2 1

M-RB-Exp-Miljö

den 24 april 2017 10:56
Rosen Ann-Sofie
VB: ärende för komplettering, Länsstyrelsens diarienummer är 551-35089-2016
MN Tjänsteskrivelse 2017-04-21 Yttrande till Länsstyrelsen kompletteringsremiss,
ansökan om tillstånd AkkaFRAKT, Dalby 49_1.pdf

Från: Stefan Andersson [mailto:stefan.andersson@lund.se]
Skickat: den 21 april 2017 15 :4 7
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Kopia: Thurfjell Lilian <Lilian.Thurfjell@lansstyrelsen.se>
Ämne: SV: ärende för komplettering, Länsstyrelsens diarienummer är 551-35089-2016
Hej!
översänder miljöförvaltningens i Lunds kommun synpunkter avseende komplettering av AkkaFRAKT i Skåne Ek.
Förening ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, Länsstyrelsens diarienummer är 551-35089-2016.
Med vänlig hälsning
Stefan Andersson
Förvaltningssamordnare
Lunds kommun, Miljöförvaltningen
Box 41, 221 00 LUND
Telefon Direkt: 046-359 52 77
Växel: 046-35 50 00
stefan.andersson@lund.se

WWW.LUND.SE'.

Från: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 18 april 2017 11: 08
Till: Lunds kommun <lunds.kommun@lund.se>; miljoforvaltningen@lund.se
<milj oforvaltningen@lund.se>
Ämne: ärende för komplettering
Hej!
Länsstyrelsen har den 8 mars 2017 skickat ett meddelande om ansökningshandlingarna för AkkaFRAKT i Skåne Ek.
Förening ansökan om avfallsverksamhet behöver kompletteras. Synpunkter skulle inges senast den 29 mars 2017. Vi
har inte fått svar från er. Avser ni att inkomma med synpunkter om eventuell komplettering av
ansökningshandlingarna eller avstår ni? Länsstyrelsens diarienummer är 551-35089-2016. Tacksam för snabb
återkoppling.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell

Handläggare Miljöprövningsenheten

0 ---·--------------------·· ...

www.lansstyrelsen.se/skane
1
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Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Miljöfil/syn

1 (2)
Diarienummer

2017-04-21

2016.1429.5

LUND

Miljöprövningsdelegationen
skane@lansstyrelsen.se

Stefan Andersson

046-359 52 77
stefan.andersson@lund.se

Kompletteringsremiss gällande AkkaFRAKT i
Skåne Ek. Förening ansökan om tillstånd enligt
9 kap. miljöbalken för fortsatt och utökad
verksamhet på fastigheterna Dalby 49:1 m.fl. i
Lunds kommun
Ert dnr. 551-35089-2016
Miljönämnden har tagit del av ansökan och anser att den skall kompletteras
i enlighet med nedan.
1) Tydligare beskrivning (än den som framgår av punkt 11 i ansökan) av hur
sökanden avser att kontrollera att villkoren följs.
2) Sökanden (verksamhetsutövaren) ska föra anteckningar om de olika slags
avfall som hanteras i verksamheten. Anteckningarna ska visa:
a) inkommande mängder fördelat på typ av avfall och varifrån avfallet
kommer,
b) utgående mängder avfall som återvinns eller bortskaffas,
c) till vem avfallet säljs eller förmedlas.
3) Om sökanden agerar i egenskap av handlare eller avfallsmäklare ska
anteckningar föras om varje slag av avfall som säljs eller fö1medlas i
verksamheten. Anteckningarna ska innehålla uppgifter motsvarande dem i
punkten 2 a-c.

Motivering
Dokumentation av avfallshantering är viktig utifrån flera aspekter. Enligt
riksdagens miljömål är det viktigt att samhällets aktörer styr bort från
deponering och istället ökar energi- och materialåtervinningen.
I dag används begreppet cirkulär ekonomi - produkternas mervärde ska
bevaras så länge som möjligt i slutna kretslopp och avfall ska förebyggas.
Avfallsområdet regleras av en omfattande lagstiftning där bland annat
EU:s ramdirektiv om avfall (2008/98/EG) har implementerats genom
15 kapitlet i miljöbalken. Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är
att vi ska gå från avfallshantering till resurshushållning.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box41
221 00 Lund

Brotorget I

046-35 50 00

046-359 59 81

miljoforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-04-21

2016.1429.5

Den så kallade avfallshierarkin i avfallstrappan visar prioritetsordningen
för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet. Avfallshierarkin är
gemensam för hela EU. I första hand ska uppkomsten av avfall förebyggas.
Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.
Det är i första hand den som lämnar ifrån sig ett avfall som ansvarar för att
en korrekt karaktärisering av avfallet görs. Det är viktigt att eventuella
farliga ämnen har identifierats och analyserats innan b01itransport sker till
en mottagnings- eller behandlingsanläggning. Trots denna försiktighetsåtgärd
inträffar det emellanåt att avfall hamnar på fel ställe och då är det viktigt att
det finns en spårbarhet bakåt i kedjan.
Kraven på dokumentation regleras i avfallsförordningen. Naturvårdsverket
har enligt regeringsuppdrag utrett och överlämnat förslag till hur avfallsstatistiken och spårbarheten av farligt avfall kan förbättras. Naturvårdsverket
föreslår att all yrkesmässigt bedriven verksamhet i en digital lösning ska
rapportera det farliga avfall man lämnar till borttransport eller tar emot efter
transport. Nuvarande anteckningsskyldighet för aktörer i avfallsflödet lämnare, transportörer, mottagare, etc. - skulle i huvudsak ersättas av
skyldigheten att inrapportera uppgifter i den digitala lösningen.
Naturvårdsverket uppmärksammar vidare behovet av förbättrad statistik om
icke-farligt avfall och att fler verksamhetsutövare än idag behöver rappo11era
uppgifter. I den digitala lösningen föreslås att rapporteringen standardiseras
för alla uppgiftslämnare utifrån avfallsförordningens avfallsförteckning.
Naturvårdsverket sammanställer statistik över samhällets avfallsflöden, hur
avfall behandlas och hur mycket avfall som uppkommer inom olika sektorer.
Statistiken används för att uppfylla de krav som följer av bland annat EUlagstiftning, de svenska miljökvalitetsmålen och Sveriges nationella avfallsplan, samt för att följa upp och utvärdera åtgärder på avfallsområdet.
Uppgifterna utgör också värdefull information vid framtagande av
kommunens renhållningsordning.

Miljöförvaltningen
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KOMPLETTERING SYTTRAN DE
Länsstyrelsen
Skåne
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36°G8Cj
Dnr 551-~
-2016
1281 - 185

2017-05-23

Miljöprövningsdelegationen

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Lilian Thurfjell
010-224 16 75
Lilian. thurfj ell@lansstyrelsen.se

Yttrande över kompletteringsbehov av
ansökningshandlingar för avfallsverksamhet på
fastigheterna Dal by 49:1, 50:1, 5:9 och 38:4
Lunds kommun
Länsstyrelsen konstaterar att många av de punkter som diskuterades på samrådet
med Länsstyrelsen och tas upp i samrådsprotokollet saknas i ansökan. Länsstyrelsen
anser att Akka FRAKTs ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för
avfallsverksamhet behöver kompletteras med nedanstående punkter. Med anledning
av det omfattande behovet av kompletteringar kan ytterligare kompletteringar i ett
senare skede inte uteslutas.

Lokalisering
1. Den föreslagna utökningen ligger inom ett område som i Lunds kommuns
gällande översiktsplan anges som område för verksamheter. Detta område
omgärdas av ett område som är utpekat som under bebyggande. Vad innebär
under bebyggande och påverkar verksamheten detta?
2. Är det bostäder på fastigheterna Dalby 60:20 Och 60 :22? Finns det något
slags insynsskydd och bullerbegränsningar till dessa fastigheter?
3. Ni anger i VA-utredningen att det är ca 400 meter till bebyggelse. Ange
avstånd till bebyggelse från verksamhetsgräns. Hur många bostäder finns
inom 500 meter samt inom 100 meter?

Dispositionsplan
4. Dispositionsplanen ska vara i minst A3, gärna större, så alla gränser för
verksamhetsområdet finns med på ritningen samt marken runt om i

128 1+18S A.kka f.-akt avfall 17xxxx KQl-,lPL lst.doc:x

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kung sgatan 13

010 -224 10 00 vx

010 -224 11 00

102-2847

skane@l ansstyrelsen.se

www.lansstyrelse n.se/skane

291 86 Kristianstad

O Bouleva rden 62 A

Postadress
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närområdet i alla väderstreck. Den ska vara tydligt läsbar och överskådlig.
Följande ska finnas med på dispositionsplanen.
a. Verksamhetsgräns, fastighetsbeteckningar, byggnader, in- och
utfartsväg, våg samt bullervallens placering.
b. Bostäder och industrier ska vara markerade på olika sätt så att det
tydligt framgår vad som är vad.
c. Skala ska finnas så avstånd kan bedömas och legend med
teckenförklaringar samt norrpil.
d. Redovisa var olika avfallsslag placeras på området, både inomhus och
utomhus samt var sortering och bearbetning sker.
e. Markera var uppställningsplatsen för maskiner finns.
f. Markera var det finns områden där marken inte är hårdgjord inom
verksamhetsområdet samt området som eventuellt ska hårdgöras.
g. Inom verksamhetsområdet finns en annan befintlig verksamhet.
Varför finns denna inom bolagets verksamhetsområde? Om det inte
finns kopplingar mellan verksamheterna så bör verksamhetsområdet
avgränsas så att den ligger utanför. Detta gäller även andra
verksamheter som kan finnas på området. Eventuella andra
verksamheter inom området och deras olägenheter ska beskrivas i
ansökan.
h. Bullervallen ligger delvis utanför verksamhetsområdet. Denna bör
om möjligt ligga inom verksamhetsområdet fullt ut då den anläggs på
grund av verksamheten. Bostadsfastighet ska dock ligga utanför
området.
1.
Sedimenteringsdammarna är en del av bolagets reningsanläggning
samt ett fördröjningsmagasin. Dessa bör ligga inom
verksamhetsområdet som en del av verksamheten.

Ekonomisk säkerhet
5. Utforma förslag till ekonomisk säkerhet utifrån maximalt lagrade mängder
farligt avfall vid ett enskilt tillfälle, i enlighet med 16 kap 3 § miljöbalken.
Redovisa även den maximala mängden farligt avfall ni avser mellanlagra per
år.

Avfall
6. Komplettera med en redogörelse enligt 22 kap 25 a § miljöbalken.
Avfallsslag ska preciseras så väl att en bedömning av risker och fastställande
av villkor samt skyddsåtgärder kan göras. En precisering kan anges som
avfallstyper på sexsiffrig nivå i enlighet med bilaga 4 i Avfallsförordningen
2011 :927. Redovisningen ska ske i en tabell.
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7. Redovisa i tabellen ovan vilka avfallsslag som hanteras inomhus,
nederbördsskyddat respektive utomhus. Redovisa även i tabellen om avfallet
sorteras, bearbetas, återvinns eller bortskaffas.
8. I samrådsprotokollet nämns kompostering. Beskriv denna verksamhet i
ansökan och vilken kod den omfattar.
9. I ansökan redovisas att det har förekommit sållning av jord. Beskriv denna
verksamhet och om den ryms inom yrkade mängder. Beskriv
konsekvenserna av denna verksamhet för människors hälsa och miljön.
10. Vad förvaras i containrarna och hur sker den verksamheten?
11 . De maximala mängderna av brännbart avfall som kommer att förvaras inom
fastigheten vid ett enskilt tillfälle behöver förtydligas. Redovisa maximal
storlek på upplag av brännbart material och avstånd mellan upplagen med
hänsyn till brandrisk.
12. Redovisa vilken teknik som används för krossning/flisning.
13. I dispositionsplanen står att det sker behandling inomhus. Förtydliga vad
denna behandling innebär.
14. Förtydliga hanteringen av förorenade massor.
a. Kommer någon slags bearbetning, sortering eller utspädning ske av
massorna?
b . Hur sker eventuell bearbetning och med vilken teknik?
c. Var på verksamhetsområdet kommer denna bearbetning att ske?
d. Förtydliga slutmålet för massorna samt föroreningsnivåer för dessa
massor.
e. Hur säkerställs att massorna inte är farligt avfall innan de tas emot på
området?
f. Finns kapacitet på akutplattan så att varje sändning kan ligga i
avskilda upplag för undvikande av blandning innan klassificering?
15. Det är i första hand den som lämnar ifrån sig ett avfall som ansvarar för att
en korrekt karakterisering av avfallet görs. Hur säkerställs spårbarheten av
det farliga avfallet? Kommer varje sändning av avfall att förvaras separat? Var
kommer de att transporteras vidare?

Transporter
16. Redovisa den maximala trafikrörelsen (t/ r) för transporter till och från
anläggningen. Trafiken ska redovisas oavsett om det är tomma transporter.
Redovisa siffran per dygn för lättare jämförelse med trafikräkningen.
17. Avser redovisad siffra från Trafikverket tung trafik eller totala trafiken?
Redovisa siffran för tung trafik.
18 . Ange mellan vilka tider transporter sker och vilka transportvägar som
används.
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Buller
19. Bullerutredningen i ansökan ska visa buller vid närliggande bostäder ( alla
väderstreck) från all verksamhet vid full produktion som sker samtidigt inom
verksamhetsområdet inklusive alla transportrörelser och arbetsmaskiner (vid
full produktion enligt ansökan). Sållning av jord på upplagsplatsen och
rangering av containrar ska inkluderas i utredningen om det förekommer
inom området. I samrådsunderlaget beskrivs även krossning av betong.
Uppdatera bullerutredningen med detta samt nedanstående punkter.
20. I översiktsplanen gränsar området i väster och norr till område för
bebyggande av bostäder. Bullerutredningen ska visa vilka bullernivåer som
uppnås vid gränsen till dessa områden. Utredningen ska ta hänsyn till buller
vid bebyggandet av bullervallen. Om den inte är befintlig ska utredningen
visa både utan och med bullervall. När räknas den vara färdigställd?
21 . Om flislastning och krossning förekommer samtidigt ska det sammanlagda
bullret redovisas. Utredningen kan lämpligtvis visa ett scenario med
produktion som sker året runt i maximal produktion (inklusive alla
transporter till och från området) samt ett scenario med maximal
produktion inklusive kampanjvis krossning och flislastning.
22. Redovisa vilka åtgärder eller begränsningar som kan vidtas om det
sammanlagda bullret överstiger riktvärdena. Redovisa även kostnader för
dessa åtgärder. Behöver verksamheten begränsas ur bullersynpunkt innan
bullervallen är färdigställd?
23. Lunds Renhållningsverks verksamhet bör ingå i bullerutredningen som ett
scenario för att visa det sammanlagda bullret på området.

Vatten
24. Bolaget har redovisat att allt vatten på området omhändertas i
ledningssystemet. Förtydliga i en ritning (figur 5, 7-8) med tydlig läsbar
skala (minst A3 -format) med legend vilka ledningar och brunnar som tar
hand om dagvatten respektive spillvatten inom området samt hur dessa
förhåller sig till sedimenteringsdammarna.
a. Gränsen för verksamhetsområdet ska vara markerad samt
fastighets gränser.
b. Dikningsföretagets ledning och sedimentationsdammar ska också
finnas med samt bullervallar.
c. Redovisa på ritningen om dammarna är sammankopplade eller egna
enheter.
d. Redovisa var ledningarna sammankopplas med dammarna och var
utloppet/när samt var kulvert och påkopplingen på dikesföretaget
sker.
e. Redovisa var provtagning av utgående vatten från dammarna kan ske.
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Markera dagvattenflödets flödets riktning inom hela
verksamhetsområdet.
25. Hur hanteras eventuellt vatten från ytor för hantering, lagring och
behandling av förorenade massor och farligt avfall? Kan detta vatten renas
separat innan det leds till dammarna för att undvika utspädning?
26. Samlas dagvatten från områden utanför verksamhetsgränsen i samma
ledningssystem ( eller annat) som sedan leds till dammarna? Hur säkerställs
att inte föroreningar från andra verksamheter, till exempel Lunds
renhållningsverk, leds till bolagets sedimenteringsdammar?
27 . Finns kantelement som hindrar diffus avledning från området?
28. Hur mycket nederbörd faller inom området? Redovisa för 10-årsregn och
normalnederbörd. Redovisa vilken uppehållstid vattnet har i dammarna i de
olika situationerna. Är dimensionerna tillräckliga för att säkerställa reningen
av utgående vatten?
29. Finns oljeavskiljare på området innan sedimentationsdammarna och är den
dimensionerad att ta hand om en olycka med exempelvis oljespill eller
kraftiga nederbördsförhållanden? Redovisa placering och kostnader för att
installera en oljeavskiljare om den inte finns.
30. Redovisa bästa möjliga teknik avseende vattenrening för utgående vatten och
möjlighet och kostnader för att installera dessa inom verksamhetsområdet
om dammarnas reningskapacitet inte är tillräckliga. Gör även en
rimlighetsavvägning mellan kostnaden och miljönyttan.
31 . Redovisa provtagning av vatten från dammarna innan påkoppling till
dikningsföretag. Provtagningen ska ske med avseende på minst metaller (bly,
koppar, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver), PAH-H, PAH-M, PAHL, olja, kväve, fosfor, och suspenderat material, TOC samt pH.
32. Vilka föroreningar förväntas uppkomma i den ansökta verksamheten?
Redovisa vilka ämnen som ska provtas i utgående vatten,
provtagningspunkt/ er och med vilken frekvens.
3 3. Föreslå begränsningsvillkor för relevanta ämnen i utgående vatten från
verksamheten. Halterna ska motiverade och i relation till recipienternas
känslighet och miljökvalitetsnorm för Höje å.
34. Det dikningsföretag som berörs när vattnet lämnar dammarna slutar abrubt.
Finns det kulvertar som leder vattnet vidare eller vad händer vid
dikningsföretagets slut? Är det klarlagt att vattnet når Källingabäcken?
Redovisa utsläppspunkten i Höje å.
35. Klarar dikningsföretaget den mängd vatten som leds bort vid högvatten? Är
det någon skillnad i vattenmängd från nuvarande verksamhet (ska fler ytor
hårdgöras ?) ?
36. Kommer ni att delta i recipientkontrollen för Höje å? Motivera varför om ni
inte kommer att delta .
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37. Ieformation
Innan omledning och ombyggnation av ledningar vid bullervall sker bör
bolaget kontakta och komma överens med dikningsföretaget om detta.

Brand

38. Redogör för vilka mängder släckvatten som skulle behövas för att släcka en
brand vid maximalt hanterade mängder avfall enligt ansökan samt hur
bolaget har tillgång till detta vatten.
39. Beskriv vilken kapacitet och reningsmöjlighet som finns för
omhändertagande av släckvatten. Om vatten från dammarna ska användas
ska det redovisas hur det säkerställs att mängden vatten är tillräcklig även vid
perioder med låg nederbörd.
40. Redovisa möjligheter för att stänga av flödet av vatten som lämnar
verksamhetsområdet (ledningar eller dammar) innan det når
dikningsföretaget vid eventuella olyckor. Redovisa kostnader för eventuella
installationer detta kan kräva. Har dammarna kapacitet att ta emot mängden
släckvatten i ett avstängt system?
41 . Redovisa riskerna med eventuell giftig brandrök för omkringliggande
bebyggelse. Hur ser spridningsbilden ut?

Förorening
42. I ansökan beskrivs att området är måttligt förorenat. Redovisa ett
sedimentprov från dammen längst nedströms avseende metaller (bly,
koppar, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver), PAH-H, PAH-M, PAHL samt olja. Om det är känt att området är förorenat med andra ämnen ska
även dessa vara med i analysen. Redovisa risken för att eventuella förorenade
sediment ska hamna i recipienten.

Naturvård
43. Beskriv naturmiljön och naturvärdena inom berört område.
44 . Beskriv alla biotopskyddade element, tex stenmurar, odlingsrösen och alleer
och märk ut dem på en karta. Dessa biotoper får inte skadas. Dispens krävs
för åtgärder som kan skada biotoperna.
45. Beskriv påverkan påfågelfaunan i området av den nya verksamheten. Bland
annat finns fynd av svart rödstjärt samt rovfåglar inom berört område och
dess närhet.
46. Länsstyrelsen saknar yttrande från naturskyddsföreningen i Lund i
samrådsredogörelsen.
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Kontroll
4 7. Beshiv hur kontroll kommer att ske av verksamheten, dvs masshantering,
risker för föroreningar, luft, vattenkvalitet, damning, buller m.m.
Länsstyrelsen anser att den omfattande kompletteringen ska inarbetas i en ny
miljökonsekvensbeshivning för tydligheten och för en snabbare hantering av
ansökan . Det bör beshivas i separat text var varje svar på frågorna finns i den nya
MKBn.
Yttrandet har beslutats av Dave Borg, chef på Miljöprövningsenheten. I ärendet har
även deltagit Hanna Elgåker på Enheten för samhällsplanering, Thomas Lakowitz på
Fiske- och vattenvårdsenheten, Josefine Andersson på Naturprövningsenheten samt
Lilian Thurfjell, beredande handläggare på Miljöavdelningen.

Dave Borg

7(7)
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Akka FRAKT i Skåne Ekonomisk förening
Box 50114
202 11 Malmö

Ansökan om tillstånd enligt miLJöbalken;
komplettering av handlingar
Miljöprövningsdelegationen har den 21 november 2016 tagit emot er ansökan om
tillstånd för verksamhet avseende avfall på fastigheterna Dalby 49: 1, 50: 1, 5:9 och
38 :4 i Lunds kommun .
Yttrande har kmT;_mit in från Räddningstjänsten Syd, Trafikverket,
Miljöförvaltningen Lund samt Länsstyrelsen, aktbilagor 5, 6, 9 och 10.
Efter genomgång av handlingarna finner Miljöprövningsdelegationen att ärendet
behöver kompletteras enligt nedanstående . Med anledning av det omfattande
behovet av kompletteringar kan ytterligare kompletteringar i ett senare skede inte
uteslutas.
1 . Komplettera enligt aktbilagor 5, 9 och 10.
2. Miljöprövningsförordningen har ändrats och gäller från och med den 1
januari 2017 . Ni bereds möjlighet att ändra era yrkanden så att de nya
lydelserna för koderna ska gälla för ansökan om tillstånd.
3. Enligt 6 kap 7 § 4 p ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en
redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa
utformningar tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har
valts.
4. Enligt fastighetskartan heter fastigheterna inom området Lunnarp 5 :9 och
Önneslöv 49 : 1. Redovisa vilka fastigheter som verksamhetsområdet
omfattar.
5. Bolaget har anfört att de följer teknikutvecklingen inom området. Redogör
för hur detta sker. Förtydliga även om/hur EUs Referensdokumentet
"Waste Treatments Industries", publicerat i augusti 2006, har beaktats .

e

Länsstyrelsen
Skåne

Postadress

Besöksadress

Bankgiro

Telefon

E-post

20515 Malmö

Kungsgatan 13

000000

010-224 10 00 vx

skane@lansstyrelsen.se

291 86 Kristianstad

0 Boulevarden 62 A

Telefax

www

010-224 11 00

www.lansstyrelsen.se/skane
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Miljöprövningsdelegationen anmodar er att senast den 18 augusti 2017 ge in de
begärda kompletteringarna i 7 exemplar samt digitalt.

Enligt uppdr~ / J

~Jtl(

Lilian Thurfj ell
Milj öprövningsenheten
010-224 16 75
Lilian. thurfj ell@lansstyrelsen.se
Bilagor

Aktbilagor 5, 6, 9 och 10
Information

Miljöprövningsdelegationen ser gärna att bolaget arbetar in kompletteringarna i en
ny MKB för att underlätta handläggningen. Hänvisa då gärna
kompletteringspunkterna till rubriker i MKBn .
Kopia till

Miljöprövningsdelegationen (AW, FVS)
Miljöavdelningen (LT)
Akten
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M-RB-Exp-Miljö
Från:

Kopia:
Ämne:

Länsstyrelsen Skåne
den 29 juni 2017 09:51
ulrika.thornblad@tyrens.se
M-RB-Exp-Miljö
SV: Dnr 551-35089-2016 begäran om anstånd

Kategorier:

Petra

Skickat:

Till:

Länsstyrelsen Skåne

lnk

2017 -06- 2 8
l '.L ?> l - l 80

Hej!
Anstånd medges till den 30 september 2017.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell

Handläggare Miljöprövningsenheten

Länsstyrelsen

Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane

Från: Thörnblad, Ulrika [mailto:Ulrika .Thornblad@tyrens .se]
Skickat: den 28 juni 2017 14:25
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Kopia: Thurfjell Lilian <Lilian.Thurfjell@lansstyrelsen.se>; mats.bengtsson (mats.bengtsson@akkafrakt.se)
<mats.bengtsson@akkafrakt.se>
Ämne: Dnr 551-35089-2016 begäran om anstånd
Hej!
Bifogat finns begäran om anstånd för inlämnande av kompletteringar rörande tillståndsansökan för
miljöfarlig verksamhet vid AkkaFrakts verksamhet i Dalby.
Med vänlig hälsning
Ulrika Thörnblad
Miljöutredare

~::. TYRENS
~

r~MA..tfttl

Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30 , 3 trappor
Tel vx 01 0 452 20 00
Direkt 01 0 452 22 71 SMS 072 248 56 24
www.tyrens.se
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D
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Tänk gärna på miljön innan du skriver ut denna e-post
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BEGÄRAN OM ANSTÅND

2017-06-28

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne Län

BEGÄRAN OM ANSTÅND FÖR KOMPLETTERING, DNR 55138089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby).
De begärda kompletteringarna ska inlämnas senast den 18 augusti 2017 . Bolaget behöver dock
mer tid och begär härmed anstånd om att lämna in kompletteringarna till den 30 september
2017.
Vänliga hälsningar

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
O:\LIN\2 79703\00...Anbud\Tyrens anbud\AkkaFRAKT Begäran om anstånd.docx

Page 62 of 459

Page 63 of 459

M-RB-Exp-Miljö
Från:
Skickat:
Kopia:
Ämne:

Thurfjell Lilian
den 28 september 2017 10:29
Ulrika.Thornblad@tyrens.se
M- RB-Exp-Miljö
SV: AkkaFRAKT begäran om nytt anstånd

Kategorier:

Petra

Till:

Länsstyrelsen Skåne
lnk

2017 -09- 2 2

-

12'5 l - ~'o~

Hej!
Ursäkta sent svar men jag har varit på tjänsteärenden några dagar. Ni får anstånd till den 30 oktober 2017.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell

Handläggare Miljöprövningsenheten
010-224 16 75

•

lil ian.thu rfjell@lansstyrelsen .se

~ Länsstyrelsen
~ Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane
VI HAR FLYTTAT - Nu finns vårt Malmökontor på Södergatan 5.
Hitta till oss - Se hur du kommer till Södergatan S på karta.
Från: Thörnblad, Ulrika fmailto :Ulrika.Thornblad@tyrens.se]
Skickat: den 22 september 2017 16:19
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen .se>
Kopia: Thurfjell Lilian <Lilian .Thurfjell@lansstyrelsen.se>; mats.bengtsson (mats.bengtsson@akkafrakt.se)
<mats .bengtsson@akkafrakt.se>
Ämne: AkkaFRAKT begäran om nytt anstånd
Hej!
Bifogat finns begäran om ytterligare anstånd för inlämnande av kompletteringar rörande tillståndsansökan
för miljöfarlig verksamhet vid AkkaFrakts verksamhet i Dalby.
Med vänl ig hälsning
Ulrika Thörnblad
Miljöutredare

Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel vx 010 452 20 00
Direkt 010 452 22 71 SMS 072 248 56 24
www.tyrens .se

· TyrEngi ne - plattform
för vi suali sering

1
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BEGÄRAN OM ANSTÅND

2017-09-22

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne Län

BEGÄRAN OM ANSTÅND FÖR KOMPLETTERING, DNR 55138089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551 -35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby) .
Bolaget har fått anstånd med att lämna in de begärda kompletteringarna till den 30 september
2017. Bolaget behöver dock ytterligare tid och begär härmed anstånd om att lämna in
kompletteringarna till den 30 oktober 2017 .

Vänliga hälsningar

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Uppdrag : 279703, AkkaFrakt komplettering tillstånd sans öka n
Beställare : AkkaFRAKTi Skåne e k för
O:\LIN \ 27970 3\N\AkkaFRAKT Begäran om ans tå nd 1 70922.docx
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Linköping 2017-10-27

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne län ·

länsstyrelsen Sknne
Receptionen

lnk

2017

-m-

30

Dnr:

S5/-3:>08C\-20lb
12-'?(- ;gsSVAR PÅ KOMPLETTERINGBEGÄRAN TILLSTÅNDANSÖKAN,
DNR 551-38089-2016

(
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dal by).

(

Bolaget bifogar här svar på kompletteringsbegäran. Länsstyrelsen fråga 38 i aktbilaga l 0 och i
Räddningstjänstens Syds frågor 1-3 samt 7 i aktbilaga 5 kommer att kompletteras med utredning
avseende bl.a. brandriskutredning och släckvattenbehov senast 2017 -11-30.

Med vänlig hälsning

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

(

(

Tyrens AB Box 32 5
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel :01 0 452 20 00 www.tyrens .se
Säte: Stockholm Org.nr : 556194-7986
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REVIDERAT FÖRSLAG TILL VILLKOR
Ansökan om till stånd enligt miljöbalken, AkkaFRAKT, Dalby
M PD dnr 5 51·35089-2016

(

(

AkkaFrakt föreslår följande revidering av villkorsförslagen för verksamheten. Nya villkorsförslag är
angivna med understruken text.

1.

Om inte annat framgår av detta beslut ska anläggningen utformas och verksamheten bedrivas
i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett eller åtagit sig i ärendet.

2.

Buller från verksamheten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte ger upphov till
högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler än:
50 dBA vardagar kl 06-18
45 dBA vardagar kl 18-22 samt sön- och helgdag kl 06-18
40 dBA övrig tid (kl 22-06)
Nattetid (kl 22-06) får inte arbetsmoment utföras som kan ge upphov till momentana
ljudnivåer över 5 5 dB(A).

3.

Kemiska produkter ska lagras och hanteras på ett sådant sätt att risken för förorening av
mark och vatten minimeras. Lagring av kemikalier får endast förekomma på tät yta med
möjlighet till uppsamling av eventuellt spill och läckage. Uppsamlingsytan/invallningen ska
inrymma det största förvarings kärlets volym samt tio procent av den samlade volymen av
övriga förvaringskärl. Lagringen ska vara skyddad mot påkörning. Spill och läckage ska
omgående samlas upp och tas om hand .

4.

Inkommande farligt avfall ska förvaras väl åtskilt från övrigt avfall och hanteringen ska
dokumenteras.

5.

Verksamheten ska bedrivas så att nedskräpning och damning förhindras . Uppstår störning till
följd av verksamheten ska skyddsåtgärder vidtas.

6.

Bolaget ska tillsammans med räddningstjänsten upprätta en plan för lagring av brännbart
avfall med syftet att minska risken för brand och begränsa spridning av eventuell brand.

7.

Bolaget ska kontinuerligt analysera riskerna för storskalig brand, inklusive potentiella miljöoch hälsoeffekter av brandgaser och förorenat släckvatten, så att det för anläggningen alltid
finns en aktuell riskutredning i enlighet med kunskaps kravet i MB 2 kap. 2 §.

8.

Bolaget ska bistå med underlag till insatsplanering för kommunal räddningstjänstinsats i
enlighet med Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar.

(

(

Därtill föreslås följande utredningsvillkor:
Ul. Bolaget ska utreda omhändertagandet av dagvatten på området. Utredningen ska omfatta:
Utredning av dagvattnets föroreningsinnehåll, lämpliga provtagningspunkter,
provtagningsparametrar och lämplig provtagningsfrekvens.

Uppdrag : 279703, AkkaFrakt komplettering tillstånd sansökan
Beställare : AkkaFRAKT i Skåne ek för
O: \ LIN \2 79 703 \ N\ . Te xt\ Nya vi llkorsförslag .docx
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Renings kapacitet i befintliga sedimenteringsdammar samt eventuellt behov av tömning av
dammarna.
Behov av oljeavskiljare och/eller kompletterande reningsteknik till befintligt system.
Begränsningsvillkor för utgående vatten efter rening innan utsläpp till recipient.
Utredningen ska färdigställas inom tre år efter erhållet tillstånd.

(

(

(

(

Uppdrag : 27970 3, Akkafrakt komplettering till standsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skane ek för
O: \ LIN \ 2 79703 \ N\_Text\ Nya villkorsförslag .docx
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KOMPLETTERING AN SÖKAN

Ulrika Thörnblad

2017- 10-26

010 452 22 71

Revidering nr

KOMPLETTERING ANSÖKAN
An sökan om till st ånd enligt milj ö balken, AkkaFRAKT, Da lby

(

(

MPD dnr 5 51-35089-2016

AkkaFRAKT (bolaget) har mottagit synpunkter på inlämnad ansökan om tillstånd till fortsatt och
utökad verksamhet i Dal by, Lunds kommun och lämnar här följande komplettering av ansökan .
Inkomna synpunkter besvaras för respektive aktbilaga med angivande av respektive myndighets
fråga/synpunkt följt av bolagets synpunkter.

Miljöprövning sd elegatio nens kompletteringsbeg äran (aktbilaga 11)

1. Komplettera enligt aktbilagor 5, 9 och 10.
Komplettering enligt aktbilagorna redovisas i föreliggande dokument.

2. Miljöprövningsförordningen har ändrats och gäller från och med den 1 januari 201 7. Ni
bereds möjlighet att ändra era yrkanden så att de nya lydelserna för koderna ska gälla för
ansökan om tillstånd.
Tillståndsansökan omfattar följande verksamhetskoder enligt de nya lydelserna i
miljöprövningsförordningen (SFS 2013 :251 , ändrad t.o.m. SFS 2016:1188) , kap . 29 :

(

90.100

40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.1 00 gäller för att återvinna mer än
10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning .

90 .70

42 § Tillståndsplikt 8 och verksamhetskod 90.70 gäller för att sortera icke-farligt
avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.

90 .30

48 § Tillståndsplikt 8 och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads - eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke -farligt avfall i andra fall. Förordning
(2016 :1188).

90.50

50 § Tillståndsplikt 8 och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra farligt avfall
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall . Förordning (2016 : 1188).

(
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3.

Enligt 6 kap 7 § 4 p ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en redovisning av
alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med
en motivering varför ett visst alternativ har valts.

Alternativa platser som studerats är bolagets fastighet Gustavshem 1 i Lund och fastigheten
Eggegrund 2 i Malmö. Dessa fastigheter har dock bedömts vara för små för den planerade
verksamheten. Bolaget har även sökt andra lokaliseringar, men inte hittat någon plats som
bedöms innebära en bättre lokalisering för verksamheten än den aktuella platsen i Dal by.

(

Området i Dalby bedöms som lämpligt för den sökta verksamheten bland annat eftersom området
utgör före detta industrimark med uppbyggd infrastruktur och, vilket nämns i
miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 4, med tanke på det geografiska läget, avstånd till boende,
kringliggande verksamheter samt den direkta närheten till större vägar.
När det gäller alternativa utformningar har utformningen av den planerade verksamheten
planerats och anpassats genom bland annat anläggande av bullervall för skapa minsta påverkan
på människors hälsa och miljön.

(

4. Enligt fastighetskartan heter fastigherena inom området Lunnarp 5:9 och önneslöv 49: 1.
Redovisa vilka fastigheter som verksamheteromådet omfattar.
Verksamhetsområdet omfattar fastigheterna :
Dalby 49 :1,
Dalby 50 :1,
Dalby 50 :2,
önneslöv 38:4 och
Lunnarp 5:9 i Lunds kommun.

5. Bolaget har anfört att de följer teknikutvecklingen inom området. Redogör för hur detta sker.
Förtydliga även om/ hur EUs referensdokument "Waste Treatment lndustries", publicerat i
augusti 2006, har beaktats.
För att följa teknikutvecklingen och inhämta ny kunskap inom området deltar anställda inom
bolaget på seminarier och kurser inom området och som bedöms relevanta för verksamheten.
Eftersom den planerade verksamheten inte bedöms utgöra industriutsläppverksamhet har inte
referensdokumentet för "Waste Treatment lndustries" särskilt beaktats . En
industriutsläppsverksamhet inom avfallshantering omfattas av "Reference Document on Best
Available Techniques for Waste Treatment lndustries", publicerat i augusti 2006, för bedömning
av bästa tillgängliga teknik (BAT).

(

Vilka verksamheter som är industriutsläppsverksamheter framgår av industriutsläppsförordningen
(2013:250) 1 kap. 2 § . I nämnda paragraf står att industriutsläppsverksamhet är "en verksamhet
som är tillstånds pliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen
(2013 :251) med en verksamhets kod som slutar med -i". Den planerade verksamheten bedöms
inte utgöra industriutsläppsverksamhet enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) då inga
verksamhetskoder för den planerade verksamheten slutar med - i.
Referensdokumentet omfattar 1 30 BAT-slutsatser varav 64 punkter är av allmän art och 66
punkter är tekniskt specifika. De allmänna BAT-slutsatserna täcks till stor del in av miljöbalkens
allmänna hänsynsregler och förordning (1998:901) om ve rksamhetsutövares egenkontroll. Flera
av de allmänna BAT-slutsatserna bedöms bolaget uppfylla. De tekniska BAT-slutsatserna är
specifika för särskilda typer av avfallshantering och för bolaget skulle endast några av dem vara
tillämpliga till följd av den planerade verksamhetens art. Generellt bedöms bolaget uppfylla
kraven på bästa möjliga teknik. Bolaget använder allmänt vedertagen teknik för mottagning,
lagring och behandling av avfall.
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Länsstyrelsens kompl ett ering sbegäran (aktbilaga 1O)

1.

Den föreslagna utökningen ligger inom ett område som i Lunds kommuns gällande
översiktsplan anges som område för verksamheter. Detta område omgärdas av ett område
som är utpekat som under bebyggande. Vad innebär under bebyggande och påverkar
verksamheten detta?

Enligt gällande översiktsplan för Lunds kommun (ÖP 2010, Översiktsplan för Lunds kommun .
Antagen av kommunfullmäktige 2010- 10-28) ligger det aktuella verksamhetsområdet inom ett

(

befintligt område som omgärdas av områden planerade för verksamheter, se figur 1. Väster och
norr om de planerade verksamhetsområdena planeras bostadsområden med tidshorisonten 21-40
år. Ytterligare längre nordväst om verksamhetsområdet återfinns områden som anges vara under
bebyggande.

(

I översiktsplanen ÖP 2010 förklaras områden som anges som "område under utbyggnad" med
"områden där byggnation pågår när översiktsplanen antas 2010 räknas inte som nya
utbyggnadsområden". Dessa områden är inte områden som kommer att bebyggas utan är
områden som höll på att bebyggas 2010 . Bolagets verksamhet bedöms inte påverka dessa
områden.

(

(
Figur 1.

Förändringskarta med förändrad markanvändning enligt gällande översiktsplan
för Lunds kommun, ÖP 2010.
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2.

Är det bostäder på Dalby 60:20 och 60:22? Finns det något slags insynsskydd och
bullerbegränsningar till dessa fastigheter?

Fastigheten Dalby 60:20 äger bolaget. Framöver kommer byggnaden att eventuellt användas för
kontor.
Fastigheten Dalby 60 :22 innehar en privatbostad. Idag finns inga skyddsåtgärder kring
fastigheten, men bullerbegränsande åtgärder som bullerplank eller liknande kommer att vidtas
när tillstånd för verksamheten erhålls.

(

3. Ni anger i VA -utredningen att det är ca 400 m till bebyggelse. Ange avstånd till bebyggelse
från verksamhetsgräns. Hur många bostäder finns inom 500 m samt inom 100 m?
I bilaga l redovisas en översiktskarta över området med markering av 100 m respekt ive 500 m
från verksamhetsgräns.

(

Inom 100 m från verksamhetsgräns finns ingen bostad. Inom 500 m från verksamhetsgräns finns
5 5-60 bostäder.

4.

Dispositionsplanen ska vara i minst A3, gärna större, så alla gränser för
verksamhetsområdet finns med ritningen sam marken runt om i närområdet i alla
väderstreck. I kompletteringsyttrandet finns punkterna a-i med om innehåll i planen.

I bilaga 2 redovisas en förtydligad plan över området.

5.

Utforma förslag till ekonomisk säkerhet utifrån maximalt lagrade mängder farligt avfall vid
ett enskilt tillfälle, i enlighet med 16 kap 3 § miljöbalken. Redovisa även den maximala
mängden farligt avfall ni avser mellanlagra per år.

Enligt yrkandena kommer högst 40 ton farligt avfall att lagras vid något tillfälle. Den ekonomiska
säkerheten föresl ås bestämmas till ett belopp om 300 000 SEK och utgöras av bankgaranti .
Beloppet rymmer hantering, borttransport och externt omhändertagande av 40 ton farligt avfall.

(

(

Mängden som maximalt avses lagras per år uppskattas till 100-200 ton per år. Det farliga avfallet
kommer att utgöras av sådant som kan följa med inkommande bygg- och rivningsavfall samt
massor som kommer in till den s.k. akutplattan. Det rör sig om sådant farligt avfall som sorterats
fel eller som kommer in i samband med akut uppgrävning av förorenade massor där innehållet
inte hunnit utredas. Det farligt avfallet kommer endast att lagras under några dagar innan
vidaretransport till godkänd anläggning för omhändertagande.

6.

Komplettera med en redogörelse enligt 22 kap 25a § miljöbalken. Avfallsslag ska preciseras
så väl att en bedömning av risker och fastställande av villkor samt skyddsåtgärder kan
göras. En precisering kan anges som avfallstyper på sexsiffrig nivå i enlighet med bilaga 4 i
Avfallsförordningen 2011 :921. Redovisning ska ske i en tabell.

Precisering av avfallsslag i form av EWC-koder redovisas i bilaga 3.

1.

Redovisa i tabellen med EWC-koder vilka avfallsslag som förvaras inomhus,
nederbördsskyddat respektive utomhus. Redovisa även i tabellen om avfallet sorteras,
bearbetas, återvinns eller bortskaffas.

Tillsammans med EWC-koderna redovisas i bilaga 3 förvaringen av avfallsslagen . Inget avfall
förvaras nederbördsskyddat på annat sätt än inomhus.
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Allt avfall, förutom det som tas in till akutplattan, sorteras och återvinns. lnhomogena massor kan
sållas, se beskrivning under punkt 9 (aktbilaga l 0) nedan. Avfall som tas in till akutplattan
bortskaffas sedan enligt gällande regler och riktlinjer, beroende på klassificering.

8. I samrådsprotokollet nämns kompostering. Beskriv denna verksamhet i ansökan och vilken
kod den omfattar.
Bolaget har beslutat sig för att inte bedriva kompostering. Kompostering ingår därmed inte i
ansökan .

(

(

9.

I ansökan redovisas att det förekommit sållning av jord. Beskriv denna verksamhet och om
det ryms inom yrkade mängder. Beskriv konsekvenserna av denna verksamhet för
människors hälsa och miljön.

Sållning av jord ingår på så sätt att förorenadejordmassor siktas för att plocka bort eventuell
betong, sten, asfalt etc. Hanteringen är en del av hanteringen av förorenade massor och ryms
inom yrkade mängder.
Vid siktning finns risk för damning, särskilt vid torr och blåsig väderlek. Damm partiklar kan
innehålla metaller och andra föroreningar som sprids med vinden. Eventuella damningsproblem
hanteras genom skyddsåtgärder i form av t.ex. bevattning samt undvikande av siktning vid
olämpligt väder såsom kraftiga vindar. Massor som misstänks vara farligt avfall läggs direkt till
akutplattan inomhus och siktas inte .

10. Vad förvaras i containrarna och hur sker den verksamheten?
Containrarna är tomma och står uppställda i avvaktan på transport för användning på annan plats .
Verksamheten innebär endast containeruppställning. All containeruppställning sker på hårdgjorda
ytor som beskrivet i avsnitt 3.7.l i miljökonsekvensbeskrivningen.

11 . De maximala mängderna av brännbart avfall som kommer att förvaras inom fastigheten vid
ett enskilt tillfälle behöver förtydligas . Redovisa maximal storlek på upplag av brännbart
material och avstånd mellan upplagen med hänsyn till brandrisk.

(

(

Det brännbara avfallet som mottas på anläggningen utgörs av bygg- och rivningsavfall samt
träavfall.
Maximala mängder bygg- och rivningsavfall beräknas uppgå till l 00 ton per tillfälle. Detta avfall
förvaras inomhus och kommer att levereras ut från anläggningen kontinuerligt. Osorterat bygg
och rivningsavfall levereras in till anläggningen med lastbil. Lastbilen tar sedan med sorterat avfall
ut från anläggningen till godkänd mottagningsanläggning.
Maximala mängder träavfall beräknas uppgå till 200 ton per tillfälle. Detta förvaras utomhus och
flisas kampanjvis när ca 200 ton per tillfälle finns lagrat, för att sedan transporteras bort för
omhändertagande.

12. Redovisa vilken teknik som används för krossning/flisning.
Krossning/fl isning sker genom mekanisk bearbetning med mobilt flisverk. Flisverket är en
kombinerad flis/kross, typ Doppstatt AZ530 där materialet först grovkrossas och sedan flisas. För
krossning av betong används ett mobilt krossverk.
Flisning/krossning av både trä och betong kommer att ske kampanjvis.
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13. I dispositionsplanen står att det sker behandling inomhus. Förtydliga vad denna behandling
innebär.
Behandlingen inomhus innebär sortering av blandat bygg- och rivningsavfall genom maskinell
hantering med plockmaskin (d.v.s. grävmaskin försedd med klor)

(

(

14. Förtydliga hantering av förorenade massor.
a. Kommer någon slags bearbetning, sortering eller utspädning ske av massorna?
b. Hur sker eventuell bearbetning och med vilken teknik?
c. Var på verksamhetsområdet kommer denna bearbetning ske?
d. Förtydliga slutmålet för massorna samt föroreningsnivåer för dessa massor.
e. Hur säkerställs att massorna inte är farlig avfall innan de tas emot på området?
f. Finns kapacitet på akutplattan så att varje sändning kan ligga i avskilda upplag för
undvikande av blandning innan klassificering?
Hanteringen av förorenade massor beskrivs i bilaga 4. Var på verksamhetsområdet hanteringen av
förorenade massor sker redovisas i plan i bilaga 2.

15. Det är i första hand den som lämnar ifrån sig ett avfall som ansvarar för att en korrekt
karakterisering av avfallet görs. Hur säkerställs spårbarheten av det farliga avfallet?
Kommer varje sändning av avfall att förvaras separat? Var kommer de att transporteras
vidare?
Spårbarheten av farligt avfall m.m. beskrivs i bilaga 4.

16. Redovisa den maximala trafikrörelsen (t/r) för transporter till och från anläggningen.
Trafiken ska redovisas oavsett det är tomma transporter. Redovisa siffran per dygn för
lättare jämförelse med trafikräkningen.
Den maximala trafikrörelsen till och från anläggningen beräknas i medeltal uppgå till 35-40 st
transporter per dygn, d.v.s. 18-20 st per dygn in till anläggningen och lika många ut. I
beräkningen har antagits transporter under 5 dagar per vecka och att hälften av avfallsmängderna
transporteras med lastbil utan släp och hälften med lastbil med släp.

(

17. Avser redovisad siffra från Trafikverket tung trafik eller totala trafiken? Redovisa siffran för
tung trafik.
Den redovisade siffran i miljökonsekvensbeskrivningen, ca 13000 ADT totalt i båda riktningarna,
anger den totala trafiken på Rv 11. Av detta uppgår den tunga trafiken till ca 1300 ADT.

(
18. Ange mellan vilka tider transporter sker och vilka transportvägar som används.
Transporter sker till och från anläggningen under anläggningens öppettider mellan kl. 06.00 och
18.00. Infarten sker söderifrån via riksväg 11, se dispositionsplan bilaga 2. Den tillfartsväg som
har funnits norrifrån via Blockvägen är idag stängd för trafik.
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19. Bullerutredningen i ansökan ska visa buller vid närliggande bostäder (alla väderstreck) från
verksamheten vid full produktion som sker samtidigt inom verksamhetsområdet inklusive alla
transportrörelser och arbetsmaskiner (vid full produktion enligt ansökan). Sållning av jord på
upptagsplatsen och rangering av containrar ska inkluderas i utredningen om det förekommer
inom området. I samrådsunderlaget beskrivs även krossning av betong. Uppdatera
bullerutredningen med detta samt nedanstående punkter.
Kompletterande bullerutredning med redovisning av buller vid närliggande bostäder från
verksamheten återfinns i bilaga 5.

(
20. I översiktsplanen gränsar området i väster och norr till område för bebyggelse av bostäder.
Bu/lerutredningen ska visa vilka bullernivåer som uppnås vid gränsen till dessa områden.
Utredningen ska ta hänsyn till buller vid bebyggande av bullerval/en. Om den inte är befintlig
ska utredningen visa både utan och med bullervall. När räknas den vara färdigställd?

(

Kompletterande bullerutredning redovisas i bilaga 5. Se även svar på fråga 1 (aktbilaga 10)
angående bebyggelse av bostäder. Bullervallen är i princip färdigbyggd.

21. Om flislastning och krossning förekommer samtidigt ska det sammanlagda bullret redovisas.
Utredningen kan lämpligtvis visa ett scenario med produktion som sker året runt i maximal
produktion (inklusive alla transporter till och från området) samt ett scenario med maximal
produktion inklusive kampanjvis krossning och flis/astning.
Kompletterande bullerutredning med redovisning av buller från verksamheten återfinns i bilaga 5.

22. Redovisa vilka åtgärder eller begränsningar som kan vidtas om det sammanlagda bullret
överstiger riktvärdena. Redovisa även kostnader för dessa åtgärder. Behöver verksamheten
begränsas ut bullersynpunkt innan bullerval/en är färdigställd?

(

Kompletterande bullerutredning med redovisning av buller från verksamheten återfinns i bilaga 5.
Det sammanlagda bullret överstiger inte riktvärdena vid avskärmning av mobil trä- och
betongkrossanläggning med en sex meter hög skärm mot närmaste bostadshus på fastigheten
Dalby 60 :22.

23. Lunds Renhållningsverks verksamhet bör ingå i bullerutredningen som ett scenario för att
visa på det sammanlagda bullret på området.

(

Lunds Renhållningsverk bedriver sin verksamhet inomhus. Verksamheten bedöms inte bidra
nämnvärt till det sammanlagda bullret på området.

24. Bolaget har redovisat att allt vatten på området omhändertas i /edningssystemet. Förtydliga i
en ritning (figur 5, 7-8) med tydlig läsbar skala (minst A3-format) med legend vilka ledningar
och brunnar som tar hand om dagvatten respektive spillvatten inom området samt hur dessa
förhåller sig till sedimenteringsdammarna.
Se bilaga 6 för översiktskarta över ledningssystemet i området. Alla ledningar finns inte digitalt
och därför redovisas en äldre ritning med förtydligande färgmarkeringar.
Inmätningar av brunnar och sedimenteringsdammarna har gjorts, se ritning bilaga 7.
Utredning av lämplig provtagningspunkt för utgående vatten föreslås ingå i ett utredningsvillkor
för verksamheten.
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25. Hur hanteras eventuellt vatten från ytor för hantering, lagring och behandling av förorenade
massor och farligt avfall? Kan detta vatten renas separat innan det leds till dammarna för att
undvika utspädning?
Förorenade massor som kan misstänkas utgöra farligt avfall lagras inomhus och ingen
uppsamling av vatten behövs därför från dessa.

(

Massor som inte utgör farligt avfall hanteras utomhus vid harpning/siktning. Lagring av massorna
sker utomhus i samband behandlingen och är begränsad i tiden. Avfallen transporteras bort
kontinuerligt efter harpning/siktning . Risken för att vatten ska avrinna från massorna eller att
dagvattnet ska påverkas av massorna är därför liten och separat rening av dagvattnet från denna
yta bedöms inte behövas.

26. Samlas dagvatten från områden utanför verksamhetsgränsen i samma ledningssystem (eller
annat) som sedan leds till dammarna? Hur säkerställs att inte föroreningar från andra
verksamheter, till exempel Lunds renhållningsverk, leds till bolagets sedimenteringsdammar?

(

Andra verksamheter i området bedrivs inomhus och bedöms inte ge upphov till föroreningar i det
vatten som leds till dammarna.

21. Finns kantelement som hindrar diffus avledning från området?
Bullervallen som omger verksamhetsområdet väster- och norrut förhindrar diffus avledning i
dessa riktningar. Det mesta av dagvattnet bedöms samlas upp av befintliga dagvattenbrunnar.
Nya asfaltsytor kommer att anläggas med fall mot dagvattenbrunnar.

28. Hur mycket nederbörd faller inom området? Redovisa för 10-årsregn och normalnederbörd.
Redovisa vilken uppehållstid vattnet har i dammarna i de olika situationerna. Är
dimensionerna tillräckliga för att säkerställa reningen
Dagvatten från aktuellt område avleds till de två dammarna som ligger längst i väster, se bilaga 7.
Dammarna har en permanent vattenyta och en tillgänglig volym för utjämning . I en brunn
uppströms dammarna finns möjlighet att styra flödet till någon av dammarna eller till båda. Den
permanenta vattenvolymen är idag ca 700 m ' i respektive damm, d.v.s. totalt ca 1400 m '. Den
tillgängliga utjämningsvolymen är ungefär lika stor, d.v.s. totalt ca 1400 m ' (ca 700 m' i varje
damm).
Dagvattenavrinningen från området har beräknats och redovisas i tabell 1.

Tabell 1.

Beräknad dagvattenavrinning.

Regnet s återkomstt id
1 m ånad sregn
1 år s r egn
10 år s regn

Regnets varaktighet
10 minuter
6 timmar
420 1/s
50 1/s
940 1/s
90 1/s
170 1/s
20101/s

Det är okänt hur flödesregleringen ser ut från de båda dammarna. Troligen är flödet strypt på
något sätt. Som utgångspunkt för att beräkna uppehållstiden i dammarna har antagits att flödet
inte är strypt utan att det är samma flöde in i dammarna som ut från dammen. Om flödet är strypt
blir situationen bättre, d.v.s. uppehållstiden blir längre. Beräkningen utgår således från värsta
fallet med kortas uppehållstid. Under förutsättning att båda dammarna används parallellt blir
uppehållstiden så som framgår av tabell 2.
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Tabell 2.

Beräknad uppehållstid i sedimenteringsdammarna.

Regnets återkomsttid
1 månadsregn
1 års regn
1Oårs regn

(

Regnets varaktighet
10 minuter
6 timmar
55 minuter
8 timmar
25 minuter
4 timmar
12 minuter
2 timmar

29. Finns oljeavskiljare på området innan sedimentationsdammarna och är den dimensionerad
att ta hand om en olycka med exempelvis oljespill eller kraftiga nederbördsförhållanden?
Redovisa placering och kostnader för att installera en oljeavskiljare om den inte finns .
Det finns ingen oljeavskiljare på området.

(

Att utreda placering och kostnad för installation av en oljeavskiljare föreslås ingå i ett
utredningsvillkor för verksamheten.

30. Redovisa bästa möjliga teknik avseende vattenrening för utgående vatten och möjlighet och
kostnader för att installera dessa inom verksamhetsområdet om dammarnas
renings kapacitet inte är tillräckliga. Gör även en rimlighetsavvägning mellan kostanden och
miljönyttan.
Med tanke på den planerade verksamhetens art och att den förorening av dagvatten som rinner av
från verksamhetsytorna bedöms vara förhållandevis låg, bedöms uppsamling av dagvatten i
befintliga sedimenteringsdammar som en lämplig metod för att omhänderta avrinnande vatten
från området.
Att utreda reningskapaciteten kräver upprepade provtagningar under en längre tid och föreslås
därför ingå i ett utredningsvillkor för verksamheten.

31. Redovisa provtagning av vatten från dammarna innan påkoppling till dikningsföretaget.

(

Provtagning ska ske med avseende på minst metaller (bly, koppar, zink, kadmium, krom,
nickel, kvicksilver), PAH-H, PAH-M, PAH-L, olja, kväve, fosfor, suspenderat material, TOC samt
pH.
I tabell 3 redovisas analyserade halter närsalter, TOC, metaller och PAH i vatten utgående från
västra dammen . Fullständigt analysprotokoll redovisas i bilaga 8.

(
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Tabell 3.

(

(

Paramet er
Fosfor
Kväve
TOC
Bly
Kadmium
Koppar
Krom, tot
Kvicksilver
Nickel
Zink
PAH-10
PAH -16
PAH-L
PAH-M
PAH-H

Analyserade halter närsalter, TOC, metaller och PAH i vatten utgående från västra
dammen, akt. 2011.
Enhet
mg/I
mg/I
mg/I
µg/I
µg/I
µq/I
µg/I
µq/I
µg/I
µg/I
µg/I
µq/1
µq/I
µq/1
µg/I

Vatten, utaående
0,42
0,72
28
2,0
0,29
25
12
<0,10
8,4
220
1,7
1,7
<0,2
1,5
1,9

32. Vilka föroreningar förväntas uppkomma i den ansökta verksamheten? Redovisa vilka ämnen
som ska provtas i utgående vatten, provtagningspunkt/er och med vilken frekvens.
Följande ämnen föreslås analyseras i kontroll av vatten:
pH
konduktivitet
metaller (arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, nickel, kvicksilver, zink),
PAH-H, PAH-M, PAH-L,
Oljeindex,
kväve,
fosfor,
suspenderat material,
TOC.

(

(

Det är vanliga ämnen som finns i lakvatten från många material och som kan förväntas
uppkomma i den planerade verksamheten. Parametrarna bedöms ge en indikation om vattnet är
påverkat eller inte.
Provtagning och analys av vatten föreslås som en del i ett utredningsvillkor för verksamheten ske
1 gång/kvartal. Efter prövotidens slut utvärderas resultaten och provtagningsfrekvens och
omfattning av parametrar ses över.
Idag sker avledningen av vattnet från de tre dammarna ut till recipient i olika punkter. Utredning
av lämplig provtagningspunkt för utgående vatten föreslås ingå i ett utredningsvillkor för
verksamheten.

33. Föreslå begränsningsvillkor för relevanta ämnen i utgående vatten från verksamheten .
Halterna ska vara motiverade och i relation till recipienternas känslighet och
miljökvalitetsnorm för Höje å.
Att utreda begränsningsvillkor föreslås ingå i ett utredningsvillkor för verksamheten där vattnets
föroreningsinnehåll och dammarnas reningskapacitet utreds samtidigt.

Uppdrag : 279703 , AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
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34. Det dikningsföretag som berörs när vattnet lämnar dammarna slutar abrupt. Finns det
kulvertar som leder vattnet vidare eller vad händer vid dikningsföretagets slut? Är det
klarlagt att vattnet når Källingabäcken? Redovisa utsläppspunkt i Höje å.
Diket som utgör utsläppspunkt för vattnet i dammarna övergår i en ledning, till vilken också
dikningsföretagets ledning ansluter. Ledningen går under åkern västerut. Ledningen mynnar via
några mindre dammar i Källingabäcken.
Punkten där Källingabäcken når Höje å redovisas på karta i bilaga 9.

(

35. Klarar dikningsföretaget den mängd vatten som leds bort vid högvatten? Är det någon
skillnad i vattenmängd från nuvarande verksamhet (ska fler ytor hårdgöras)?
Den nya ledningen bedöms enligt bolaget klara att leda bort vatten även vid höga flöden .

(

Inom området kommer en yta på ca 16000 m' som idag är grusad att hårdgöras. Den
sammanlagda ytan inom verksamhetsområdet uppgår till drygt ca 105000 m ' (varav ca 75000 m '
är hårdgjorda ytor eller takytor). Den ökade hårdgöringsgraden innebär en ökning av
dagvattenflödet till dagvattendammarna på ca 100 1/s. Hur stor ökningen är efter utjämning i
dammarna har inte kunnat beräknas eftersom dammarnas strypning är okänd.

36. Kommer ni att delta i recipientkontrollen för Höje å? Motivera varför om ni inte kommer att
delta .
Bolaget har ej planerat att delta i recipientkontrollen, då bolaget inte har kännedom om denna.

37. Innan omledning och ombyggnation av ledningar vid bullervall sker bör bolaget kontakta och
komma överens med dikningsföretaget om detta.
Ledningarna är redan flyttade och bullervallen är i princip färdigbyggd.

38. Redogör för vilka mängder släckvatten som skulle behövas för att släcka en brand vid
maximalt hanterade mängder avfall enligt ansökan samt hur bolaget har tillgång till detta
vatten.

(

En brandriskutredning för att bl.a. identifiera skyddsåtgärder och försiktighetsmått gällande
förebyggande och motverkande av brand är påbörjad och kommer att kompletteras med senast
2017-11-30, se även svar på Räddningstjänsten i Syds kompletteringsbegäran nedan.
I brandriskutredningen kommer behovet av släckvattenförsörjning ingå.

(

39. Beskriv vilken kapacitet och reningsmöjlighet som finns för omhändertagande av släckvatten.
Om vatten från dammarna ska användas ska det redovisas hur det säkerställs att mängden
vatten är tillräcklig även vid perioder med låg nederbörd.
Det finns sammanlagt ca 1400 m' tillgänglig volym de två dammarna, som teoretiskt skulle kunna
användas för att samla upp släckvatten inom verksamhetsområdet. Det finns i nuläget ingen
avstängningsmöjlighet i dammarna.
I dammarna finns idag en permanent vattenvolym som totalt är ca 1400 m'. Den volymen är
tillgänglig oavsett storlek på regn. Under längre torrperioder med varmt väder kan dock vatten
avdunsta och då finns risk för att volymen minskar.

40. Redovisa möjligheter för att stänga av flödet av vatten som lämnar verksamhetsområdet
(ledningar eller dammar) innan det når dil<ningsföretaget vid eventuella olyckor. Redovisa
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kostnader för eventuella installationer detta kan kräva. Har dammarna kapacitet att ta emot
mängden släckvatten i ett avstängt system?
Möjlighet till avstängning finns i den brunn som fördelar vattnet till de två dammarna längst
västerut. För övrigt finns inte någon avstängningsmöjlighet i dagvattensystemet. Det skulle dock
t.ex . vara möjligt att installera en brunn med avstängningsventil efter dammarna. Det går i
nuläget inte att bedöma en kostnad för det, då osäkerheterna är för stora hur en sådan brunn ska
installeras.

(

41. Redovisa riskerna med eventuell giftig brandrök för omkringliggande bebyggelse. Hur ser
spridningsbilden ut?
Spridnings bilden för brandrök beror till stor del på rådande väderlek, eventuell skiktning av
luften, vindhastighet, vindriktning, topografi etc.

(

Verksamheten vid AkkaFRAKT innebär hantering av huvudsakligen icke-farligt avfall, främst i form
av bygg- och rivningsavfall. Avfallet bedöms inte medföra innehåll av några speciella, farliga
ämnen i brandrök vid eventuell brand förutom de som normalt förekommer vid en brand.
Områdena kring verksamheten är förhållandevis flacka och luften stoppas inte upp av topografin.
Eventuell brandrök kommer att spridas över området beroende på de meteorologiska
förhållandena och spädas ut i luftmassan. Risken för att giftig brandrök ska påverka
omkringliggande bebyggelse med negativa effekter som följd bedöms som liten, men risken är
samtidigt svårbedömd eftersom den även beror på hur en brand utvecklar sig och det går inte att
uttala sig om. Däremot finns risk för lukt och upplevt obehag, som dock inte är farligt för hälsan.

42. I ansökan beskrivs att området är måttligt förorenat. Redovisa ett sedimentprov från
dammen längst nedströms avseende metaller (bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel,
kvicksilver), PAH-H, PAH-M, PAH-L samt olja. Om det är känt att området är förorenat med
andra ämnen ska även dessa vara med i analysen. Redovisa risken för att eventuella
förorenade sediment ska hamna i recipienten.

(

(

Sedimenten i dammarna provtogs 2014 med kompletterande provtagning 2017.1 tabell 4
redovisas analyserade halter metaller, PAH och kolväten i sedimenten i dammarna. Fullständiga
analysresultat redovisas i bilaga 10. Förutom nämnda parametrar analyserades även bl.a. BTEX,
ftalater, klorerade kolväten, bekämpningsmedel i sedimenten 2014.
Förhöjda halter metaller, PAH och oljekolväten jämfört med bakgrundshalt uppmättes i
sedimenten i provpunkterna l 4AFD1 och 14AFD3, vilka var belägna vid utloppen i dammarna
västerut. Förhöjda halter kolväten noterade också i damm 3, belägen längst österut av de tre
dammarna. Inget av övriga analyserade ämnen detekterades eller påvisades i noterbara halter.
Enligt AF :s rapport härstammar sannolikt de petroleumkolväten som påvisats vid
laboratorieanalys från tidigare verksamheter och bedöms huvudsakligen bestå av spillolja.
I samband med sedimentanalyserna analyserades även ytvatten i dammarna med avseende på
samma ämnen som i sedimenten . Ytvattnet i dammarna visade på förhöjda halter av framför allt
bly. Metallhalterna var för övrigt generellt låga och i flera fall under detektionsgräns . Högst halter
uppmättes i dammen längst väster ut. Av övriga ämnen detekterades endast toluen i noterbara
halter i dammen längst väster ut.
Beträffande risken för spridning av sediment till recipient föreslås detta utredas i samband med
utredningsvillkor för verksamheten avseende dammarnas funktion enligt bl.a. punkt 30 ovan.
Eventuellt behov av urgrävning av dammarna utreds, vilket kan minska eventuell risk för spridning
av sediment vid t.ex. skyfall.
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Tabell 4.

Analyserade halter metaller, PAH och oljekolväten i sediment i dammarna vid
AkkaFRAKT enligt AF:s rapport "Kompletterande provtagning av sediment och
ytvatten, samt sammanställning av tidigare resultat från provtagning av
sedimentationsdammar, vid f.d. Siporex i Dalby, Lunds kommun. ", 2014-11 -25
samt resultat av kompletterande sedimentanalys okt. 2017. Enhet: mg/ kg TS.

Parameter

(

(

(

Ars enik
Antimon
Bly
Kadmium
Kobolt
Koooar
Krom, tot
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zink
PAH -10
PAH-16
Summa
petroleumkolvät
en (S:a TPH Cl 0(40)
Alifater C5 -C8
Alifater C8 -Cl 0
Alifater Cl 0-Cl 2
Alifater Cl 2-Cl 6
Alifater C5-Cl 6
Alifater Cl 6-C3S
Aromater
>C8-Cl 0
Aromater
>Cl 0-Cl 6
Aromater
>C16-C35

14ÅFD1
(Damm 1,
längst
väster ut)
<3,0
<3,0
28
0,4
6,8
61
32
0 ,77
18
35
180
2 ,3
3,3
6400

l 4ÅFD2
(Damm 1,
längst
väster ut)
<3,0
<3,0
6,7
<0 ,3
4,3
7,1
12
0,07
9
18
33
0 ,07
0 ,13
100

14ÅFD3
(Damm 2 ,
öster om
damm 1)
<3,0
<3,0
18
<0 ,3
15
54
59
2,2
32
61
130
6,3
8,6
6200

-

·-

-

-

-

-

l 4ÅFD4
(Damm 2,
öster om
damm 1)
<3,0
<3,0
5,5
<0,3
2,3
8,6
6 ,8
<0,05
4,8
12
18
0,02
90

14ÅFD7 Kompl. prov
14ÅFD6
l 4ÅFD5
damm
(Damm 3, (Damm 3, (Damm 3,
längst
längst
längst
längst
västerut
öster ut) öster ut) öster ut)
5
3,3
<3,0
<3,0
86
27
43
33
1,3
0 ,64
0 ,53
0,41
24
20
17
120
78
56
32
120
100
70
0,23
0 ,16
0,067
<0,05
43
54
64
41
110
86
84
760
280
230
200
12
0,3
8,9
0,62
270

<5,0
<3,0
26
75
110
480
<0,4

<5,0
<3,0
48
160
220
990
<0 ,4

<5,0
<3 ,0
15
49
68
1300
<4,0

-

<3,0

<3,0

2,7

-

<3,0

1 ,5

4,9

.-

43 . Beskriv naturmiljön och naturvärdena inom berört område.

(

Enligt beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen finns inga kända skyddsvärda naturobjekt inom
berört verksamhetsområde . Själva verksamhetsområdet, se bilaga 2, omfattas av i huvudsak
hårdgjord mark. Den mark som inte är hårdgjord och som kommer tas i anspråk bedöms inte
hysa några skyddsvärda naturvärden.

44 . Beskriv alla biotopskyddade element, t.ex. stenmurar, odlingsrösen och alleer och märk ut
dem på karta. Dessa biotoper får inte skadas. Dispens krävs för åtgärder som kan skada
biotoperna.
Inga biotopskyddade element finns inom det planerade verksamhetsområdet .
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45. Beskriv påverkan på fågelfaunan i området av den nya verksamheten. Bland annat finns fynd
av svart rödstjärt samt rovfåglar inom berört område och dess närhet.
Fågelfaunan inom området bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten på så sätt att
inga träddungar kommer att tas ner. Den planerade verksamheten innebär ökat antal transporter,
vilket kan innebära att fåglar påverkas av bullret.

46. Länsstyrelsen saknar yttrande från naturskyddsföreningen i Lund i samrådsredogörelsen .

(

Inget yttrande från Naturskyddsföreningen i Lund erhölls. I bilaga 11 redovisas det mejl som
skickade ut för information om samråd. Kontaktpersonen stod då som ordförande på föreningens
hemsida, vilket personen i fråga inte är idag . Personen ingår dock fortfarande i styrelsen.

47. Beskriv hur kontroll kommer att ske av verksamheten, d.v.s. masshantering, risker för
föroreningar, luft, vattenkvalitet, damning, buller m.m.

(

Bolaget kommer efter erhållet tillstånd att ta fram ett kontrollprogram omfattandes
mottagningskontroll, kontroll av förorenade massor, hantering av kemikalier etc. samt
omgivningskontroll avseende vatten , damning etc.

M iljöförvaltningen i Lund s kommun kompl ettering sremi ss (aktbilaga 9)

1.

Tydligare beskrivning (än den som framgår av punkt 11 i ansökan) av hur sökanden avser att
kontrollera att villkoren följs.

Se punkt 47, aktbilaga 10, ovan.

2.

(

(

Sökanden (verksamhetsutövaren) ska föra anteckningar om de olika slags avfall som
hanteras i verksamheten. Anteckningarna ska visa:
a) inkommande mängder fördelat på typ av avfall och varifrån avfallet kommer,
b) utgående mängder avfall som återvinns eller bortskaffas,
till vem avfallet säljs eller förmedlas.
c)

Dokumentation av inkommande mängder avfall, typ av avfall, transportör, avfallets ursprung,
utgående mängder avfall, mottagare av utgående avfall registreras i bolagets vågdatasystem.
Uppgifterna redovisas i den årliga miljörapporten.

3. Om sökanden agerar i egenskap av handlare eller avfallsmäklare ska anteckningar föras om
varje slag av avfall som säjs eller förmedlas i verksamheten. Anteckningarna ska innehålla
uppgifter motsvarande dem i punkten 2 a-c.
Dokumentation av inkommande mängder avfall, typ av avfall, transportör, avfallets ursprung,
utgående mängder avfall, mottagare av utgående avfall registreras i bolagets vågdatasystem.
Uppgifterna redovisas i den årliga miljörapporten.

Räddningstj änst en Syd kompl etteringsbegär an (aktbilaga 5)

1.

Brandriskutredning i enlighet med Räddningstjänsten Syds tidigare yttrande inför samråd.
Utredningen bör syfta till att uppfylla kunskapskravet enligt miljöbalken 2 kap. 2 § samt
underlag för att identifiera de skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
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olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt 2 kap. 3 §. Räddningstjänsten Syd delar
inte uppfattningen i ansökan att "handbrands/äckare etc. " är tillräckligt. Skrivningen tyder på
otillräcklig förståelse för brandproblematiken. Utredningen bör belysa bästa möjliga teknik
för att förhindra brand och begränsa skador av brand i anläggningen. Utredningen behövs
även som underlag för plan för lagring av brännbart material enligt villkorsförs/ag 6 i
ansökan samt underlag för räddningstjänstens insatsplanering.
En brandriskutredning för att bl.a. identifiera skyddsåtgärder och försiktighetsmått gällande
förebyggande och motverkande av brand är påbörjad och kommer att kompletteras med senast
2017-11-30.

(

2.

(

Kartläggning av brandvattenförsörjning. Tillgång till brandvatten är en fråga som berör val
av lämplig plats enligt 2 kap. 6 §. Behov av och tillgång till brandvatten behöver därför
beskrivas. Observera att släckvattenbehovet påverkas av anläggningens brandskydd och
riskbild i övrigt enligt punkt I ovan. Om kartläggningen visar brister i det kommunala
brandpostnätets kapacitet behöver verksamhetens risker anpassas så att en brand kan
släckas med tillgängligt släckvatten eller på annat sätt, t.ex. genom lämpning. Alternativt kan
kompletterande brandvatten försörjning anordnas t.ex. genom en s/äckvattenreservoar eller
möjlighet att nyttja dagvattendammarna.

Kartläggning av brandvattenförsörjning ingår som en del i den brandriskutredning som påbörjats
och som kompletteras med senast 2017-11-30.

3.

Förutsättningar för omhändertagande av förorenat s/äckvatten till yttre miljö såväl som till
VA Syds /edningsnät. Räddningstjänsten Syd saknar möjlighet att bedöma recipienternas
skyddsvärde i förhållande till släckvattnets spridningsvägar och miljöpåverkan. Frågan
behöver redas ut i prövningen som en del av kunskapskravet i 2 kap. 2 § med utgångspunkt i
kravet på bästa möjliga teknik. Observera att kapacitet för omhändertagande av förorenat
släckvatten påverkas av punkt I och 2 ovan.

I de två dammarna längst västerut finns sammanlagt ca 1400 m ' tillgänglig volym, som teoretiskt
skulle kunna användas för att samla upp släckvatten inom verksamhetsområdet. Det finns i
nuläget ingen avstängningsmöjlighet i själva dammarna. Om kapaciteten är tillräcklig avgörs när
den brandriskutredning som påbörjats är klar och vilket kompletteras med senast 2017-11 -30.
Inget släckvatten bedöms avledas till VA syds ledningsnät.

(

(

Höje å bedöms som skyddsvärd recipient. Utsläpp av förorenat släckvatten bedöms huvudsakligen
kunna påverka lokal flora och fauna i främst dammsystemet och Källingabäcken beroende på
vattnets föroreningsinnehåll. När vattnet släpps ut till recipient från sedimenteringsdammarna
blandas det med vatten från uppströms liggande områden. Innan vattnet sedan når Höje å
passerar det ett mindre system av dammar samt Källingabäcken. Vattnet har då blandats upp
ytterligare med dagvatten som rinner till från omgivande mark inom avrinningsområdet.

4. Räddningstjänsten Syd välkomnar villkorsförs/ag 6 om plan för lagring av brännbart avfall,
men anser att det är för vagt uttryckt och för begränsat i sin omfattning. Det blir
rättsosäkert och komplicerat vid tillsyn. Det behövs villkor som i klartext beskriver hur risken
för brand och brandspridning ska begränsas, t.ex. genom att reglera exempelvis upplagens
placering, innehåll, storlek, höjd, skyddsavstånd och brandgator. Ansökan behöver
kompletteras med tydligare villkor eller tydliga åtaganden under det allmänna villkoret.
Bolaget har i besvarande av Länsstyrelsen fråga 11 i föreliggande kompletteringssvar redovisat
beräknade maximala mängder brännbart avfall som lagras samtidigt. Avfallet transporteras
kontinuerligt bort och inga stora lager kommer att byggas upp. Detta åtagande omfattas därmed
av det allmänna villkoret. Den brandriskutredning som påbörjats kommer vidare att redovisa
åtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att begränsa risken för brand .

Uppdrag: 279703 , AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
O:\LIN\279703 \ N\ _Text\Svar kompletteringsyttranden 171026.docx
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5. Räddningstjänsten Syd ser det som rimligt att verksamheten regelbundet analyserar riskerna
för brand och släckvattenproblematik. Detta behöver regleras inom ramen för miljötillståndet
eftersom bevisbördan enligt 2 kap . 1 § är omvänt jämfört med lagen om skydd mot olyckor.
Ansökan behöver därför kompletteras med antingen ett villkor eller ett förtydligande
åtagande under det allmänna villkoret.
"Bolaget ska kontinuerligt analysera riskerna för storskalig brand, inklusive potentiella miljöoch hälsoeffekter av brandgaser och förorenat släckvatten, så att det för anläggningen alltid
finns en aktuell riskutredning i enlighet med kunskapskravet i MB 2 kap. 2 §."

(

(

Bolaget har inget att erinra mot ett sådant villkor .

6. Utifrån tillgängliga uppgifter bedömer Räddningstjänsten Syd det som rimligt att
verksamheten tar fram underlag för insatsplanering. Vil/korsdelen behöver kompletteras
enligt följande:
"Bolaget ska bistå med underlag till insatsplanering för kommunal räddningstjänstinsats i
enlighet med Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar. "
Bolaget har inget att erinra mot ett sådant villkor.

7. För att avväga rimligheten enligt 2 kap. 7 § för skyddsåtgärder och val av bästa möjliga
teknik enligt 2 kap. 3 § behövs ett samlat underlag som redogör för:
a. Risk och konsekvenser för brand eller släckvatten (2 kap. 2 §)
b. Identifierade åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna (2 kap. 3 §)
c. Kostnaden för dessa åtgärder.
Den brandriskutredning som påbörjats kommer att redovisa åtgärder och försiktighetsmått som
ska vidtas för att begränsa risken för brand . I dagsläget kan nämnas att det inte kommer att
hanteras explosiva material eller stora mängder kemikalier, bensin etc. inom
verksamhetsområdet .

BILAGOR

(

(

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

översiktskarta med markering av 100 m respektive 500 m från verksamhetsgräns
Reviderad dispositionsplan
Aktuella EWC-koder
Beskrivning av hantering av förorenade massor, spårbarheten av farligt avfall m.m .
Kompletterande externbullerutredning, 2017-10-24
Översiktskarta ledningsnät
övers i ktskarta sed i menteri ngsdam mar
Analysprotokoll vattenprovtagning
översiktskarta recipient
Analysprotokoll sedimentprovtagning 2014 och 201 7
Redovisning av information om samråd skickat till Naturskyddsföreningen

Uppdrag : 27 9703 , AkkaFrakt komplettering till st åndsansökan
Be ställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
O:\LIN\279 703 \ N\ _Te xt\ Svar kompletteringsyttranden 1 71 026 .docx
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17 01 01 Betong
17-01-02 Tegel
17 01 03 Klinker och keramik
17 01 06 Blandningar eller separata fraktioner av betong,tegel,klinker och keramik
17 01 07 Andra blandningar av betong
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 02 03 Plast
17 03 01 Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02 Andra bitumenblandningar
17 03 03 Stenkolstjära och tjärprodukter
17 04 01 Koppar ,brons,mässing
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Bly
17 04 04 Zink
17 04 05 Järn och stål
17 04 06 Tenn
17 04 07 Blandade metaller
17 04 10 Kablar som innehåller olja
17 04 11 Andra kablar
17 05 03 Jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04 Annan jord och sten
17 05 05 Muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06 Andra muddermassor
17 05 07 Spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08 Annan spårballast
17 06 04 Andra isolermaterial
17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial
17 09 03 Annat bygg och rivningsavfall ( även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen
17 09 04 Annat blandat bygg och rivningsavfall
19 0119 Sand från fluidiserade bäddar
19 13 01 Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen
19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord
20 02 02 Jord och sten
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FRAKT /

2017-09-13

Komplettering till ANMÄLAN
14 Förtyd liga hantering av förorenade jordmassor.

(

(

a. Ingen utspädning kommer att ske av n~gra jordmassor.
b. Sortering med Lucky harpa och därefter siktas jordmassorna där man plockar ur
betong, sten, asfalt och diverse byggmaterial.
c. Enligt bifogad karta. Förorenade massor kommer att mellanförvaras inom under
tak
d. Massorna kommer att transporteras vidare till godkända mottagnings
anläggningar för slutdeponi enligt FA, IFA, MKM, KM och MRR
e. Kontroll kommer att omfatta massornas ursprung och föroreningsgrad enligt
naturvårdsverkets rekommendationer . Vi kommer att göra provtagning och analyser av
jordmassorna enligt uppgjort schema och dokumentation av analys resultat, mängden
använda massor samt dokumentation från vem som är avsändare och var massorna kommer
ifrån .
•

Förebyggande: Provtagning från varje ursprungsplats. Vi åker ut och mäter på plats hos
beställare prov och analyser skickas till Alcontrol Laboratories AB i Linköping som gör
analys och klassificerar de efter naturvårdsverkets riktlinjer.

•

Mottagningskontroll: Vi utför kontroll och dokumentation av jordmassorna. Vi mäter

metallhalter och organiska gaser i mark med XRF och PID instrument och analyser
dokumenterar typ av massor.

f.

(

Akutplatta har en yta på 8 500 m2 och är undertak. Jordmassorna kommer att förvaras
separat för varje avsändare.

(

sida 1
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15. Redovisning hur vi säkerställer spårbarhet och var kommer avfallet att transporteras
vidare

(

S "RB RHET

(

AkkaFRAKT lastar jordmassorna .
Transportdokument följer med
Kunden gräver. Analys av

under transporten

jordmassorna lämnas till
AkkaFRAKT
I

Transportdokumentet överlämnas

(

till mottagaren, som kontrollerar och
dokumenterar jordmassorna.

(
Mottagning
Vid ankomst till anläggningen vägs schakten in och samtidigt registreras hur massorna är klassade.
Detta uppger föraren via medföljande transportdokument. Schakthögen tippas under tak och märks
upp med avsändare samt klassning.

s ida 2
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Bearbetning

När vi får in schakt som är klassad som IFA eller MKM på våra anläggningar, så sorteras det stora
materialet ut såsom stenar/betong med !astmaskin och ev en lucky harpa.
Därefter siktas schakten med 20 mm eller 40 mm såll. Sållstorleken är beroende på schaktens kvalite
såsom sten innehåll, vattenhalt och lerhalt ibland upprepas siktningen både en och två gånger.

(
Provtagning

Efter siktningen tas det prover på partier om 500 ton. Provtagningen går till som så att man går runt

(

schakthögen och tar prover på sju till tio olika ställen. Följer Nordtests standardmetod. Därefter läggs
detta i en påse och skickas för analys till Eurofins. När provsvaret ankommit klassas schakthögen om
till den nivå den då har.

Antalet delprov avgör hur väl samlingsprovet representerar avfallet. Provtagning ska enligt
Nordtest standard utföras med en så jämn tredimensionell fördelning som möjligt vilket innebär at1 en jämn fördelning såväl över högens yta som på djupet ska eftersträvas.

,~

--,I

u11

0;2

Bild 1. Visar hur delmängderna ska tas i högen.

(

'-/~,,
I

,,.- ~ / -+-'~-,.\
I

,·

/ '\

\

'--J..'.'.
I
- - \-,- - / i"- - -, -,
'\,.__\,·..... _____
I .,,,
', / / /
I

(

---.

,,

-

'. - _. '
I

Bild 2. Exempel på provtagningspunkter i en hög (Fig 5.8.3. Nordtests standard Envir004).

Slutdestination.

Jordmassorna kommer att transporteras vidare till godkänd slutdeponi utifrån analyser.
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Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening har skickat in en ansökan om tillstånd för verksamhet på
fastigheten Dalby 49:1 till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter begärt in kompletterande
uppgifter om bland annat buller från alla verksamheter som bedrivs på området.
Nedan visas beräknade ljudnivåer från verksamheten vid bostäder. Ur tabellen framgår att de
beräknade verksamheterna klarar dagtidsriktvärdet som anges i Naturvårdsverkets Rapport 6538
"Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller". I beräkningarna ingår en tio meter hög
befintlig bullervall. Trä- och betongkross skärmas av en sex meter hög containerskärm mot Mpl.

(

(

Verksamhet kl 07 - 18

Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA
Mpl

Mp2

Mp3

Mp4

Mp5

Mp6

Dagtidsriktvärde
enligt vägledning

Normal drift

40

30

33

27

34

33

50

Normal drift och
betongkrossning *

49

48

45

47

49

45

50

Normal drift och
krossning/flisning av trä*

49

47

44

47

49

43

50

Normal drift och siktning
av jord

46

34

40

34

46

44

50

(

(

Uppdrag : 27970 3-04 Dalby 49: 1 Kompletterand e externbullerutredning
Be st ällare: Akka frakt i Sk åne Ekonomisk förening
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BAKGRUND

Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening har skickat in en ansökan om tillstånd för verksamhet på
fastigheten Dalby 49:1 till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter begärt in kompletterande
uppgifter om bland annat buller från alla verksamheter som bedrivs på området.

2

(

UPPDRAG

Enligt länsstyrelsens kompletteringsbegäran daterad 2017-06-22 skall följande uppgifter tas
fram som rör buller.

Buller

(

(

(

19 . Bu lleruti-edningen i ansökan ka visa buller vid närliggande bostäder (alla
väderstreck) från all verksamhet vid fu ll produktion som sker samtidigt inom
verksamhetsområdet inklusive alla transportrörelser och arbetsmaskiner (vid
ful] produktion enligt ansökau) . SåUning av jord på upplagsplatsen och
rangering av containrar ska inkluderas i ub·edningen om det förekommer
inom 01m·ådet. I samrådsunderlaget besla-ivs även hossning av betong.
Uppdatera bulleruh·edningen med detta samt n danstående p unkter.
20. I översiktsplanen gränsar om rådet i väster och norr till om råde för
bebyggande av bostäder. Bu11 rub·edningcn ska visa vilka bull rnivåer som
uppnås vid grän en till dessa områden. Utredningen ska ta hänsyn till buller
vid bcbyggan det av bullervallen. Om de n inte är befintlig ska ulTedningen
visa både utan och m cl bullervall . När räknas den vara fä rdigställd?
2 1 . Om flislastning och krossning för kommer sam tidigt ska det sammanlagda
bullret r edovisas. Utredningen kan lämpligtvis visa ett scenario med
prod uktion som sk · r året runt i maximal produktion (inklusive alla
transporter till och från området) samt ett scenario med maximal
produk tion inklusive kampanjvis kro sn.ing och fl islastning.
22. Redovisa vilka åtgärder eller begränsningar som kan vidtas om det
sammanlagda bullret överstiger riktvärdena . Redovisa även kos tnader för
dessa åtgärder . Behöver verksamheten begränsa ur buller synpunkt innan
bullervallen är färd ig täll d?
23. Lunds Renhålln.ingsverks verksamhet bör ingå i bullerutredningen som ett
cenario för att vi a det ammanlagda bullret på området.
Kommentarer:
Punkt 20. Det är oklart vilka bostadsområden i översiktsplanen som avses. Bullervallen är
färdigbyggd.
Punkt 23 . Lunds Renhållningsverks verksamhet sker inomhus och påverkar inte omgivningen.

Uppdrag : 279703 -04 Dalby 49 : 1 Kompletterande ex ternbullerutredning
Beställare: Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening
5(14)
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FÖRKLARING AV AKUSTISKA BEGREPP

Störning smått
Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dB(A). Indexet "A"
efter "dB" indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det
mänskliga örat uppfattar frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusare toner bättre än
mörkare.

Ekvivalent och maximal ljudnivå

(

I Sverige används vanl igtvis två störningsmått för industribuller: ekvivalent respektive maximal
ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För
industribuller är tidsperioden i de flesta fall lika med arbetstiden. Förenklat kan man säga att
den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under ett arbetsmoment.

4

(

RIKTVÄRDEN

Enligt Naturvårdsverkets Rapport 6538 "Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller"
daterad april 201 5 gäller nedanstående bullerriktvärden vid bostäder uppförda före 2015
(utdrag ur vägledningen).

''Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vård lokaler

(

(

Leq dag
(06-18)

Leq kväll
(18-22) samt
för-, sön- och
helgdag (0618)

Leq natt
(22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor
och vård lokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för
utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i första hand bostadsbyggnader där
ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats före den 2 januari 2015. För förskolor, skolor
och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och
förs kolgå rdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet.
Utöver detta gäller:
•

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat
än vid enstaka tillfällen.

•

Vissa ljudkaraktä,:er är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör
värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.

•

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser."

Uppdrag : 27970 3-04 Dal by 49 : 1 Kompletterande externbullerutredn i ng
Beställare : Akkafrakt i Skåne Ekonom is k förening
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KONTROLLPUNKTER/MÄTPUNKTER

Kontrollpunkter/mätpunkter för buller har valts vid närmaste bostäder. Beräknade ljudnivåer
avser frifältsvärden. Frifältsvärden är beräknade ljudnivåer som inte påverkas av reflexer från
vertikala föremål nära kontrollpunkterna, exempelvis närliggande husfasader. Riktvärden som
anges i Naturvårdsverkets vägledning gäller som frifältsvärden.

Bild l

Kontrollpunkter för buller.

(

(

(
Mätpunkt

(

Mpl
Mp2
Mp3
Mp4
Mp5
Mp6

Mätpunktens höjd
över mark
1,6 m
1,6 m

Adress/fastighetsbeteckning

6m
1,6 m
1,6 m
1,6 m

Veberödsvägen 94 E
Linses väg 14
Lunnarp 561
Önneslöv l 01

Dalby 60:22
Blockvägen 6

Uppdrag: 279703-04 Dalby 49:1 Kompletterande externbullerutredning
Beställare: Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening
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FÖRUTSÄTTNINGAR

I bullerutredningen har buller från fyra olika driftsfall beräknats. De beräknade driftsfallen kan
betraktas som värsta fall vid en hög belastning. Verksamheten har endast dagdrift kl 07 - 18.
Enligt verksamhetsutövaren pågår inte drift med mobil träkross, -betongkross och -jordsikt
samtidigt.

Normal drift utan mobil betongkross, - träkross eller -jordsikt.

(

(

Inkommande lastbilar: Totalt 12 stycken lastbilar inkommer mellan kl 07 och 18. Fyra lastbilar
rangerar containrar (4) och tömmer osorterat byggavfall i byggnaden för "sortering byggavfall"
(5). Det vill säga kör fram och tillbaka tre gånger mellan uppställningsplatsen och byggnaden.
Varje rangering tar cirka 20 minuter. Ytterligare fem stycken lastbilar kör in i byggnaden för
"Lagring förorenade massor" (6) och tömmer. Två lastbilar tippar returträ och betong på
"Lagringsyta" (1). En lastbil tippar jord på yta för "Siktning jord" (3).
Avgående lastbilar: Fyra lastbilar lastar siktad jord från ytan "Siktning jord" (3), fyra lastbilar
lastar krossad flis från ytan "krossning flisning" (1) och fyra lastbilar (som rangerar) lastar
sorterat brännbart avfall från byggnaden "Sortering byggavfall" (5). Lastning sker med lastmaskin
vid respektive upplagsplats. Varje lastning tar 20 minuter. I övrigt kör lastmaskinen under cirka
fyra timmars tid utomhus på området och stackar trä och betong efter lastbilslossning mm.

Drift med mobil träkross
Träkrossen krossar returträ på ytan för
"Krossning/flisning" (1). Materialet körs fram
med lastmaskin från "Lagringsyta" (2). I övrigt
sker normal lastbilstrafik på området enligt
ovan. Verksamheten pågår mellan kl 07 och
18 under en veckas tid, 2 - 3 gånger per år.

I
'

Drift med mobil betongkross

(

Betong krossen krossar betong på ytan för
"Krossning/flisning" (1). Materialet körs fram
med lastmaskin från ''Lagringsyta" (2). I övrigt
sker normal lastbilstrafik på området enligt
ovan. Verksamheten pågår mellan kl 07 och
18 under en veckas tid, 1 - 2 gånger per år.

Drift med mobil jord sikt

(

Jord sikten siktar jord på ytan för "Siktning
jord" (3) som även fungerar som upplag för
jord som skall siktas. Materialet körs fram
med lastmaskin från samma yta "Siktning
jord" (3). I övrigt sker normal lastbilstrafik på
området enligt ovan. Verksamheten pågår
mellan kl 07 och 18 under en veckas tid, 1 - 2
gånger per år.

Bullerdämpande åtgärder
För att klara riktvärden vid bostadshuset som är beläget innanför bullervallen (Mpl, Dalby
60 :22). Föreslås att mobil kross för betong eller returträ skärmas av från bostadshuset av en
minst sex meter hög skärm uppbyggd av containrar (två på höjden) placerad på maximalt tio
meters avstånd från mobil träkross eller mobil betongkross.

Uppdrag : 279703-04 Dalby 49: 1 Kompletterande externbullerutredning
Beställare : Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening
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BERÄKNADE LJUDNIVÅER

Nedan visas beräknade ljudnivåer från verksamheten vid bostäder. Ur tabellen framgår att de
beräknade verksamheterna klarar dagtidsriktvärdet som anges i Naturvårdsverkets Rapport 6538
"Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller". I beräkningarna ingår en tio meter hög
befintlig bullervall (se bild i kapitel sex) Trä- och betongkross skärmas av en sex meter hög
skärm mot Mp l placerad på tio meters avstånd från trä- och betongkross. I beräkningarna ingår
inte någon bullerskärm invid bostadshuset på fastigheten Dalby 60 :22, Mpl.
Ljudutbrednings kartor visas i Bilaga l nedan.
Beräknade ljudnivåer i fritt fält på l ,6 m höjd över mark och riktvärden vid
bostäder enligt Naturvårdsverkets vägledning. Frifältsvärden .

Tabell 2

(

Verksamhet kl 07 - 18

(

Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA
Mpl

Mp2

Mp3

Mp4

MpS

Mp6

Normal drift

40

30

33

27

34

33

50

Normal drift och
betongkrossn ing *

49

48

45

47

49

45

50

Normal drift och
krossning/flisning av trä*

49

47

44

47

49

43

50

Normal drift och siktning
av jord

46

34

40

34

46

44

50

~
.,,

(

(

*Mobila trä- och betongkrossar skärmas av mot Mp 1 med en sex meter hög skärm av
containrar placerad på tio meters avstånd från respektive maskin.

Uppdrag: 27970 3-04 Dalby 49 : 1 Kompletterande externbull erutredning
Beställare: Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening
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BILAGA 1 - LJUDUTBREDNINGSKARTOR
Normal drift under högsäsong
Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på 1,6 m höjd över mark.
Oay Penod
Normalfall
O- 35 dS

35 . 40 dB
110 -45 d0

-

(

--t

. ·~\

(

45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 6QdB
60 - 99dB

y
2~ m

0~

scale = 1 : 5052

II
_J,..--;_:--1

\(
35

35

-

_-----r

I

35

(
(

35

35
35

oMp6: 33
35

35

Uppdrag : 279703-04 Dalby 49:1 Kompletterande ext ernbullerutredning
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Normal drift och drift med betongkross skärmad med 6 m hög containerskärm mot Mpl
Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på 1,6 m höjd över mark.

c==J

0 - 35d8
35 . 40 d8
<O - 45 dB
•15-SOdB
50 - 55 dB

(

(

I

I

55 - 60d8

D'

60 - 99 dB

c,=L-~

)

------~

-·

oc

_ _ _ _ _ ..J.

;o

tr

dm

)
(

(

p6: 45

Uppdrag : 279703-04 Dalby 49: 1 Kompletterande externbullerutredn ing
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TYRENS
Normal drift och drift med träkross skärmad med 6 m hög containerskärm mot Mpl
Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på l ,6 m höjd över mark.
Oay Pt!nod

0 - 35d8
35 - 40 d8

40 - .tSdB
45 - SOdB
50 - SSdB
55 -60d8
60 - 99d8

~

(

0,

2~m

45

(

50

(

50

(

Uppdrag : 279703-04 Dal by 49 : 1 Kompletterande extern bull erutredning
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Normal drift och drift med sikt
Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på 1,6 m höjd över mark.
ponod·
0

Oay Ponod
0 -35 dB

35 - 40d8
,10 . 45 dB
45 - 5008

50 - 55d8
55 - 60d8

40

60 99 dB

40

(
sc ale = 1 : 5052

(
45

45

45

45

45

45

(

(
50
50
--~
50-

- .so

<t-1p6:44
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BILAGA 2 - LJUDEFFEKTNIVÅER
Vid beräkningarna används nedanstående ljudeffektnivåer som är uppmätta vid andra
verksamheteter.

1)

Volvo L90

2)

Kross. Doppstadt AK-6355A

(

(
3)

Betongkross

J

Källa

(

63

125

250

500

lk

2k

4k

8K

Tot

90

82

100

Lastbil kör l 5 km/h
Lastbil rangerar/1 5
minuter/bil

86

86

89

92

95

95

78

82

90

97

97

97

98

91

104

Lastmaskin Volvo L90

87

88

94

97

98

96

90

79

103

97

l 02

107

109

112

112

109

101

117

93

102

108

111

112

111

106

96

117

90

90

98

103

106

104

96

96

110

3

Träkross. Doppstadt AK6355A
Mobil betongkross typ
TESAB

4

Do

2

Ljudeffektnivå dBA

stadt SM 620 sikt

Uppdrag : 279703-04 Dal by 49 : 1 Kompletterande ex tern bullerutredning
Beställare: Akkafrakt i Skåne Ekonomisk förening
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Befintlig markni vå

i<>-;·- .i
i

Bedömd dagvattenledning
· ----!.

Vattenyta vid inmätning,
sep. 2011
Koordinatsystem

Plan, SWEREF 991330
Höjd, RH 2000

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 - - - -

i

Brunnar och anordningar som
j _ ~ -bedoms t i l l . h b . r _ a _ g a . m l a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -spill v attennatet
/

1
- /
/

/ "·",
J)

Brunn med avstangningsanordning

~~-.........._

Brunn 2

---":- - - - - - ~

-

----::-::>-F--~

'\

/(
~
--,___
--

--

--

--

--

--

.

t

'r'

/

I

/

II
\

I
I
I

j-

_,V

- -- -- --.- ---- ----*--~--:_ _ ----~ -- 8j~n+1__
--- ·y K;~
, ~+

\ ~ __...,--·--,

/

I

i

/

/

/

:,,: - ~ - - - - - -

\

+

Brunn
trälock

0

Brunn
trälock,._

KOMPLETTERING ANSÖKAN

0

AkkaFRAKT

Page
Page106
41 of
of81
459

Euroflns Environment Testing Sweden
Box 737
531 17 Lidköping

:::: eurofins

Tlf:
Fax:

1115
lSO/lITC 17-025

AkkaFRAKT i Skåne ek för.
Mats Paradis
Hemsögatan 6
202 11 MALMÖ

JBI LAGA a

1

+4610 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-S L-189020-01
EUSELl2-00468890
Kundnummer: SL7640645

Analysrapport
Provnummer:

Ankomsttemp 'C
Provlagare
Provtagningsdatum

177-2017-10040341

Provbeskrlvnlng:
Matris:

övrigt förorenat vatten

Provet ankom:

2017-10-03

Utskriftsdatum:

2017-10-10

Provmärkning:

Dammar

17,8
Mats Paradis
2017-10-02

Benso(a)antracen

0,24

µg/l

25%

LldMIIJö.OA.01,35

a)

Krysen

0.32

µgll

25%

lidMiljö.OA.01.35

a)

Benso(b,k)fluoranten

0,60

µg/1

25%

LidMiljö.OA.01.35

a)

Benso(a)pyren

0.32

µg/1

30%

LidMi!Jö.OA.01.35

a)

,.,....,.,... _ _ ._..,,._~,......,......_...,.................. ,.,,,......,.,.,,.,....n .. <•,...,,...,.,._,.._.....,,.,......,....._.._.,,,.,......-;>1_,.. .. ,.-!nnn~•--on""'.,......,,.,......,.......,.........,.....,_,......,..,.,.,." .. n-6'"'"...,....._,.,..,......~,,...,.....,,~.,...--.........,.-..nn,,...,~~·I>.,.,,........,..,,..""

lndeno(1,2,3-cd)pyren

0.19

Dibenso(a,h)antracen

0.062

••-u~_......,""'"'""""""..,_,_.,_..,....,..,..,,,,.,_,. __ ~._._,-...,,..,_.,...._..,,..,,.,.<D,..,~,.,----·

Summa cancerogena PAH

µg/1

_

_.. ...,....,~,

µg/1

30%

LidMlljö.OA.01.35

a)

30%

LidMiljö.OA01.35

_ _ _ _ _ _ a)

.,_.,., _ _ _ _ ,... ,..,..,_.,.,~.........,·--·~"""""._,.a.,.,,..,...,._, ___ _

---·---------------------------·----~-------·- ~-------~--<
1.7

µg/1

LldMiljö.OA .01 .35

a)

0.020

µg/1

30%

LidMIIJö.OA.01.35

a)

0.060

µg/1

25%

LidMiljö.OA.01.35

a)

< 0.010

µg/1

25%

LldMiljö,OA.01.35

0.051

µg/1

25%

LidMiljö.OA.01 ,35

Fenantren

0.30

µg/1

25%

LidMiljö OA.01 .35

Fluoranten

0.67

µg/1

25%

LldMiljö.OA.01 .35

a)

Pyren

0.49

µg/1

25%

LidMlljö.OA.01.35

a)

1.7

µg/1

LidMiljö.OA.01.35

a)

-·
Naftalen

..,...,.,.,,,,,.<>....,..,,..,.,......,..,,,,.,._~-,..,......,,...._..,..,...'"'"""""'"""""-=".__..._......,,..,.,~tntnn,.,..,.n _ _ _ ,.>CIJDDO . . ,....,,.,..c:.....,._oft.< .. .._,..,.,,oonn,.<><>"-=-.. ._,,. _

Acenaftylen

~----~---~--.,_..
Acenaften

---............

.........

...,..,.._...,._,.-

Fluoren

__~-----~--.

_,._,_,.,.,..,...,,.,,u,,-u--____,,,.,,. ... """""',uc,u.:,co==«

-------·-.............................-

----

a)

a)
a)

·~------·-"-·"··
..-----·-~---···--····. ········-·-·-·--·-·-·. ·-----·-··-~---......--.---. -·--~--Benso(g,h,i)perylen
0.18 µg/1
UdMlljö.OA.01.35
30%
a)

summa övriga PAH

< 0.20

µg/1

1.5

µg/1

1.9

µg/1

Suspenderade ämnen

240

mg/I

pH

7.4

Summa PAH med låg molekylvlkt

LidMiljö.OA.01 .35
_ _ _ _ n,,_.'-"',..,,,.,._,..~,..._,,,.,,__,..,......_,n,.,._c...,......,,==n=·"""'": ~"""""'_.,..,_, _ _ tn:tu-a~--=ct=..,.,..,,,.,,....,"<l...__,.......,.,.,..,..,..,.,.,,.....,..,.._,..........,.........._.._,...
_ _=•=cio::t>.>.,ut

Summa PAH med medelhög molekylvikt

,.,......,-_,.,.... _ , _ _ _ _ .,,..,..,....,.._....,...-,..........,_,.,..._..~-.,,...,.,_,........,...,..,...,.._.,.~..,u~.,..,...,..,.._.,,"">L.......,_,....,.,_... _ _ ,,,.,.,,..,.,..,...,,......,,,,,..

Summa PAH med hög molekylvikt

___

____

a)

LidMiljö.OA.01.35

a)

LidMlljö.OA.01.35

a)

"""'"'"....,.~=="---=--..,.,,..,..,.,.._,,.,,n..,,_.,,_-..,

10%

SS EN 872:2005

a)

0.2

SS-EN ISO 10523:2012

a)

SS-EN ISO 10523:2012

a)

20%

SS EN 1484:1997

a)

a)

,_._ __ .,....._,....,. _ _ ... _ _,_,.,.,.,...~.,.-•..,.,.,._..~---·---,,.,....,,,.,...,. .. ......., ..,..,,.._,,,.,_._...,,.__,...,._w _ _ _ _ ....,.....,...,..,..,_,.,~,,,......,_. _ _ ___,..,....,..,_...,.,.,,,.,,,,..----.... ,....,.., ....,....,,,.,,....._, _ _

Temperatur vid pH-mätnlng

22.0

'C

TOC
Fosfor P

0.42

mg/I

10%

SS-EN ISO 15681-2:2005

-=.,..,.•·=···~-~==··. . .~-.. . . . . -·.... --,. . .,. .......= ................... ,............. ,,...,,_......,... _ _, _..,, _0.72
_
Bly Pb (uppslutet)
0.020

mg/I

10%

ISO 29441:2010

a)

25%

SS-EN ISO 15587-2: utg
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1

a)

Kväve N

~

...........- -................. ,.....- - - -........,_._,,._,.......,.,_.., .... ~-........... . ., ,., ..........- ~ - -...........~, .... .,.,..,,.

mg/I

Förklaringar

AR-003v46

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackredileringsorgan. Ej ackredtterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täcknlngsfaktor 2. Undantag relaterat Ull analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Yttertlgare upplysningar samt mätosäkerhel och deteklionsnlvåer för mikrobiologiska analyser lämnas på beg~ran.
Denna rapport får endast återges I sin helhet, om Inta utförande laboratorium i forväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det
Insända provet.

Page
Page107
42 of
of81
459

Sida 1 av 2

AR-17-SL-189020-01
EUSELI2-00468890

________________ ___ . __ _____________
,__...,_,_,,. mo ., ,,...

Kadmium Cd (uppslutet)

25%

SS-EN ISO 15587-2: utg
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1
mo

a)

15%

SS-EN ISO 15587-2: utg
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1
mo

a)

mg/I

25%

SS-EN ISO 15587-2: utg
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1
mo

a)

mg/I

20%

SS-EN ISO 17852:2008
mod

a)

0.00029

mg/I

0.025

mg/I

. ......,.....,__,...............
Koppar Cu (uppslutet)

Krom Cr (uppslutet)

_____

_,

,._.....,._...._,._......_...,

_____________________ _______

Kvicksilver Hg (uppslutet)

0.012
,

< 0.00010

,

-··Nickel
·-·-~----···----·
. ------·-~---------·-·-..-···-----··--..---·--····---·--·---------·
Ni (uppslutef)
0,0084 mg/I
15%
SS-EN ISO 15587-2: utg
a)
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1
____..,,,.,_..,...,_-_,__________,. . ,. ,__,. . . . . , ., ,_ . . . ,. _________,. . ._. _____,_________
mo ,. ., , _____ . ,__ . . __ , , __ ~----1
15%

SS-EN ISO 15587-2: utg
a)
1/SS-EN ISO 17294-2 utg1
mo
_ , _ _ ............................. ,....,....,,....,_.,._...,_,,,_H_~ _ _ _ _ _ _ ,.....,.,, ................................... ,..........,_., .......... ..-...................... ,..... ,_..,...,-u,u-..,..,......._.,,u._,,.....,_~...._., _ _ ,,.........,,,,_. ... ,,-,....,...........,......,.,.,..,.,. ... ...,-.,.."'""""'"...,_...,_. .. ,, ...,..,.,._...
Zink zn {uppslutet)

0.22

mg/I

Utförande laboratorlumlunderlevarantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v46

FOrklarfnqar

Laboralorlet/laboratoriema är ackrediterade av respekllve lands ackrediterlngsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkarhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat 1111 analyser ulf6rda ulanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar saml målosäkerhet och deteklionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges I sin hetlet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkant annat. Resullalen relalerar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg . 3
SE-53119 Lidköping

-:~ eurofins

Tlf:
Fax:

!BILAGA 10

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-131492-01

AF-lnfrastructure AB
Håkan Jönsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSEL12-00195887
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
599013

Analysrapport
(

Provnummer:

177-2014-09190177

Provbeskrivning :

(

Matris:

Jord

Provet ankom:

2014-09-19

Utskriftsdatum:

2014-10-02

Provmärkning:
Provtagningsplats:

599013

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,43
Hans Gustavsson
2014-09-18

14AFD5

Resultat

Organisk halt

5.00

Torrsubstans

64.50

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%(mim)

10%

a)*

%

2%

a)*

10%

a)*

Fraktion < 2 µm (Lera)

4.50

%(mim)

Arsenik As

< 3.0

mg/kg Ts

Antimon Sb

< 3.0

mg/kg Ts

12%

a)*

Barium Ba

130

mg/kg Ts

11%

a)*

a)*

Beryllium Be

< 1.0

mg/kg Ts

7.2%

a)*

Kadmium Cd

0.41

mg/kg Ts

14%

a)*

KromCr

70

mg/kg Ts

8%

a)*

Kobolt Co

17

mg/kg Ts

8.2%

a)*

Koppar Cu
Kvicksilver Hg

32

mg/kg Ts

12%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Bly Pb

27

mg/kg Ts

9.4%

a)*

Molybden Mo

1.8

mg/kg Ts

10%

a)*

Nickel Ni

41

mg/kg Ts

11%

a)*

Selen Se

< 5.0

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Tenn Sn

< 5.0

mg/kg Ts

8%

84

mg/kg Ts

8%

Vanadin V
Zink Zn
Fenol

200

mg/kg Ts

10%

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

-a)*

a)*

--a)*

o-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

p-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,6-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

Förklaringar

AR - 003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma . Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page110
45 of
of81
459

Sida 1 av 6

I

AR-14-SL-131492-01
EUSELl2-00195887

3,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

o-Etylfenol

< 0.02

m-Etylfenol

< 0.01

Tymol

< 0.01

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kgTs

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

mg/kgTs

14%

a)*

mg/kgTs

8%

a)*

mg/kgTs
----~---

Naftalen

-------

14%

a)*

8%

a)*

12%

a)*

8%

a)

-

-------------~----~-~-------

Acenaftylen
Acenaften

< 0.01

mg/kgTs

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)

Fluoren

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)

Fenantren

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

Antracen

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*
a)*

-- -

Fluoranten

- --

------

-------~-------

---

0.2

mg/kgTs

4%

0.17

mg/kgTs

4%

Benso(a)antracen

< 0.01

mg/kgTs

6%

Krysen

< 0.01

mg/kgTs

8%

Benso(b )fluoranten

0.15

mg/kgTs

8%

Benso(k)fluoranten

< 0.01

mg/kg Ts

Pyren

- -~- -- ---

-

- - - -------------

·-

12%
---

---

----------

~-----

Benso(a)pyren

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Dibenso(a,h)antracen

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

0.1

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

0.3

mg/kg Ts

Benso(g,h,i)perylen
lndeno(1,2,3-cd)pyren
S:a PAH 10 (enl. holländska VROM)
S:a PAH 16 (enl. US EPA)
Tetraklormetan
1,2-Dikloretan

a)*
a)*

0.62

mg/kg Ts

< 0.05

mg/kg Ts

26%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1, 1-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1,2-Trikloretan

< 0.05

mg/kgTs

10%

a)*

1, 1, 1,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kgTs

14%

a)*

1, 1,2,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kgTs

16%

a)*

< 0.2

mg/kgTs

18%

a)*

Trikloreten
Tetrakloreten

< 0.2

mg/kgTs

14%

a)*

1,2-Diklorpropan

< 0.05

mg/kgTs

20%

a)*

1,3-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2,3-Triklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

26%

a)*

cis-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

Dibrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

18%

1,2-Dibrometan

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Tribrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1-Diklorpropen

Bromdiklormetan

< 0.1

mg/kg Ts

18%

a)*

Dibromklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

6%

a)*

AR-003v37

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Monoklorbensen

< 0.01

mg/kgTs

12%

a)*

1,2-Diklorbensen

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

8%

Brombensen

1,3-Diklorbensen
---

1.4-Diklorbensen

-

----

---~-- -

-·-

----~-~ -

--,----

1,2,3-Triklorbensen

mg/kgTs
- - ---------~~- --~·------ -mg/kg Ts
< 0.01

1,2.4-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

1,3,5-Triklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

1,2,3,4-Tetraklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

1,2,3,5/1,2.4,5-Tetraklorbensen

< 0.002

Pentaklorbensen

< 0.002

< 0.01

- -- - - -- -~---

10%

a)*
a)*

10%

a)*

10%

a)*

8%

a)*

8%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

..

·----~ -

~

---------~------~---

-

Hexachlorobenzene

0.026

mg/kgTs

8%

a)*

o-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

28%

a)*

m-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

p-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,3-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4/2,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

2,6-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

3.4-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

3,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3.4-Triklorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,6-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2.4,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

6%

a)*

2.4,6-Triklorofenol

< 0.001

8%

a)*

3,4,5-Triklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

6%

a)*

2,3,4,5-Tetraklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

Pentaklorfenol

< 0.001

mg/kgTs

20%

a)*

4-Klor-3-metylfenol

< 0.001

mg/kgTs

10%

a)*

2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol

mg/kg Ts

----

;

-------,-

-

-

-

-

-

- ---

PCB28

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB52

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 101

< 0.002

mg/kg Ts

14%

a)*

PCB 118

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 138

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 153

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 180

< 0.002

mg/kg Ts

12%

a)*

o/p-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

2,3-/3,4-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2,5-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

3,5-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

AR-003v37

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page112
47 of
of81
459

Sida 3 av 6

AR-14-SL-131492-01
EUSEL12-00195887

2-Klortoluen
4-Klortoluen
1-Klornaftalen

10%

a)*

mg/kgTs

10%

a)*

mg/kg Ts

8%

< 0.01

mg/kg Ts

< 0.01
< 0.005

- -

- _,---

- -----

--------,~-.

a)*
---

4,4-DDE

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

DDE-o,p

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

0.036

mg/kg Ts

18%

a)*

4,4-DDD/2,4-DDT

< 0.001

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-DDD

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

0.036

mg/kg Ts

Aldrin

< 0.002

mg/kg Ts

16%

a)*

Dieldrin

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Endrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.05

mg/kgTs

8%

a)*

HCH-beta

< 0.005

mg/kgTs

6%

a)*

HCH,gamma- (Lindane)

< 0.005

mg/kgTs
-mg/kgTs

8%

a)*

< 0.02

10%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

4,4-DDT

DDT (total)

HCH, alpha-

-- - -

HCH-delta

----

-

a)*

8%

a)*

< 0.02

mg/kgTs

10%

a)*

Chlordane-alpha

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-gamma

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Heptachlor

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Heptachlor epoxide

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

lsodrin

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

Telodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Tetradifon

< 0.005

mg/kgTs

6%

a)*

Azinphos-ethyl

< 0.005

mg/kgTs

32%

a)*

< 0.005

mg/kgTs

26%

a)*

Endosulfan-alpha

------~--~-- ---~~= -

Endosulfansulphate-alpha

Azinphos-methyl

- - - - ~ - - - - - ------- --

~---

-~

---

32%

a)*

< 0.02

mg/kgTs
-- -- ,_-_ -- - -mg/kgTs

8%

a)*

Chlorpyrifos-ethyl

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

Chlorpyrifos-methyl

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

Coumaphos

< 0.005

mg/kg Ts

20%

a)*

S:a Demeton

< 0.02

mg/kg Ts

24%

a)*

Demeton-S

< 0.01

mg/kg Ts

Bromophos-ethyl

< 0.02
-----

Bromophos-methyl

Demeton-O
Diazinon

_,_______

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

18%

a)*

Fenitrothion

< 0.005

mg/kg Ts

12%

a)*

Fenthion

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Malathion

< 0.005

mg/kg Ts

16%

a)*

Parathion

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Disulfoton

Parathion-methyl

AR-003v37

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pa begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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< 0.005

mg/kg Ts

30%

a)*

Triazofos

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Ametryn

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Atrazine

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Cyanazine

< 0.02

mg/kg Ts

36%

a)*

Pyrazophos

Desmetryn

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

Prometryn

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Propazin

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Simazine

< 0.02

mg/kg Ts

30%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Terbutryn

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Bifenthrin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Cypermetrin (A,B,C,D)

< 0.05

mg/kg Ts

38%

a)*

Deltamethrin

< 0.01

mg/kg Ts

32%

a)*

Permetrin (A.B)

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Propachlor

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Trifluralin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Biphenyl

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

Terbuthylazine

----------------

< 0.1

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Dimetylftalat (DMP)

< 0.2

mg/kg Ts

6%

a)*

Dietylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

Nitrobensen
Dibenzo(b,d)furan

Diisobutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

8%

a)*

Dibutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

6%

a)*

Butylbensylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

10%

a)*

Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)

< 0.3

mg/kg Ts

16%

a)*

Di-n-oktylftalat (DNOP)

< 0.2

mg/kg Ts

16%

a)*

TPH C10-C12

< 3.0

mg/kg Ts

a)*

TPH C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

a)*

12

mg/kg Ts

a)*

TPH (C16-C21)
TPH C21-C30

160

mg/kg Ts

a)*

TPH C30-C35

73

mg/kg Ts

a)*

30

mg/kg Ts

270

mg/kg Ts

38%

TPH C35-C40
S:a TPH (C10-C40)

a)*
a)*

Bensen

< 0.1

mg/kg Ts

40%

a)*

Etylbensen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

Toluen

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

o-Xylen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

m+p-Xylen

< 0.1

mg/kg Ts

12%

a)*

Styren

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

AR-003v37

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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8%

a)*

mg/kg Ts

10%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

iso-Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

n-Butylbensen

< 0.05

sec-Butylbensen

< 0.05

tert-Butylbensen
p-lsopropyltoluen

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v37

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium I förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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~~ eurofins

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping
11 25

JSOII L:.C 17025

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-133277-01

AF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSEL12-00195952
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
599013

Analysrapport

(

Provnummer:

177-2014-09190381

Provbeskrivning:

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-09-19

Utskriftsdatum:

2014-10-07

Provmärkning :
Provtagningsplats:

599013

14ÅFD6

Analys
Torrsubstans
Bensen
Toluen

Enhet

Mäto.

%

Metod/ref

10%

SS EN 12880

b)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

< 0.10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.09

-

58.0

b)
b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

LidMiljö.0A.01 .09

b)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

26

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

20%

LidMiljö .0A.01 .15

b)

LidMiljö.0A.01 .09/15

b)

Alifater >C12-C16
Alifater >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C1 0

75

mg/kg Ts

110

mg/kg Ts

480

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

< 4.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01.09

b)

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö.0A.01.15

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

b)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

< 1.0

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

Aromater >C10-C16

(

Resultat

LidMiljö.0A.01 .09

Alifater >C10-C12

(

0-0,4
Hans Gustavsson
2014-09-18

Djup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Aromater >C 16-C35
Oljetyp

-

b)*

Motorolja. diesel.
ospec

Arsenik As

3.3

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 / ICP-MS

b)

Barium Ba

180

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)*

33

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 / ICP-MS

b)

0.53

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-MS

20

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 / ICP-AES

--

56

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

100

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

Bly Pb
Kadmium Cd
Kobolt Co
Koppar Cu
Krom Cr

b)

b)

AR - 003v37

Förklaringar
LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftl igen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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0.067

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 / AFS

b)

Nickel Ni

54

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

Vanadin V

86

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

ZinkZn

230

mg/kgTs

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

Torrsubstans

61.0

Kvicksilver Hg

----~--- ------- ----=--

a)

%
--~--------

------

Naftalen

51.2

µg/kg Ts

Interna! meth

a)

Acenaftylen

31.7

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Acenaften

12.1

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Fluoren

36.3

µg/kg Ts

Interna! method

a)

~---

Fenantren
Antracen
Fluoranten

-

-

_a_

135

µg/kg Ts

Interna! method

a)

27.7

µg/kg Ts

Interna! method

a)

300

µg/kg Ts

Interna! method

a)
a)

Pyren

278

µg/kg Ts

Interna! method

Benz(a)antracen

124

µg/kg Ts

Interna! method

a)
a)

Krysen

209

µg/kg Ts

Interna! method

Benzo(b,j)fluoranten

320

µg/kg Ts

Interna! method

a)

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenz(a.h)antracen
lndeno(1,2,3-cd)pyren

85.7
105
33.9
151

µg/kg Ts

------

µg/kg Ts
µg/kg Ts
----~---

Benzo(g,h,i)perylen

179

Total 16 EPA-PAH exkl LOQ

2080

Total 16 EPA-PAH inkl LOQ

2080

Interna! method

a)

Interna! method

a)

Interna! method

a)

Interna! method

a)

Interna! method

a)

Interna! method

a)

---- ----- - --

-~---~

--

µg/kg Ts
----~ -- -----------µg/kg Ts
µg/kg Ts

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v37

Förklaringar

laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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-:~ eurofins

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping
11 25
ISO'll~C 17025

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-133278-01

AF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSELl2-00195952
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
599013

Analysrapport

(

Provnummer:

177 -2014-09190382

Provbeskrivning:

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-09-19

Utskriftsdatum:

2014-10-07

Provmärkning :
Provtagningsplats:

599013

14ÅFD7

Mäto.

Metod/ref

%

10%

SS EN 12880

b}

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)

LidMiljö.0A.01 .09

b}

30%

LidMiljö.0A.01 .09

b)
b}

Analys
Torrsubstans
Bensen

Summa TEX
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12

(

0-0,7
Hans Gustavsson
2014-09-18

Djup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

50.6

Enhet

< 0.20

mg/kg Ts

< 5.0

mg/kgTs

< 3.0

mg/kgTs

35%

LidMiljö.0A.01 .09

48

mg/kg Ts

30%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

20%

LidMiljö.0A.01 .15

-b)

b}

Alifater >C12-C16

160

mg/kgTs

Alifater >C5-C16

220

mg/kgTs

Alifater >C16-C35

990

mg/kgTs

20%

LidMiljö.0A.01 .15

b)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

LidMiljö .0A.01 .09

b)

Aromater >C 10-C 16

< 3.0

mg/kg Ts

20%

LidMiljö .0A.01 .15

b)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

0.59

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01 .15

b}

Metylpyren/fluorantener

0.89

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01.15

b)

1.5

mg/kg Ts

25%

LidMiljö.0A.01 . 15

b)

Aromater >C16-C35
Oljetyp

LidMiljö.0A .01 .09/15

b)*

Motorolja. diesel.
ospec

Arsenik As

5.0

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 / ICP-MS

b)

Barium Ba

220

mg/kgTs

20%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)*

43

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 / ICP-MS

b)

Bly Pb

0.64

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-MS

b)

Kobolt Co

24

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

Koppar Cu

78

mg/kgTs

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b)

120

mg/kgTs

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b}

Kadmium Cd

Krom Cr

·-

AR - 003v37

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackred iterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckni ngsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Kvicksilver Hg

0.16

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 / AFS

b}

64

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b}

Vanadin V

110

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

b}

ZinkZn

280

mg/kg Ts

15%

Nickel Ni

SS 028150-2 / ICP-AES

b}
a}

Torrsubstans

52.3

%

EG 152/2009

Naftalen

50.9

µg/kg Ts

Interna! method

a}

a}

Acenaftylen

27.7

µg/kg Ts

Interna! method

Acenaften

13. 7

µg/kg Ts

Interna! method

a}

62

µg/kg Ts

Interna! method

a)

131

µg/kg Ts

Interna! method

a)

40

µg/kg Ts

Interna! method

a}

387

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Pyren

411

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Benz{a}antracen

163

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Krysen

265

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Benzo{b,j)fluoranten

408

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Benzo{k}fluoranten

110

µg/kg Ts

Interna! method

a}

Benzo{a)pyren

131

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Dibenz{a,h}antracen

51.1

µg/kg Ts

Interna! method

a}

lndeno{1,2,3-cd)pyren

203

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten

241

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Total 16 EPA-PAH exkl LOQ

2700

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Total 16 EPA-PAH inkl LOQ

2700

µg/kg Ts

Interna! method

a)

Benzo{g,h,i}perylen

Utförande laboratorium/underleverantör:
a} Eurofins GfA Lab Service Gmbh {Hamburg), GERMANY
b) Eurofins Environment Sweden AB {Lidköping}, SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v37

Förklaringar

LaboratorieUlaboratoriema är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport lår endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
{Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

-:~ eurofins

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-109738-01

AF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSELl2-00187233
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
Sippotex Dalby

Analysrapport

(

Provnummer:

177-2014-08120197

Provbeskrivning:

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-08-12

Utskriftsdatum:

2014-08-22

Provmärkning:

14ÅFD1

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

5.20

%

10%

a)*

Torrsubstans

56.80

%

2%

a)*

3.00

%

a)*

Arsenik As

< 3.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Antimon Sb

< 3.0

mg/kg Ts

12%

a)*

Barium Ba

160

mg/kg Ts

11%

a)*

Beryllium Be

< 1.0

mg/kg Ts

7.2%

a)*

Kadmium Cd

0.4

mg/kg Ts

14%

a)*

Krom Cr

32

mg/kgTs

8%

a)*

Kobolt Co

6.8

mg/kg Ts

8.2%

a)*

61

mg/kg Ts

12%

a)*

0.77

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Bly Pb

28

mg/kg Ts

9.4%

a)*

Molybden Mo

1.3

mg/kg Ts

10%

a)*

Nickel Ni

18

mg/kg Ts

11%

a)*

Selen Se

< 5.0

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Tenn Sn

< 5.0

mg/kgTs

8%

a)*

35

mg/kgTs

8%

a)*

Koppar Cu
Kvicksilver Hg

(

Resultat

Organisk halt

Fraktion < 2 µm (Lera)

(

0-0,5
Hans Gustavsson
2014-08-11

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Vanadin V

180

mg/kg Ts

10%

a)*

Fenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

0.08

mg/kg Ts

6%

a)*

0.0

mg/kg Ts

2,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kgTs

12%

a)*

2,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kgTs

12%

a)*

2,6-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

Zink Zn

m-Kresol
p-Kresol
Kresoler

a)*

AR- 003 v 35

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges , redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page120
55 of
of81
459

Sida 1 av 6

AR-14-SL-109738-01
EUSELl2-00187233

3,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Etylfenol

< 0.02

mg/kg Ts

14%

a)*

m-Etylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Tymol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

0.02

mg/kg Ts

12%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Acenaflen

0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Fluoren

0.03

mg/kg Ts

10%

a)*

Naftalen
Acenaflylen

Fenantren

0.12

mg/kg Ts

6%

a)*

Antracen

0.09

mg/kg Ts

10%

a)*

Fluoranten

0.35

mg/kg Ts

4%

a)*

Pyren

0.47

mg/kg Ts

4%

a)*

mg/kg Ts

Benso(a)antracen

0.11

6%

a)*

Krysen

0.56

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(b )fluoranten

0.36

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(k)fluoranten

0.37

mg/kg Ts

12%

a)*

----------

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Dibenso(a,h)anlracen

0.08

mg/kg Ts

14%

a)*

Benso(g,h,i)perylen

0.27

mg/kg Ts

14%

a)*

0.20

mg/kg Ts

8%

a)*

2.3

mg/kg Ts

a)*

3.3

mg/kgTs

a)*

< 0.05

mg/kgTs

Benso(a)pyren

lndeno(1,2,3-cd)pyren
S:a PAH 10 (enl. holländska VROM)
S:a PAH 16 (enl. US EPA)
Telraklormelan

26%

a)*

-----------------------------

< 0.1

mg/kgTs

20%

a)*

1, 1, 1-Triklorelan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1,2-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

S:a Trikloretaner

0.0

mg/kg Ts

1, 1, 1,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1,2,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

1,2-Dikloretan

S:a Tetrakloretaner
Trikloreten

0.0

mg/kg Ts

< 0.2

mg/kg Ts

a)*

a)*
18%

a)*

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.05

mg/kgTs

20%

a)*

1,3-Diklorpropan

< 0.05

mg/kgTs

14%

a)*

1,2,3-Triklorpropan

< 0.05

mg/kgTs

14%

a)*

Tetrakloreten
1,2-Diklorpropan

< 0.1

mg/kgTs

26%

a)*

cis-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kgTs

16%

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kgTs

16%

a)*

S:a 1,3-Diklorpropener

0.0

mg/kg Ts

Dibrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

18%

a)*

1,2-Dibrometan

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Tribrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1-Diklorpropen

a)*

AR-003v35

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page121
56 of
of81
459

Sida 2 av 6

AR-14-SL-109738-01
EUSELl2-00187233

Bromdiklormetan

< 0.1

mg/kg Ts

18%

a)*

Dibromklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

6%

a)*

Brombensen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Monoklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

1,2-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

1.4-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

S:a Diklorbensen

0.0

mg/kg Ts

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

a)*

1,2,4-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

1,3,5-Triklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

1,2,3-Triklorbensen

a)*
8%

a)*
a)*

0.0

mg/kg Ts

1,2,3,4-Tetraklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,3,5/1,2.4,5-Tetraklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

0.0

mg/kg Ts

Pentaklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobenzene

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

28%

a)*

m-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

p-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

0.0

mg/kg Ts

2,3-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

2.4/2,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

2,6-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

3.4-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

3,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

S:a Diklorfenoler

0.0

mg/kg Ts

2,3,4-Triklorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

2,3,5-Triklorfenol

< 0.001

-----~------~ 8%
mg/kg Ts

2,3,6-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

2.4,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

6%

a)*

2.4,6-Triklorofenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

3,4,5-Triklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

6%

a)*

S:a Triklorfenoler

0.0

mg/kg Ts

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

S:a Triklorbensen

S:a Tetraklorbensen

S:a Monoklorfenoler

2,3,4,5-Tetraklorfenol
2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol

o.o

mg/kg Ts

Pentaklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

4-Klor-3-metylfenol

< 0.001

PCB28

< 0.002

PCB 52
PCB 101

S:a Tetraklorfenoler

a)*

--~--------·--------

a)*

a)*
8%

a)*
a)*
a)*

a)*

a)*
20%

a)*

mg/kg Ts

10%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.002

mg/kg Ts

14%

a)*

AR-003v35

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediterinqsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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PCB 118

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

-----~~~------"

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

PCB 153

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 180

< 0.002

mg/kg Ts

12%

a)*

S:a PCB 6

0.0

mg/kg Ts

a)*

S:a PCB 7

o.o

mg/kg Ts

a)*

o/p-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

0.0

mg/kg Ts

2.3-/3,4-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2,5-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

3,5-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

o.o

mg/kg Ts

2-Klortoluen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

4-Klortoluen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 138

S:a Monoklornitrobensener

S:a Diklornitrobensener

a)*

a)*
a)*

a)*

0.0

mg/kg Ts

1-Klornaftalen

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

4,4-DDE

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

DDE-o,p

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

4,4-DDT

< 0.002

mg/kg Ts

18%

a)*

4,4-DDD/2,4-DDT

< 0.001

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-DDD

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

0.0

mg/kg Ts

Aldrin

< 0.002

mg/kg Ts

16%

a)*

Dieldrin

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Endrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

0.0

mg/kg Ts

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-beta

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

HCH,gamma- (Lindane)

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

10%

a)*

S:a Klortoluener

DDT(total)

S:a Driner
HCH, alpha-

a)*

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

0.0

mg/kg Ts

Endosulfan-alpha

< 0.01

mg/kg Ts

8%

Endosulfansulphate-alpha

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

HCH-delta
S:a HCH

a)*
a)*

Chlordane-alpha

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-gamma

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

o.o

mg/kg Ts

< 0.002

mg/kg Ts

S:a Klordaner
Heptachlor

a)*
8%

a)*

Heptachlor epoxide

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

lsodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Telodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

AR-003v35
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Tetradifon

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

Azinphos-ethyl

< 0.005

mg/kg Ts

32%

a)*

Azinphos-methyl

< 0.005

mg/kg Ts

26%

a)*

Bromophos-ethyl

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Bromophos-methyl

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Chlorpyrifos-ethyl

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

20%

a)*

24%

Chlorpyrifos-methyl
Coumaphos
S:a Demeton

< 0.02

mg/kg Ts

Demeton-S

< 0.01

mg/kg Ts

a)*
a)*
a)*

< 0.01

mg/kg Ts

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

18%

a)*

Fenitrothion

< 0.005

mg/kg Ts

12%

a)*

Fenthion

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Malathion

< 0.005

mg/kg Ts

16%

a)*

Parathion

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

30%

a)*

Demeton-O
Diazinon
Disulfoton

Parathion-methyl
Pyrazophos

----,--------------------------------

Triazofos

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Ametryn

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Atrazine

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Cyanazine
___ , ________ , _________ , ____ ------- -

< 0.02

mg/kgTs

36%

a)*

Desmetryn

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

Prometryn

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Propazin

< 0.02

6%

a)*

Simazine

< 0.02

mg/kg Ts

30%

a)*

Terbuthylazine

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Terbutryn

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Bifenthrin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Cypermetrin (A,B,C,D)

< 0.05

mg/kg Ts

38%

a)*

Deltamethrin

< 0.01

mg/kg Ts

32%

a)*

Permetrin (A,B)

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Propachlor

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Trifluralin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Biphenyl

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

14%

a)*

0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

---~'----~------< 0.2

< 0.2

mg/kg Ts

6%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

Diisobutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

8%

a)*

Dibutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

6%

a)*

Butylbensylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

10%

a)*

mg/kg Ts
a _ , ____ - -

Nitrobensen
Dibenzo(b,d)furan
Dimetylftalat (DMP)
Dietylftalat

~

-~--r - _,- -

-

AR-003v35

Förklaringar
Laboratoriel/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)
Di-n-oktylftalat (DNOP)
S:a Ftalater
TPH C10-C12

3.6

mg/kg Ts

< 0.2

mg/kg Ts

a)*

16%

a)*

16%

---- ----=-------~-

---------- ----

3.6

mg/kgTs

a)*

12

mg/kgTs

a)*

90

mg/kg Ts

a)*

900

mg/kg Ts

a)*

TPH C21-C30

3800

mg/kg Ts

a)*

TPH C30-C35

1200

mg/kg Ts

a)*

TPH C12-C16
TPH (C16-C21)

a)*

430

mg/kg Ts

S:a TPH (C10-C40)

6400

mg/kg Ts

38%

a)*

Bensen

< 0.1

mg/kg Ts

40%

a)*

Etylbensen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

Toluen

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

o-Xylen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

m+p-Xylen

< 0.1

mg/kg Ts

12%

a)*

0.0

mg/kg Ts

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

iso-Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

n-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

sec-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

tert-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

p-lsopropyltoluen

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

TPH C35-C40

S:aXylen
Styren

···---------------

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg . 3
SE-53119 Lidköping

~~ eurofins

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-109739-01

ÅF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSELl2-00187233
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
Sippotex Dalby

Analysrapport
(

Provnummer:

177 -2014-08120198

Provbeskrivning:

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-08-12

Utskriflsdatum:

2014-08-22

Provmärkning:

14ÅFD2

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

1.30

%

10%

a)*

Torrsubstans

77.30

%

2%

a)*

6.20

%

Arsenik As

< 3.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Antimon Sb

< 3.0

mg/kg Ts

12%

a)*

88

mg/kg Ts

11%

a)*

< 1.0

mg/kg Ts

7.2%

a)*

< 0.3

mg/kg Ts

14%

a)*

12

mg/kg Ts

8%

a)*

Kobolt Co

4.3

mg/kg Ts

8 .2%

a)*

Koppar Cu

7.1

mg/kg Ts

12%

0.07

mg/kg Ts

8.8%

--

6.7

mg/kgTs

9.4%

a)*

< 1.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Nickel Ni

9.0

mg/kg Ts

11%

a)*

Selen Se

< 5.0

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Tenn Sn

< 5.0

mg/kg Ts

8%

a)*

Barium Ba
Beryllium Be
Kadmium Cd
Krom Cr

Kvicksilver Hg
Bly Pb
Molybden Mo

(

Resultat

Organisk halt

Fraktion < 2 µm (Lera)

(

0-0,3
Hans Gustavsson
2014-08-11

Djup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

a)*

a)*

a)*

Vanadin V

18

mg/kg Ts

8%

a)*

Zink Zn

33

mg/kg Ts

10%

a)*

Fenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

p-Kresol

0.04

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,6-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kgTs

14%

a)*

3,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

AR- 00 3 v3 5

Förklaringar
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insända provet.

Page
Page126
61 of
of81
459

Sida 1 av 6

AR-14-SL-109739-01
EUSELl2-00187233

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Tymol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Naftalen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

Acenaftylen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Acenaften

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Etylfenol

< 0.02

m-Etylfenol

0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Fenantren

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

Antracen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

0.02

mg/kg Ts

4%

a)*

Fluoren

Fluoranten

0.03

mg/kg Ts

4%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

Krysen

0.03

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(b )fluoranten

0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(k)fluoranten

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Dibenso(a,h)antracen

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

Benso(g,h,i)perylen

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

lndeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

0.07

mg/kg Ts

a)*
a)*

Pyren
Benso(a)antracen

Benso(a)pyren

S:a PAH 10 (enl. holländska VROM)

0.13

mg/kg Ts

Tetraklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

26%

a)*

1,2-Dikloretan

< 0.1

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1, 1-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1,2-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

1, 1, 1,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1,2,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Trikloreten

< 0.2

mg/kg Ts

18%

a)*

Tetrakloreten

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,3-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2,3-Triklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

26%

a)*

cis-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Dibrommetan

< 0.05

mg/kgTs

18%

a)*

1,2-Dibrometan

< 0.05

mg/kgTs

12%

a)*

Tribrommetan

S:a PAH 16 (enl. US EPA)

1, 1-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

Bromdiklormetan

< 0.1

mg/kg Ts

18%

a)*

Dibromklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

< 0.05

mg/kgTs

6%

a)*

Brombensen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om Inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Monoklorbensen
1,2-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*
a)*
----a--------------

--------------=-

1,3-Diklorbensen

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

1,4-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,2,3-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,2,4-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,3,5-Triklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,3,4-Tetraklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

8%

a)*
a)*

1,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

Pentaklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobenzene

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

28%

a)*

o-Klorfenol

~---

8%
- - -----

--- _,

,--~~---

m-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

p-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,3-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4/2,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

2,6-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

3,4-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

3,5-Diklorfenol

0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

S:a Diklorfenoler

0.002

mg/kg Ts

2,3,4-Triklorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,6-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4,6-Triklorofenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

3,4,5-Triklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

6%

a)*

2,3,4,5-Tetraklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Pentaklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

20%

a)*

4-Klor-3-metylfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 28

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 52

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 101

< 0.002

mg/kg Ts

14%

a)*

PCB 118

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 138

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 153

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 180

< 0.002

mg/kg Ts

12%

a)*

o/p-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol

a)*

2,3-/3,4-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2,5-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

3,5-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

AR-003v35

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten. om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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2-Klortoluen
4-Klortoluen

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

1-Klornaftalen

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

4,4-DDE

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

10%

a)*

18%

a)*

- ~ - -------

< 0.001

DDE-o,p

mg/kg Ts
-------------

4,4-DDT

< 0.002

mg/kg Ts

4,4-000/2,4-DDT

< 0.001

mg/kgTs

12%

a)*

2,4-DDD

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

Aldrin

< 0.002

mg/kg Ts

16%

a)*

Dieldrin

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Endrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-beta

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

HCH,gamma- (Lindane)

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-delta

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Endosulfan-alpha

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH, alpha-

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-alpha

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-gamma

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Heptachlor

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Heptachlor epoxide

< 0.005

mg/kg Ts

a)*

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.002

mg/kg Ts

a)*

Endosulfansulphate-alpha

lsodrin

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

Telodrin

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

Tetradifon

< 0.005

mg/kgTs

6%

a)*

Azinphos-ethyl

< 0.005

mg/kg Ts

32%

a)*

Azinphos-methyl

< 0.005

mg/kgTs

26%

a)*

Bromophos-ethyl

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Bromophos-methyl

< 0.02

mg/kgTs

8%

a)*

Chlorpyrifos-ethyl

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

Chlorpyrifos-methyl

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Coumaphos

< 0.005

mg/kgTs

20%

a)*

S:a Demeton

< 0.02

mg/kgTs

24%

a)*

Demeton-S

< 0.01

mg/kg Ts

a)*

Demeton-0

< 0.01

mg/kg Ts

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

18%

a)*

Fenitrothion

< 0.005

mg/kg Ts

12%

a)*

Fenthion

< 0.002

mg/kgTs

8%

a)*

Malathion

< 0.005

mg/kgTs

16%

a)*

Parathion

< 0.005

mg/kgTs

14%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

< 0.005

mg/kgTs

30%

a)*

Diazinon
Disulfoton

Parathion-methyl
Pyrazophos

--

--- -- -------~------- -

-----

AR-003v35

Förklaringar

Laboratoriel/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsniväer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Triazofos

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Ametryn

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Atrazine

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Cyanazine

< 0.02

mg/kg Ts

36%

a)*

Desmetryn

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

Prometryn

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kgTs

6%

a)*

mg/kgTs

30%

a)*

-- ---~- -- ----

---- -

< 0.02

Propazin

-_-, --- -c,------

< 0.02

Simazine
--

--

--

--

-- -

mg/kgTs

< 0.02

Terbuthylazine

- ----~-~-----~-----

------

--------~----~-~~--

Terbutryn

< 0.05

mg/kgTs

Bifenthrin

- -----

8%

a)*

12%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Cypermetrin (A,B,C,D)

< 0.05

mg/kgTs

38%

a)*

Deltamethrin

< 0.01

mg/kgTs

32%

a)*

Permetrin (A,B)

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

Propachlor

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

10%

Trifluralin

< 0.005

mg/kgTs

14%

a)*

Biphenyl

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.1

mg/kgTs

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kgTs

6%

a)*

8%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kg Ts

6%

a)*

mg/kgTs

10%

a)*

16%

a)*

16%

a)*

- - - - - - - ----

Nitrobensen
Dibenzo(b,d)furan
-

-,-_

Dimetylftalat (DMP)

--

----

< 0.2

----------------- -- -

< 0.2

Dietylftalat

mg/kgTs
---~----

"---

< 0.5

Diisobutylftalat

a

------

-------~--- -

Dibutylftalat

< 0.5

Butylbensylftalat

< 0.2

---- -- -

< 0.3

Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)

__" ____

---~- ---

mg/kg Ts

---,-------------

- - - --

Di-n-oktylftalat (DNOP)

< 0.2

mg/kg Ts

TPH C10-C12

< 3.0

mg/kg Ts

a)*

TPH C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

a)*

23

mg/kg Ts

a)*

54

mg/kgTs

a)*

TPH (C16-C21)
TPH C21-C30
-

---------

-

-----

a)*

14

mg/kg Ts

TPH C35-C40

9.7

mg/kg Ts

S:a TPH (C10-C40)

100

mg/kg Ts

38%

Bensen

< 0.1

mg/kg Ts

40%

Etylbensen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

Toluen

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

o-Xylen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

m+p-Xylen

< 0.1

mg/kg Ts

12%

a)*

Styren

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2.4-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

iso-Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

TPH C30-C35

a)*
a)*

- -

~--~-----

a)*
- --- - --

AR-003v35

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratortum i förväg skrtftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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n-Butylbensen
sec-Butylbensen
------ -

-~~--

< 0.05

mg/kg Ts

< 0.05

mg/kgTs

------a _________

-- ---- - -

---

10%

a)*

8%

a)*

-

tert-Butylbensen

< 0.05

mg/kgTs

12%

a)*

p-lsopropyltoluen

< 0.05

mg/kgTs

14%

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Analytico (Barneveld}, NETHERLANDS

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page131
66 of
of81
459

Sida 6 av 6

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

~~ eurofins

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-109741-01

AF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSEL12-00187229
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn.
Sippotex Dalby

Analysrapport
(

Provnummer:

177-2014-08120177

Provbeskrivning:

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-08-12

Utskriftsdatum:

2014-08-22

Provmärkning:

14ÅFD3

Analys

Resultat

Enhet

Mäta.

Organisk halt

4.30

%

10%

Torrsubstans

63.40

%

2%

6.20

%

Fraktion < 2 µm (Lera)

Metod/ref
a)*

-a)*

a)*

Arsenik As

< 3.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Antimon Sb

< 3.0

mg/kg Ts

12%

a)*

170

mg/kg Ts

11%

a)*

< 1.0

mg/kg Ts

7.2%

a)*

< 0.3

mg/kg Ts

14%

a)*

KromCr

59

mg/kg Ts

8%

a)*

Kobolt Co

15

mg/kg Ts

8.2%

a)*

Koppar Cu

54

mg/kg Ts

12%

a)*

Kvicksilver Hg

2.2

mg/kg Ts

8.8%

a)*

18

mg/kg Ts

9.4%

a)*

Barium Ba
Beryllium Be
Kadmium Cd

Bly Pb

1.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Nickel Ni

32

mg/kg Ts

11%

a)*

Selen Se

< 5.0

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Tenn Sn

< 5.0

mg/kg Ts

8%

a)*

Molybden Mo

(

0-0,45
Hans Gustavsson
2014-08-11

Djup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Vanadin V
Zink Zn

61

mg/kg Ts

8%

a)*

130

mg/kg Ts

10%

a)*

Fenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

p-Kresol

< 0.01

mg/kgTs

6%

a)*

2,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,6-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

3,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

AR - 003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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o-Etylfenol

< 0.02

mg/kg Ts

14%

a)*

m-Etylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Tymol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Naftalen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

Acenaflylen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Acenaften

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

0.36

mg/kg Ts

10%

a)*

1.3

mg/kg Ts

6%

a)*

0.37

mg/kgTs

10%

a)*

1.5

mg/kgTs

4%

a)*

Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten

----~~-------

1.3

mg/kgTs

4%

a)*

Benso(a)antracen

0.75

mg/kgTs

6%

a)*

Krysen

0.87

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(b )fluoranten

0.68

mg/kg Ts

8%

a)*

Benso(k)fluoranten

0.35

mg/kg Ts

12%

a)*

Benso(a)pyren

0.57

mg/kg Ts

10%

a)*

Pyren

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

Benso(g,h,i)perylen

0.28

mg/kg Ts

14%

a)*

lndeno(1,2,3-cd)pyren

0.28

mg/kg Ts

8%

a)*

6.3

mg/kg Ts

Dibenso{a,h)antracen

S:a PAH 10 (enl. holländska VROM)
S:a PAH 16 (enl. US EPA)
Tetraklormetan

a)*
a)*

8.6

mg/kg Ts

< 0.05

mg/kg Ts

26%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1, 1-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1,2-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

1, 1, 1,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1,2,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Trikloreten

< 0.2

mg/kg Ts

18%

a)*

Tetrakloreten

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,3-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2,3-Triklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

26%

a)*

1,2-Dikloretan

1, 1-Diklorpropen
cis-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Dibrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

18%

a)*

1,2-Dibrometan

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Tribrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

Bromdiklormetan

< 0.1

mg/kg Ts

18%

a)*

Dibromklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

6%

a)*

Brombensen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

AR-003v35

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respeklive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.

Sida 2 av 6

Page
Page133
68 of
of81
459

AR-14-SL-1097 41-01
EUSELl2-00187229

Monoklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

1,2-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*
a)*
- ---- ----

-----

1,3-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

1,4-Diklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,2,3-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,2,4-Triklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1,3,5-Triklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,3,4-Tetraklorbensen

< 0.003

mg/kg Ts

8%

a)*
-----

-

------

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Pentaklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobenzene

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kgTs

28%

a)*

12%

a)*

1,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen

< 0.01

o-Klorfenol

-----

m-Klorfenol

------------

< 0.01

mg/kg Ts

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,3-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4/2,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

2,6-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

p-Klorfenol

3,4-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

3,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,4-Triklorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,6-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4,6-Triklorofenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

3,4,5-Triklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

6%

a)*

2,3,4,5-Tetraklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.001

mg/kgTs

20%

a)*

4-Klor-3-metylfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB28

< 0.002

mg/kgTs

8%

a)*

PCB 52

< 0.002

mg/kgTs

8%

a)*

PCB 101

< 0.002

mg/kgTs

14%

2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol
Pentaklorfenol

a)*
---

_, ____ a ____

---

PCB 118

< 0.002

mg/kgTs

8%

a)*

PCB 138

< 0.005

mg/kgTs

8%

a)*

PCB 153

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 180

< 0.002

mg/kg Ts

12%

a)*

------ ------< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

2,3-/3,4-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kgTs

10%

a)*

o/p-Klornitrobensen

-~--------"

- --

~---- - --

2,5-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kgTs

12%

a)*

3,5-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2-Klortoluen

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det

insända provet.
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< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

4,4-DDE

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

DDE-o,p

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

4,4-DDT

< 0.002

mg/kg Ts

18%

a)*

4,4-DDD/2,4-DDT

< 0.001

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-DDD

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

Aldrin

< 0.002

mg/kg Ts

16%

a)*

4-Klortoluen
1-Klornaftalen

----- ---------

-

Dieldrin

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Endrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-beta

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

HCH,gamma- (Lindane)

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-delta

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Endosulfan-alpha

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Endosulfansulphate-alpha

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-alpha

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlordane-gamma

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

Heptachlor

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Heptachlor epoxide

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH, alpha-

--

-~---

-------

lsodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Telodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Tetradifon

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

Azinphos-ethyl

< 0.005

mg/kg Ts

32%

a)*

Azinphos-methyl

< 0.005

mg/kg Ts

26%

a)*

Bromophos-ethyl

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Bromophos-methyl

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Chlorpyrifos-ethyl

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Coumaphos

< 0.005

mg/kg Ts

20%

a)*

S:a Demeton

< 0.02

mg/kg Ts

24%

Demeton-S

< 0.01

mg/kg Ts

a)*
a)*

Chlorpyrifos-methyl

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

Diazinon

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

Disulfoton

< 0.02

mg/kg Ts

18%

a)*

Fenitrothion

< 0.005

mg/kg Ts

12%

a)*

Fenthion

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Malathion

< 0.005

mg/kg Ts

16%

a)*

Parathion

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

30%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Demeton-O

Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazofos

AR-003v35

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täcknings/aktar 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Ametryn

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Atrazine

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Cyanazine

< 0.02

mg/kg Ts

36%

a)*

Desmetryn

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

Prometryn

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Propazin

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Simazine

< 0.02

mg/kg Ts

30%

a)*

Terbuthylazine

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Terbutryn

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Bifenthrin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Cypermetrin (A,B,C,D)

< 0.05

mg/kg Ts

38%

a)*

Deltamethrin

< 0.01

mg/kg Ts

32%

a)*

Permetrin (A.B)

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Propachlor

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

14%

a)*

0.13

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.2

mg/kg Ts

6%

a)*

3.8

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

Trifluralin
Biphenyl
Nitrobensen
--

----------------

Dibenzo(b,d)furan
Dimetylftalat (DMP)
Dietylftalat

< 0.5

Diisobutylftalat

--~-------

Dibutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

6%

a)*

Butylbensylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

10%

a)*

2.1

mg/kg Ts

16%

a)*

< 0.2

mg/kg Ts

16%

a)*

Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)
Di-n-oktylftalat (DNOP)
S:a Ftalater

5.8

mg/kg Ts

a)*

TPH C10-C12

15

mg/kg Ts

a)*

mg/kg Ts

a)*

TPH C12-C16
-----

-----

110

-------=--------

TPH (C16-C21)

1300

mg/kgTs

a)*

TPH C21-C30

3900

mg/kgTs

a)*

TPH C30-C35

660

mg/kg Ts

a)*

TPH C35-C40
S:a TPH (C10-C40)

a)*

200

mg/kg Ts

6200

mg/kg Ts

38%

a)*

Bensen

< 0.1

mg/kg Ts

40%

a)*

Etylbensen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

Toluen

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

o-Xylen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

m+p-Xylen

< 0.1

mg/kg Ts

12%

a)*

Styren

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

iso-Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page136
71 of
of81
459

Sida 5 av 6

AR-14-SL-1097 41-01

EUSEL12-00187229

n-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

sec-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

tert-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

p-lsopropyltoluen

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v35

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

-:~ eurofins

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-14-SL-109740-01

AF-lnfrastructure AB
Hans Gustavsson
Box 585
201 25 MALMÖ

EUSELl2-00187229
Kundnummer: SL8419231
Uppdragsmärkn .
Sippotex Dalby

Analysrapport

(

Provnummer:

177-2014-08 120176

Provbeskrivning :

(

Matris:

Sediment

Provet ankom:

2014-08-12

Utskriftsdatum:

2014-08-22

Provmärkning :

14ÅFD4

Analys

Enhet

Mäto.

Metod/ref

0,9 0

/%

10%

a)*

Torrsubstans

77.50

/%

2%

a)*

3.30

/%

a)*

Arsenik As

< 3.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Antimon Sb

< 3.0

mg/kg Ts

12%

a)*

53

mg/kg Ts

11%

a)*

Beryllium Be

< 1.0

mg/kg Ts

7.2%

a)*

Kadmium Cd

< 0,3

mg/kg Ts

14%

a)*

6.8

mg/kg Ts

8%

a)*

Kobolt Co

2.3

mg/kg Ts

8.2%

a)*

Koppar Cu

8.6

mg/kg Ts

12%

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

8.8%

a)*

5.5

mg/kg Ts

9.4%

a)*

< 1.0

mg/kg Ts

10%

a)*

Nickel Ni

4.8

mg/kg Ts

11%

a)*

Selen Se

< 5.0

mg/kg Ts

8.8%

a)*

Tenn Sn

< 5.0

mg/kg Ts

8%

a)*

12

mg/kg Ts

8%

a)*

18

mg/kg Ts

10%

a)*

Fenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

Barium Ba

KromCr

Kvicksilver Hg
Bly Pb
Molybden Mo

(

Resultat

0-0,5
Hans Gustavsson
2014-08-11

Orga nisk halt

Fraktion < 2 µm (Lera)

(

Djup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Vanadin V
Zink Zn

p-Kresol

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,5-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,6-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

14%

a)*

3,4-Dimetylfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

AR - 003v 35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analys er utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast ti ll det
insända provet.
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< 0.02

o-Etylfenol

mg/kgTs

14%

a)*

mg/kg Ts

---- -- -- ----- -- -

m-Etylfenol

< 0.01

Tymol

< 0.01

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol

< 0.01

Naftalen

< 0.01
< 0.01

8%

a)*

mg/kg Ts

14%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kg Ts

12%

a)*

--~-=-~--~---- --

Acenaftylen

-------~--mg/kgTs

8%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

---------"--

Acenaften
Fluoren

----~-------------------------

Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen
Krysen
--------------

-

---------------

- -- -

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

4%

a)*

0.01

mg/kg Ts

4%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kgTs

8%

a)*

mg/kg Ts

12%

a)*

mg/kgTs

10%

a)*

---------

Benso(b )fluoranten

0.01

Benso(k)fluoranten

< 0.01

Benso(a)pyren

< 0.01

Dibenso(a,h)antracen

< 0.01

--------------

-- ----- -- ------- -------- ---~

Benso(g,h,i)perylen

< 0.01

mg/kgTs
-- - -~
mg/kgTs

lndeno( 1,2,3-cd)pyren

< 0.01

mg/kgTs

S:a PAH 16 (enl. US EPA)
Tetraklormetan

a)*

14%
-------

14%

a)*

8%

a)*
a)*

0.02

mg/kgTs

< 0.05

mg/kg Ts

26%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1, 1-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1, 1,2-Trikloretan

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

1, 1, 1,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

1, 1,2,2-Tetrakloretan

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Trikloreten

< 0.2

mg/kg Ts

18%

a)*

Tetrakloreten

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2-Diklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,3-Diklorpropan

< 0,05

mg/kg Ts

14%

a)*

1,2,3-Triklorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

26%

a)*

cis-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

1,2-Dikloretan

1, 1-Diklorpropen

a)*
-------------

Dibrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

18%

a)*

1,2-Dibrometan

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Tribrommetan

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

Bromdiklormetan

< 0.1

mg/kg Ts

18%

a)*

Dibromklormetan

< 0.05

mg/kg Ts

20%

a)*

1,2-Dibrom-3-klorpropan

< 0.05

mg/kg Ts

6%

a)*

Brombensen

< 0.05

mg/kg Ts

16%

a)*

Monoklorbensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med "
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsniväer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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0.02

mg/kgTs

8%

a)*

1,3-Diklorbensen

< 0.01

mg/kgTs

8%

a)*

1,4-Diklorbensen

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

0.02

mg/kgTs

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

< 0.01

mg/kgTs

10%

a)*

1,3,5-Triklorbensen

< 0.003

mg/kgTs

8%

a)*

1,2,3,4-Tetraklorbensen

< 0.003

mg/kgTs

8%

a)*

1,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Pentaklorbensen

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobenzene

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

o-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

28%

a)*

m-Klorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

1,2-Diklorbensen

S:a Diklorbensen
1,2,3-Triklorbensen
1,2,4-Triklorbensen
--

--

-----

~------------ ----------~-- -- ----·

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,3-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4/2,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

2,6-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

p-Klorfenol

3,4-Diklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

3,5-Diklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,4-Triklorfenol

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,6-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

2,4,5-Triklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

6%

a)*

2,4,6-Triklorofenol

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

3 ,4, 5-Triklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

6%

a)*

2,3,4,5-Tetraklorfenol

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Pentaklorfenol

< 0.001

mg/kg Ts

20%

a)*

4-Klor-3-metylfenol

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB28

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 52

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 101

< 0.002

mg/kg Ts

14%

a)*

PCB 118

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

PCB 138

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol

PCB 153

< 0.005

mg/kg Ts

10%

a)*

PCB 180

< 0.002

mg/kg Ts

12%

a)*

o/p-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

m-Klornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

2,3-/3,4-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

2,4-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2,5-Diklornitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

12%

a)*

3,5-Diklornitrobensen

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

2-Klortoluen

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratoriema är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

1-Klornaftalen

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

4,4-DDE

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

DDE-o,p

< 0.001

mg/kg Ts

10%

a)*

4,4-DDT

< 0.002

mg/kg Ts

18%

a)*

4,4-DDD/2,4-DDT

< 0.001

mg/kg Ts

12%

a)*

4-Klortoluen

---c,••

-

---

--

--

2,4-DDD

< 0.001

mg/kg Ts

8%

a)*

Aldrin

< 0.002

mg/kg Ts

16%

a)*

Dieldrin

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Endrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH, alpha-

< 0.05

- - - - - - - - - - --

HCH-beta

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

HCH,gamma- (Lindane)

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

HCH-delta

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Endosulfan-alpha

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

----- - --------·-

Endosulfansulphate-alpha
Chlordane-alpha

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.002

mg/kg Ts

10%

a)*

-----~--~-

--

Chlordane-gamma

< 0.002

mg/kgTs

10%

a)*

Heptachlor

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Heptachlor epoxide

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

lsodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Telodrin

< 0.005

mg/kg Ts

8%

a)*

Tetradifon

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

Azinphos-ethyl

< 0.005

mg/kg Ts

32%

a)*

Azinphos-methyl

< 0.005

mg/kg Ts

26%

a)*

Bromophos-ethyl

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

Bromophos-methyl

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Chlorpyrifos-ethyl

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Chlorpyrifos-methyl

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Coumaphos

< 0.005

mg/kg Ts

20%

a)*

S:a Demeton

< 0.02

mg/kg Ts

24%

a)*

Demeton-S

< 0.01

mg/kg Ts

a)*

Demeton-0

< 0.01

mg/kg Ts

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

18%

a)*

Fenitrothion

< 0.005

mg/kg Ts

12%

a)*

Fenthion

< 0.002

mg/kg Ts

8%

a)*

Malathion

< 0.005

mg/kg Ts

16%

a)*

Parathion

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Diazinon
Disulfoton

Parathion-methyl
Pyrazophos
Triazofos

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

< 0.005

mg/kg Ts

30%

a)*

< 0.02

mg/kg Ts

32%

a)*

AR-003v35

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Ametryn

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Atrazine

< 0.02

mg/kgTs

6%

a)*

mg/kgTs

36%

a)*

10%

a)*

Cyanazine

< 0.02

Desmetryn

< 0.005

-

---- _------

---

______c_-_,_ - -

mg/kgTs

~-------~-~--

Prometryn

< 0.02

mg/kgTs

8%

a)*

Propazin

< 0.02

mg/kg Ts

6%

a)*

Simazine

< 0.02

mg/kg Ts

30%

a)*

Terbuthylazine

< 0.02

mg/kg Ts

8%

a)*

Terbutryn

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

Bifenthrin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Cypermetrin (A,B,C,D)

< 0.05

mg/kg Ts

38%

a)*

Deltamethrin

< 0.01

mg/kg Ts

32%

a)*

Permetrin (A,B)

< 0.01

mg/kg Ts

10%

a)*

Propachlor

< 0.02

mg/kg Ts

10%

a)*

Trifluralin

< 0.005

mg/kg Ts

14%

a)*

Biphenyl

< 0.005

mg/kg Ts

6%

a)*

< 0.1

mg/kg Ts

14%

a)*

Nitrobensen

< 0.01

mg/kg Ts

8%

a)*

Dimetylftalat (DMP)

< 0.2

mg/kg Ts

6%

a)*

Dietylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

Diisobutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

8%

a)*

Dibutylftalat

< 0.5

mg/kg Ts

6%

a)*

Butylbensylftalat

< 0.2

mg/kg Ts

10%

a)*

Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP)

< 0.3

mg/kg Ts

16%

a)*

Di-n-oktylftalat (DNOP)

< 0.2

mg/kg Ts

16%

a)*

TPH C10-C12

< 3.0

mg/kg Ts

a)*

TPH C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

a)*

TPH (C16-C21)

26

mg/kg Ts

a)*

TPH C21-C30

44

mg/kg Ts

a)*

TPH C30-C35

8.2

mg/kg Ts

a)*

TPH C35-C40

8.5

mg/kg Ts

a)*

S:a TPH (C10-C40)

90

mg/kg Ts

38%

a)*
a)*

Dibenzo(b,d)furan

Bensen

< 0.1

mg/kg Ts

40%

Etylbensen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

Toluen

< 0.2

mg/kg Ts

14%

a)*

o-Xylen

< 0.2

mg/kg Ts

12%

a)*

m+p-Xylen

< 0.1

mg/kg Ts

12%

a)*

Styren

< 0.2

mg/kg Ts

8%

a)*

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

iso-Propylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

n-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

10%

a)*

AR-003v35

Förklaringar

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan, Ej ackrediterade analyser är markerade med •
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Page
Page142
77 of
of81
459

Sida 5 av6

AR-14-SL-1097 40-01
EUSELl2-00187229

sec-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

8%

a)*

tert-Butylbensen

< 0.05

mg/kg Ts

12%

a)*

p-lsopropyltoluen

< 0.05

mg/kg Ts

14%

a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v35

Förklaringar
LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Euroflns Envlronment Testlng Swadan AB
Box 737
531 17 Lidköping

®•!\,
-:::
euro f.I ns

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-190930-01

AkkaFRAKT i Skåne ek för.
Mats Paradis
Hemsögatan 6
20211 MALMÖ

EUSELl2-00469059
Kundnummer: SL7640645

Analysrapport
Provnummer:

Matris

Sediment

Provet ankom:

2017-10-04

Utskriftsdatum:

2017-10-11

Provmärknlng:

Damman

Torrsubstans
Bensen
, . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,.,.. • .....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi' . . . . . . . . . . . . . . ~ , . , . . . . . , ~ .............................

M/P/0-Xylen
Summa TEX
........
.................. ....... "', ,............... ,,,..,.,.,...
Alifater >C5-C8

...

~

__ ......
.,,

SS-EN 12880:2000

a)

< 0,0036

mg/kg Ts

30%

EPA5021

a)

< 0,10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

< 0.10

mg/kg Ts

EPA5021

a)

< 0.20

mg/kg Ts

., .................... ._.. ....... ,..................... ,................................,. ............ .......,. ............ ,....... ._.._.
< 5.0 mg/kg Ts

Alifater >CB-C10
Alifater >C10-C12
...................... _ _ ,.......

• ..... Y.... ,,Y .... '7'! . . . . ...,............................................... _ . _ . , . , . . . . . . -

Allfater >C12-C16
·summa Alifater >C5-C16
Allfater >C16-C35
............................. -

10%

= ... .-.... ,,,..,.,,....,...,.,,. .......... , .....,, ..,, ........ ,... ,, ... , ............. , .......... ,_ ...............,,.,_,_ .., ........ ,•._.,.,,.,,,.~w,<-............................... ,... ~,..........................................,,..,,. ................................. ,.... ,.....~,

Etylbensen

~

%

14.2

Toluen

1,40
Mals Paradis
2017-10-02

Ojup(m)
Provtagare
Provtagningsdatum

177-2017-10040917

Provbeskrivnlng:

30%

..,.-................................................,....,.

EPA 5021

35%

SPI 2011
SPI 2011

" 3.0

mg/kg Ts

35%

15

mg/kg Ts

30%

........................... , , . , .... ,,.., . . . . , . , , . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-........,.,,. ......................................

49

mg/kg Ts

68

mg/kg Ts

1300

mg/kg Ts

___ ........__ . ............... _. _..

30%

,...,

..,., ,

SPI 2011

< 4.0

a)
.,..,.,_,,--a)
a)

a)

U-.t•- ... ,.. ..........,.,,. ................................. ,.. ...,..,..,..,..,..,,,...,.., ... ,, ................................. ,

30¾

SPI 2011

a)

30%

SPI 2011

a)

a)

.........~ . . . , .. _ _ ._..._ .................................. ...,,. ................................. , ... , ............................ .._ ......................... _ , , . . , , ... , , . ........_... ................................ M"< . . . . ,~ ............................. ,. ..... , ....................................... -

Aromater >C8-C10

,....

. . ,..,., ........... _ . _ , , . , , ..... , •• ,,,..

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

2.7

mg/kg Ts

20¾

SPI 2011

a)

Metylkrysenerlbenzo(a)antracener

2.0

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyrenllluorantener

2,9

mg/kgTs

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

4.9

mg/kgTs

25¾

SIS: TK 535 N 012

·" _ _ _ .. _ _ _ _ ..,.,., ...... .....,. .. ,_ ...............<.>,,,,..,.,.,..,...,.~.,,._,.,.. ..............,.,_,...,..,.,_, ....... ..... ,.,,~,..~,. .............. ",.~....._ .•.• ... ~-™-""'.,,.,.,. _ _,,....,,....,..,,_,,.....,...,._..,,.,._,.,...,,.,...,..,...,..,..,~ .............................,,.,.~ ...................................._., ... ,........
~

Aromater >C10-C16

~

,.........,hn....-.tt•"" .......... ..,~....... .,.., .....-..~ .. n~n""'",..""""nn.nu, .. •........ ~,....,,...,.~..,_..,....,_...._,.,.,...,........._.,I.,•..•...... ..,..,...,................ ,_.,,......,,_.,..,,..,,..,...,..,,.,,,,....,..,..,.,.,,.,,.,.,,,.,,_.......... ,..,._..-. •...,.. ........., ..,_.,........, ............ _ _ ... _,..,. ..... _

.. ,,

a)

Oljetyp< C10

Utgår

a)'

Oljetyp> C10

Ospac

a)'

1.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

1.6

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)lluoranten

5.6

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

........ _._, .

2.0

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

,_,-...·--··.........--··----·....·--··"··--·--........._,.........--...."~··-··"·-·"""···----.,·---1.4 mg/kg Ts
25%
ISO 18287:2008 mod

a)

0.46

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.022

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.26

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.026

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(a)antracen

..................................... ..,Ah'-""Tin,,-..,1<~TL><n"-'~......-..,....._,,,._,...,,. _ _ ,.,.=•••.,..,.,...,--•••• ......,,......., ......,_,.,.._,.,.,_..,_,,,.,,.-.,,..,...,.,,.,-...,,.,,,.,., ............... _

Benzo(a)pyren

._._,,__
lndeno(1,2,3-cd)pyren

Dibenso(a,h)antracen
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften

_,,w,_.,,._... ... ,.._.,.....,_,.,.._,,_.,.._.,.,_....,.,.,.....,,,,~,.-••-•~,..,_.=7'•"'-"''~.,,=.._,,_.,_,.T•""•<._.'°4-,H, ..,.,

a)

AR-003v46

Förklaringar
Laboraloriet/laboralorisrna är acl<rediterade av respektive lands ackrediteringsorgan, Ej ackrediterade analyser är marl<.erade med •
Måtosåkerhelen, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mälosäkerhet med täokningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detekUonsnivåar för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran,
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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EUSELl2-00469059

0.16

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

1.0

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.37

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

3.0

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

2.3

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

1,8

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a}

0.31

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

6.8

mg/kg Ts

a)

summa PAH med hög molekylvikt

14

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

12

mg/kg Ts

a)

8.9

mg/kg Ts

21

mg/kg Ts

Fluoren
Fananlren
Antracen

,.......,, ..... _.......,nnu.,..•ncnu....,..,......,.,.,.......,.,,n,M..,...,h,. .... ...._....,.. ........... ..,.. ... ,..,.,,,..,.. ... .,. .........,.,. .... ,.nnnnn,,.....,.,.,..,_.......... ,..... .......... ..,. ...... ...._...,,.._... _ _ ,•.-. .....,.. ,.. ...... ,... .... ,.............,...,....,.,,~.....,.,,, ..... ,...... ,,,.,,., ..... ,..,....,,.,.,, .. ,.,,,,,..,.,,.

Summa PAH med låg molakylvikt

_.., .. o..,, .....

~

.... ,,.,c,-..,u,.....,,~••._. ....... .., ...................... u ... <t..,.................. ~,..,...,.,,.,..,,.,,,.,,,.. .... _ _ . . , . ...,,,.,....,~ ............................... ..,.. ..,,_,..,,,,...,.,.,..,... . ...,. • ..,. .......... ,... .... ,....,..,. ..,.~....-

Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

... .,...,._..,,. ..........., ...........,,, ............ ....,.. ..... ,,,... , ..................... _, ................................ ,rt,_.,,.. .... ,.....,_ ...... .,... ~ - · .......... ~.....,_. ............. - •••••

~~··~

................. ,.. .... ,.,. .................. ......, ••

,..,..r_f•M,..,M

a)
a)
..

~~·

......................... _ _ _ ........................,.., ............................ ..,,,,_,, .... ,,,~ ....,,, ........... ,,,,
~

Bly Pb

88

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 /ICP-MS

a)

Kadmium Cd

1.3

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 I ICP-MS

a)

120

mg/kg Ts

25%

SS 028150-2 /ICP-MS

a)'

.......... ,.1' ........................... ,.. .. ,.,..,,.,.,.,,..........,

Koppar Cu

~

................_. .. ..,u.._......., ........., .....,.u,~u..............., ..... ...,,,..,...,-,,.,,,.. ......... ....,.....................M ..• .... ...., ......., ................ .., .....................,..,............... .,....,.,,,..,._,"u,u,o .... ,... ....... ..,.... ,.,._, ....... o ......~,..,

____

.....,.,_... __-_________________ ,.___,, _______.,__"'·-....-----·""'"""'""""__ ,,____,._~--- ........
Kvicksilver Hg

0.23

mg/kg Ts

25%

_,._,

__ __ ___

SS028150mod/SS-EN
ISO17852mod ,.
,,.,.

a)

___ .,.,,.,_.,_.,____ _

,

Nickel Ni

43

mg/kg Ts

20%

SS 028150-2 /ICP-MS

a)'

ZinkZn

760

mg/kg Ts

15%

SS 028150-2 / ICP-AES

a)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga låg torrsubstans.

Utförande laboratorlum/underleverantör:
a) Eurofins Environment TesUng Sweden AB, SWEDEN

Caroline Fillpsson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.
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Mätosäkemeten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag ralalerat !ill analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och deteklionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges I sin helhet, om inte utförande laboratorium I förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
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!BILAGA 11 I
Thörnblad, Ulrika
Från:
Skickat:

Thörnblad, Ulrika
den 25 april 2016 17:34
per_blomberg@hotmail.com
mats.bengtsson (mats.bengtsson@akkafrakt.se)
Samråd angående utökad verksamhet Dalby, Lunds kommun
Brev samråd övr myndigheter etc.pdf; Samrådsunderlag 160422 med bilagor.pdf

Till:
Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

(

Hej!
På uppdrag av AkkaFRAKT skickar jag detta mejl till dig som ordförande i Naturskyddsföreningen i Lund.
Naturskyddsföreningen i Lund inbjuds till samråd angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
utökad verksamhet på fastigheterna Dalby 49:1 , 50:1 , 50:2, 5:9 och 38:4, Lunds kommun, se bifogade
filer.
Med vänlig hälsning
Ulri ka Thö rnblad

Miljöutredare

(

..

,

:::·• TYRENS

Bo x 325
581 03 Linköping
Besök : Klostergatan 5
Tel vx 010 452 20 00
Di rekt 010 452 22 71 SMS 072 248 56 24
www .tyrens.se
P Tänk gärna på milj ön innan du skriver ut denna e-post
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TILLÄGG TILL SVAR PÅ KOMPLETTERINGSBEGÄRAN
TILLSTÅNDANSÖKAN, DNR 551-38089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby). AkkaFRAKT har lämnat in svar på kompletterings begäran 2017-10-27.
Bolaget kompletterar nu sitt svar på med brandriskutredning som svar på länsstyrelsens fråga 38 i
aktbilaga l 0 och i Räddningstjänstens Syds frågor 1-3 samt 7 i aktbilaga 5.

Med vänlig hälsning

(Jlnh._ O~ (
Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Tyrens AB Box 32 5
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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INLEDNING

1

Tyrens AB har på uppdrag av AkkaFRAKT ekonomisk förening utfört en brandriskutredning för
utökad avfallshantering på fastigheterna Dalby 49:l, 50:l, 50:2, 5:9 och 38 :4 i Lunds kommun.
Utredningen är upprättad av brandingenjör Albin Gudmundsson och kvalitetsgranskad av
brandingenjör och civilingenjör i riskhantering Emma Bengtsson.
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

1.1

Utredningen klargör riskerna för omgivningen för det fall att brand uppkommer på
utomhusupplaget och bildar underlag för att minimera konsekvenserna av en brand.

(

Utredningen omfattar också bedömning av brands utbredning och bildning av giftiga gaser samt
dess utbredning i omgivningen.
Tillgång till brandvatten utreds samt möjligheter till omhändertagande av släckvatten .
Utredningen omfattar ej hantering av farligt avfall eller byggnadstekniskt brandskydd i befintliga
byggnader.

(

SYFTE

1.2

Utredningen ska analysera verksamhetens utformning och klargöra riskerna vid utökad
verksamhet. Den ska bilda underlag för att minimera brands utbredning samt ange åtgärder som
behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av en eventuell brand.
Syftet med utredningen är att säkerställa en hög säkerhetsnivå avseende risk för brands
uppkomst och spridning samt att kartlägga möjligheterna till brandvattenförsörjning och
s läckvatten hantering .

1.3

UNDERLAG

•

AkkaFRAKT - Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning, Bilaga A daterad

2016-11-17
•

1.4

(

(

Komplettering Ansökan med bilagor- daterad 2017-10-26
METOD

En kartläggning av verksamhetens förutsättningar och tilltänkta utformning i tillståndsansökan
har utförts med hjälp av Avfall Sveriges rapport D2007:05 - Att minska risken för brand på
deponier Förslag till brandriskanalys. Rapporten har även använts som stöd vid utformning av
riskreducerande åtgärder.
En genomgång och sammanställning av relevanta delar ur AkkaFRAKT Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning daterad 2016-11-17 samt Komplettering
ansökan daterad 2017-10-26 har gjorts för att kunna bedöma möjligheten till
släckvattenhantering samt tillgång till brandvatten. Dialog har förts med VA Syd för bedömning
av brandpostnät och alternativ brandvattenförsörjning har analyserats.

2017-11-24
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Anläggningen utgör inte en deponi där mängden lagrat material ökar över tid . Material, sorteras
mellanlagras och behandlas innan vidare transport.
I detta kapitel presenteras insamlad information om anläggningens förutsättningar som berör
brandskydd samt utdrag av relevanta delar från ansökan och kompletteringen.
2.1

(

ALLMÄNT

Leverans av material in till anläggningen sker med lastbil. Efter leverans bortför i normalfallet
samma lastbil sorterat material från anläggningen. Inkommande osorterat material tas omhand i
sorteringshallen. Träavfall lagras utomhus i väntan på kampanjvis flisning . Utsorterad plast och
papper förvaras inomhus och transporteras kontinuerligt ut från anläggningen .
Maximalt 100 ton bygg- och rivningsavfall kommer hanteras inomhus per t illfälle i
sorteringshall
Maximalt 200 ton träavfall kommer mellanlagras per tillfälle utomhus

(

Träavfall kommer flisas när mängden uppgår till ca 200 ton och transporteras därefter bort från
anläggningen. Värmeutveckling i flisupplag har inte observerats tid igare.
Mängden brännbart avfall som passerar genom anläggningen ökar med ansökt tillstånd.
Mängden träavfall som lagras utomhus ökar också. Mängden brännbart avfall som hanteras i
sorteringshall per tillfälle ökar inte och sorterings hall utgör inte ett upplag. Detta innebär att
den enda utökningen av lagrat brännbart material utgörs av träupplag utomhus .
Utöver brännbart avfall kommer stora mängder obrännbart avfall att mellanlagras utomhus,
främst i form av betong och jord massor.
Askor och heta avfall tas inte emot.
Anläggningen har inte drabbats av bränder tidigare. Verksamheten tror detta beror på att man
har god kontroll på avfallets innehåll som utgörs av bygg- och rivningsmaterial. Risken att glöd
medföljer anses lägre än för hushållsavfall. Att osorterat avfall endast förvaras inomhus tror man
är en annan viktig förklaring. Soien kan antända brännbart material genom att solstrålar bryts i
glas eller på annat sätt hettar upp brännbart material vid utomhuslagring av osorterat material.

(

Anläggningens hårdgjorda yta ökar med ansökan till ca 7S000 m 2 • All hantering av brännbart
material bedrivs på hårdgjord yta. Anläggningen har stora ytor till förfogande i förhållande till
mängden brännbart material som hanteras, se figur 1 nedan. Stora hårdgjorda ytor finns
tillgängliga för lämpning av material. Hjullastare och andra entreprenad maskiner finns på
området och kan nyttjas vid släckningsarbete. Schaktmassor finns tillgängliga för övertäckning .
Anläggningen är bemannad mellan 06.00-18.00. övrig tid är området bevakat med Securitas
kameror. Kameror är kopplade till Securitas ledningscentral.
Personal har kunskap om placering av släckutrustning samt att uppställning av maskiner görs
fritt från brännbart material. Fordon är utrustade med brandsläckare.
Det finns en bostad som hamnar innanför bullervallar som befinner sig inom 200 meter från
upplag av brännbart material utomhus. Övriga byggnader innanför bullervall nyttjas av företag.
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Sedimenterin sdammar

Figur I Dispositio11splm1

(

(

2.2

SORTERINGSHALL

Sorteringshall är uppbyggd av lättbetong och stål. Byggnaden är indelad i två brandceller enligt
figur 2. I övrigt finns ca 4 meter höga betongblock som inte når hela vägen upp till tak.
Betongblock utgör inte fullständiga brandcellsgränser men avskiljer brännbart material till stor
del. Lokalerna är utrustade med inomhusbrand poster som ger vatten med 102 liter/min .
Mängden brännbart material som kommer finnas i byggnaden vid varje enskilt tillfälle förändras
inte vid utökad verksamhet. Det byggnadstekniska brandskyddet behandlas inte vidare.
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Figur 2 Sorteringsha/1

(

2.3

DAGVATTEN OCH DAMMAR

Befintlig dagvattenledning på området har i VA-utredning bedömts vara i god kondition. Ledning
och placering av brunnar ses i figur 3. Alla tillkommande ytor kommer ha avrinning mot dessa
brunnar.
Dagvattnet mynnar i de två västra sedimenteringsdammarna. Innan vattnet når dammarna
passeras en brunn med avstängningsanordning. Se figur 4 och 5. Den östra dammen utgör
sedimenteringsdamm för ytor öster om verksamhetsområdet.

(

(

Figur 3 Dagvattenled11i11g och
brunnar

Figur 4 Brunn 3 med avstä11gni11gsanordni11g
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Figur 5 Sedimenteringsdammar

Dammarnas nivå styrs av ett överfall i utloppsbrunnar, se Figur 6. Detta innebär att avrinning ej
sker under perioder med utebliven nederbörd och dammarnas volym har därmed små
variationer. Utloppsbrunnar saknar avstängningsanordning. Mellan dammar och verksamhetens
hårdgjorda ytor löper en yta som tidigare har utgjort en banvall.
Volymen i de två västra dammarna har tidigare beräknats till 700 m' vardera. Tillgänglig
utjämningsvolym i dammarna har beräknats till ytterligare 700 m' i vardera damm om utflödet
stryps.

(

Figur 6 Utloppsbru1111 med stålkant so111fi111gerar som öve1fall

Dammarna är idag omgärdade av mycket vegetation och även i dammarna finns mycket
organiskt material, se Figur 7.
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Figur 7 Damm 3

2.4

BRANDPOSTNÄT

Ledning från Veberödsvägen till brandpost på Blockvägen har dimensionen 80 mm. Ulf Jensen
från VA Syd uppgav i telefon den 21 november 2017 att förväntat flöde i brandposten är 400
I/min .

(

Ledning längs Veberödsvägen har dimensionen 110 mm och ett förväntat flöde på 540 I/min
enligt mailkonversation med Victor Pelin från VA Syd den 22 november 2017.
Ledningarna är i gjutjärn och kan ha korroderat i varierande grad invändigt. Flödena kan därför
vara lägre än de förväntade.

(

Söder om anläggningen finns inget brandpostnät.
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3

Stycke 3.1 och 3.2 är utdrag ur Avfall Sveriges publikation D2001:05 - Att minska risken för
brand på deponier Förslag till brandriskanalys. Anläggningen utgör ingen deponi men avseende
utomhuslagring av träavfall anses publikationen applicerbar.
I stycke 3.3 anges verksamhetens maxgränser och placering av upplag för träavfall.
STRÅLNING

3.1

3.1.1 LÖST LAGRAT TRÄAVFALL
Kapitel 3 i Bilagan innehåller beräkningar, och redogörelse för indata, gällande värmestrålning.

(

Vid en brand finns risk för direkt brandspridning (brandspridning genom konvektion) till
byggnader/föremål beroende på att de mer eller mindre involveras i brandförloppet. Den
huvudsakliga orsaken till skador på människor är emellertid den strålning som branden medför.
Risken för brandspridning till andra byggnader och föremål p g a strålning är också svår att
bedöma och bör därför beräknas.

(

I beräkningarna (se Bilaga) har en exponeringstid på 15 sekunder använts. Under denna tid
hinner en person förflytta sig minst 50 m och därmed kunna sätta sig i säkerhet bakom
närliggande byggnader eller andra objekt. Kritiska strålningsnivåer för olika skadenivåer och 1 5
sekunders exponering redovisas nedan.
•

2:a gradens brännskada uppkommer då strålningsnivån överstiger 20 kW m·'.

•

Dödsfall inträffar vid en strålningsnivå över 24 kW

m- 2 •

När det gäller brandspridning används vanligen att den infallande strålningen skall understiga
12,5 kW m- 2 (Brandskyddshandboken, 2002). Högre strålningsnivå kan leda till antändning av trä
eller andra fibrösa material med pilotlåga (liten, ständigt brinnande låga som används som
tändlåga). Vid strålnings nivåer på 29 kW/m ' kan trä antändas spontant efter en längre tids
exponering. Direkt antändning av träfiberskivor har påvisats vid en strålnings påverkan om 52
kW/m' (Drysdale, 1992).
•

För att undvika förstörelse av annan egendom skall strålningsnivån understiga 12,5 kW

m·' .

(

(

•

För att undvika snabb brandspridning skall strålningsnivån understiga 29 kW/m '

•

För att undvika omedelbar brandspridning skall strålningsnivån understiga 52 kW/m '

Försök gjorda med brandmän i skyddsdräkt visar att en strålningsnivå om 3,4 kW/m' inte ger
upphov till obehag. Däremot leder strålningsnivån 5 kW/m' till smärta efter ca 5 minuter (SP,
1990). Slutsatsen dras att långvarig brandbekämpning kan göras vid 3 kW/m' och kortvarig vid 5
kW/m'.
En brand i löst lagrat brännbart avfall kommer att få ett snabbt brandförlopp med höga
brandeffekter, eftersom en sådan lagring medför god syretillgång till branden. Avstånd till
närmaste avfallshög, dvs. brandgatans bredd, får ej understiga de avstånd som anges i
kolumnen allra längs till höger i Tabell 1. Den andre kolumnen (3 kW/m') anger på vilket avstånd
en långvarig räddningsinsats kan genomföras. Samtliga strålningsnivåer är mot mark utom den
markerad med · som anger strålningen på halva flamhöjden, vilket är ett värre fall. Avstånd är i
meter. Värden är från Avfall Sveriges publikation D2001:05.
Tabell I

Brandarea
25 m2
100 m2
500 m2
1000 m2
5000 m2

Strå/11i11gs11ivåer på olika avstånd fi·ci11 de fem analyserade bm11dareoma.
3 kW/m 2

22
44
92
120
>200

12.5 kW/m 2~

6
13
27
36
77

~

20 kW/m 2

4
7
15
20
42

-',,

-

--~30 kW/m 2

-=~ 2

-

4
8
10

20

~

' 30 kW/m 2 *

3.5
7
14
29
40
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3.1.2 FLISATTRÄAVFALL
För flisat träavfall är brandarea ej detsamma som lagringsyta eftersom brandspridningen sker
långsamt och bränderna därför är mindre. Dessa bränder är oftast av typen glödbränder och
därför kan räddningsinsats krävas under en längre tid. Detta blir avgörande (eftersom avstånd
för att undvika brandspridning är så pass korta). Avstånd för långvarig räddningsinsats visas i
den tredje kolumnen (3 kW/m 2 ).
Avstånd till närmaste avfallshög, dvs. brandgatans bredd, får dessutom aldrig understiga det
avstånd som krävs för fri passage för räddningstjänstens fordon.
Glödbrand eller låga flammor är mest sannolika men Error! Reference source not found.
redovisar resultat för avfall som brinner med flammor (konservativt). Notera att det mest
sannolika brandförloppet dock är glödbrand (utan flammor) .
Troligen kommer större brandarea än 100 m 2 ej att uppnås eftersom brandspridningen är
mycket långsam. En släckinsats har sannolikt påbörjats medan branden är relativt liten till ytan.
Tabell 2

Strålningsnivåer på olika avstånd från defjwa analyserade brandareorna. Samtliga
strål11i11gs11ivåer är mot mark. Avstånd är i meter.

Flamhöjd

3 kW/m 2

12.5 kW/m 2

20 kW/m 2

30 kW/m 2

2

0,6

4,5

1,2

0,7

0,5

m2

1,3
2,8
5,5

10
22
42

2,5
5,7
11

1,5
3,5
- 6,5

1
2
3,5

Brandarea
1m

5
25 m 2
100 m2
3.2

BRANDGASER

I bilagan, under avsnitt 2.4 "Resultat" redovisas respektive typbränsle. För varje typbränsle
redovisas ett större antal (8-1 0) olika figurer som visar resultat av de olika beräkningar som
genomförts (vind, stabilitetsklass och brandarea varieras).
Resultaten kan användas förebyggande för att utröna vilken yta ett upplag kan ha och ändå inte
påverka människor vid ett visst avstånd från anläggningen. Det går också att använda figurerna
för att förutse spridningen vid en inträffad brand.
För löst lagrat träavfall är det olämpligt att lagra mer än l 000 m 2 •
Se avsnitt 2.4 i bilagan för beräkningar.
För flisat träavfall är det olämpligt att lagra mer än 2 5 m' om brandgaserna inte ska få påverka
omgivningen. Eftersom detta är små volymer så kan det inte tillåtas vara dimensionerande och
större volymer kan ändå lagras, se bilagan för beräkningar.
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3.3

ÅTGÄRDER

3.3.1 LAGRING AVTRÄAVFALL
Verksamheten har behov av stora upplagsytor för träavfall och betong. Genom uppdelning av
träavfallet i två separata upplag med obrännbart avfall mellan förhindras brandspridning mellan
upplag, se rödmarkerade ytor i Figur 8. Endast utsorterat obrännbart avfall som betong lagras
mellan träupplagen.
För att förhindra brandspridning och skador på angränsande egendom ska avstånd till
byggnader och uppställda fordon överstiga 36 meter enligt tabell 1.
36 meters avstånd mellan upplagen ska också uppfyllas. Upplagens yta ska vara maximalt 1000
m' . En kvadrat med sidan 30 meter kan användas som riktmärke. Maximal lagringshöjd ska vara
4 meter.
När flisning påbörjas norr om lagringsytor ska det norra träupplaget flisas först.
Avstånd mellan flisupplag och byggnad ska vara minst 11 meter enligt tabell 2.

Figur 8 Träupplag rödmarkerat

3.4

SLÄCKNINGSINSATS MOT TRÄ OCH FLISUPPLAG

Personal på anläggningen förväntas genomföra en första släckningsinsats. Vid en brand på
anläggningen kommer räddningstjänst att larmas direkt. RSyds framkomsttid är mellan 10-20
minuter.
Ett troligt scenario är att en inledande insats genomförs av räddningstjänsten för att undvika att
hela träupplaget involveras i branden. Om man inte lyckas begränsa branden inledningsvis kan
det bästa alternativet vara att låta det brinna av. Med ett minsta skyddsavstånd på 36 meter
förhindras skador på angränsande byggnader och fordon. Faktorer som påverkar ett sådant
beslut kan vara vindförhållanden, väderlek, upplagets storlek (som oftast kommer ligga under
det maximala), etc. Räddningstjänstens fokus kan istället bli på flyg bränder till omgivning samt
att bevaka branden och kringliggande byggnader om man låter upplaget brinna av.
En brand i tillfälligt flisupplag förväntas inte involvera hela upplaget. Efter inledande
släckningsinsats kan verksamhetens entreprenad maskiner nyttjas för att schakta bort delar av
träflisupplag där glödbränder inte kan uteslutas.
2017-11-24
Uppdrag: 282297 - AkkaFRAKT
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BRANDVATTENTILLGÅNG

Befintlig brandpost på Blockvägen har ett flöde på ca 400 I/min. VA V-norm P83 rekommenderar
ett flöde på 2400 I/min vid hög brandbelastning. En utbyggnad av brandpostnätet till denna nivå
är inte rimlig. Flöden av denna storlek finns inte heller i brandpostnät längs Veberödsvägen
enligt Va Syd.
För att skapa större tillgängliga flöden behöver räddningstjänsten därför ha tillgång till en
alternativ vattenkälla. Att nyttja befintliga dammar bedöms vara det ekonomiskt och praktiskt
mest lämpliga alternativet. De fylls kontinuerligt på med vatten från dagvattensystemet och
volymen kan därför hållas på en relativt jämn nivå.
Den utökning av lagrat brännbart material som sker i samband med utökat tillstånd gäller
träupplag utomhus. Denna utredning behandlar inte det byggnadstekniska brandskyddets
utformning eftersom mängden material som hanteras här per tillfälle inte ökar.
Det finns idag inga tydliga riktlinjer från myndigheter för den totala mängd brandvatten som ska

vara tillgänglig. Se stycke 4.1 för jämförelse av vattenvolym i en damm. De två dammarna längst
västerut har tidigare beräknats ha en volym på 700 m 3 vardera.
Som en del av insatsplaneringen bör räddningstjänsten utföra platsbesök och bedöma deras
möjlighet att nyttja dammar. Vid behov ska verksamheten röja vegetation, förbättra
framkomlighet eller på annat sätt göra det möjligt för räddningstjänsten att pumpa vatten från
dammar. Kostnaden detta kan innebära är i nuläget svår att bedöma.
Kostnaden för att bygga ut brandpostnätet går inte att uppskatta. VA Syd anser att det är en
orimlig lösning om det ens är möjligt.
4.1

JÄMFÖRELSE AV MÄNGD VATTEN I EN DAMM

700 m 3 motsvarar ca 5 timmar med flödet 2,400 I/min.
Modell baserad på empiriska data från storbränder i Storbritannien:

I V liter= 940 * Areab,an/'

8

(Särdqvist, 201 3)
3
Enligt denna modell kan en brand med en yta på ca 4000 m 2 släckas med 700 m vatten.

Utökade ytor för träupplag uppgår till 1000 m 2 vardera.
Som komplement till damm finns brandpost på Blockvägen. Brandposten har ingen maxvolym .
Vid utdragna insatser med lämpning och eftersläckning utgör den ett bra komplement för att
säkerställa att vattenförsörjningen inte tar slut.
Den typ av utdragna insatser förväntas dock inte. Anläggningen saknar stora upplag med
blandat brännbart avfall.
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5

Brunn nr 3 är belägen innan dagvattenledningen mynnar i dammarna. Den är idag försedd med
avstängningsfunktion men inte på samtliga in-/utlopp. Att förse samtliga in och utlopp i brunn 3
med avstängningsfunktion bedöms vara en kostnadseffektiv åtgärd för att kunna styra
s läckvattnets väg.
Enligt VA-utredning är dimensionerna på dagvattenledningen huvudsakligen i dimension 800
mm och 500 mm innermått. Det innebär att dagvattenledningen har en total volym på ca 120
m 3 • Ett möjligt sätt att hantera släckvattnet vore att strypa utflödet till dammar och hålla vattnet i
dagvattenledningen. Den vidare hanteringen av släckvattnet bedöms dock svår att hantera på
detta sätt och dagvattenledningen kan inte förväntas vara tät.
Om en avstängningsventil på utflödet från minst en damm installeras ges bättre förutsättningar
att kontrollera släckvattnet och istället samla upp det i sedimenteringsdamm. Kostnaden för att
installera en avstängningsventil är svår att bedöma. Det är oklart om en ny brunn behöver
installeras eller befintliga brunnar kan kompletteras.
Den tillgängliga utjämningsvolymen har tidigare beräknats till 700 m 3 i varje damm. Eftersom
vattnet rinner tillbaka till dammarna är det även möjligt att återanvända samma släckvatten.
Erfarenheter har visat att det ibland innebär att pumpar tar skada av för mycket partiklar i
släckvattnet. Bedömning av detta får göras av räddningstjänsten i samband med
släckningsinsats beroende på mängden partiklar. Om det är möjligt så innebär det att
verksamheten behöver ta hand om mindre mängder släckvatten.

ÖVRIGT

6

Bommar till området kommer utföras öppningsbara med brandkårsnyckel eller likvärdig lösning i
samspråk med räddningstjänst.
All personal ska kontinuerligt utbildas i brandskyddsfrågor såsom hantering av släckutrustning
och maskinuppställning. Personal ska vara medveten om maximala upplagsstorlekar och
placering.
Nödläges plan ska tas fram och insatsplan ska upprättas där bland annat vattenhanteringen
framgår.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

7
•

Verksamheten utgör inte en deponi men stora mängder avfall kommer passera genom
anläggningen. Verksamheten saknar historik av bränder.

•

Verksamheten har stora hårdgjorda ytor i förhållande till mängden brännbart avfall.
Spridningsrisk från träupplag förhindras genom att begränsa lagringsyta till maximalt
1 000 m 2 och upprätthålla ett minsta avstånd om 36 meter mellan träupplag och
byggnader/fordon/brännbart material. Flisupplag ska upprätthålla ett minsta avstånd
om 11 meter till byggnader/fordon/brännbart material.

•

Möjligheterna att styra och kontrollera släckvatten bedöms goda om avstängningsventil
anordnas på utloppsbrunn samt brunn 3 som styr inflödet till dammar.

•

Nödvändiga åtgärder för att minst en damm ska kunna nyttjas till
brandvattenförsörjning behöver vidtas i samspråk med räddningstjänst.

2017-11-24
Uppdrag : 282297 -AkkaFRAKT
Beställare: AkkaFRAKT Ek. Förening i Skåne

14(1 5)

Page 161 of 459

:J:.-: TYRENS
8

REFERENSER

Drysdale, D., (1992). An lntroduction to Fire Dynamcis. University of Edinburgh . Scotland.
Särdqvist, S., (2013) Vatten och andra släckmedel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Brandskyddshandboken (2002). En handbok i projektering av brandskydd i byggnader. Brandteknik, Lunds
universitet, Lund.

2017-11-24
Uppdrag: 282297 - AkkaFRAKT
Beställare: AkkaFRAKT Ek. Förening i Skåne

1 5(1 5)

Page 162 of 459

2

Bilaga 1
Beräkning av brandgasspridning och värmestrålning
Utdrag ur Avfall Sveriges publikation D2007:05 - Att minska
risken för brand på deponier
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1

Brandgasspridning till omgivningen

1.1 Inledning
I detta avsnitt presenteras resultat för brandgasberäkningar. Följande parametrar har
varierats:
Brandarea (m2)
Vindhastighet (m/s)
Stabilitetsklassen, där B är måttligt instabilt och D är neutralt.
I avsnitt 1.4 redovisas figurer över brandgasspridningen. I figurerna redovisas
spridningen sett från sidan (sektion) samt sett uppifrån (plan). På x-axeln redovisas
avståndet i km (i vindriktningen).
Syftet med figurerna är att utvärdera hur omgivningen påverkas av ett brandscenario. I
figurerna går det att utläsa hur stort område som påverkas samt vilka koncentrationer
som förväntas. De beräknade avstånden och bredderna på plymen kan användas som
underlag för beslut om inom vilket område personer skall ombedjas att hålla sig
inomhus och stänga fönster och ventilation. Resultaten utgör ett grovt underlag och
skall givetvis ej tolkas i detalj.

1.2 Modell
För att genomföra beräkningar för hur de bildade brandgaserna sprids finns ingen direkt
utvecklad modell. Vi har valt att använda modellen ALOFT-FT från NIST (2002) som
är ett enkelt program soni utvecklats för att beräkna spridning av brandgaser och
förbränningsprodukter vid stora bränder utomhus. Programmet hanterar fluiddynamiska
ekvationer som bygger på bildandet av en brandplym och dess spridning i omgivningen
med hänsyn till vind- och andra meteorologiska omständigheter. Näimare beskrivning
av programmet finns i McGrattan m f1 ( 1997) 1 .
1.3 Indata
Bränsle definieras med effekt, förbräm1ingshastighet, strålningsandel och eventuellt
bildandet av partiklar/ämne. Vid alla bränder i organiskt material bildas C02, CO och
sot. Andra förbränningsprodukter (HCL, S02 etc.) förväntas vid förbränning av
hushållsavfall, gummi, plast mm.
Avfallet har definierats enligt nedan:
100 kW/m2 för löst lagrat träavfall
5 MW/m2 för flisat träavfall vilket är programmets största möjliga brandeffekt
per kvm. I praktiken har vi sannolikt ännu bättre plymlyft för dessa bränder.

1
McGrattan, et.al., (1997), Smoke Olume Trajectmy from In Situ Burning of Crude Oil in Alaska, NIST,
USA
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Strålningsandel antas till 30 % (förutom typbränsle 3 där fördefinierade värden används,
10 %). Tre brandfall har studerats.
Indata till beräkningarna hämtas från databas som finns redovisad i ALOFT-FT samt
från SFPE-handboken (2002)2. I tabell 1 redovisas vilka "standardämnen" som används
vid analysen. Dessa produkter anses kunna representera en brand i respektive avfallstyp.
Det är mycket svårt att ge ett entydigt svar på vilka ämnen som ingår i respektive
avfallstyp. Valda ämnen anses dock utgöra ett bra underlag för att kunna utvärdera och
jämföra bränder i olika avfallstyper.
Tabell I

"Standardämne" som använts.

"standardämne" Dimensionerande gas
Wood (red oak)

CO/sot

För vmje beräkning anges meteorologiska omständigheter (stabilitetsklass, temperatur,
vindhastighet och fluktuationer) . Som utgångspunkt används stabilitetsklass D (neutral),
temperatur 20 °C, vindhastighet 5 rn/s. Terrängen (omgivningen) antas vara plan. Även
stabilitetsklass B (relativt instabil) för denna vindhastighet studeras. Vindhastigheterna
2 rn/s och 10 rn/s studeras också. För dessa vindhastigheter beräknas spridning med
stabilitetsklasserna B (relativt instabilt) respektive D (neutral).
I beräkningarna tas hänsyn till vilken stabilitet som finns i atmosfären, vilket har en stor
inverkan på hur brandgaserna sprids. Stabil skiktning uppstår när atmosfären kyls
kontinuerligt underifrån. Om vindhastigheten överstiger 4-5 rn/s blir turbulensen för stor
och skiktningen blir normal. Stabil skiktning kan förekomma vid klatt väder nattetid.
Instabil skiktning uppstår när atmosfären värms kontinuerligt underifrån, dvs i motsatts
till stabil skiktning. Om vindhastigheten överstiger 4-5 rn/s blir h1rbulensen även här för
stor och skiktningen blir nmmal. Instabil skiktning kan förekomma vid klart väder
dagtid under sommaren. Vintertid är solinstrålningen för liten även mitt på dagen för att
skiktningen skall bli instabil. Neutral (normal) skiktning är någonting mellan stabil och
instabil skiktning. Vid vindhastigheter på mer än 4-5 rn/s blir skiktningen alltid normal
oavsett avkylning och uppväimning. Sannolikheten för neutral skiktning ökar om det är
molnigt.

SFPE (2002), SFPE Handbook ofFire Protection Engineering, 3rd Edition, Quincy, Massachusetts:
National Fire Protection Association.

2

Page 166 of 459

6

1.4 Resultat
1.4.1 Löst lagrat träavfall
I figurerna 1-10 redovisas en färgskala med olika koncentrationer. Den översta grafen i
respektive figur redovisar sot (PMl 0) och anges i mg/m3. De två nedre graferna i
respektive figur redovisar CO och anges i ppm. Koncentrationerna ges som medeltal för
en timmes varaktighet. Beräkningarna bygger på s.k. "steady-state" förhållanden, dvs.
ett kontinuerligt, men statiskt, förlopp.
Kommentarer till figurerna
Brandgasspridningen i atmosfären som redovisas nedanför CO och sot (PMl0) liknar de
resultat som typbränsle la och 4 (löst lagrat industriavfall/hushållsavfall och hårdplast)
ger för HCL.
Generellt så sammanfaller spridningsbilden för CO och sot (PMl0). CO-halten i
atmosfären ligger långt under kritiska nivåer för samtliga redovisade fall.
Brandarea:

En större brandarea innebär att utsläppet till omgivningen totalt sett
blir större. En insats från räddningstjänsten blir även mer omfattande
vid större brandarea. Stigkraften hos brandgaserna blir större när
brandarean ökar. Detta medför en positiv effekt genom att marknivå
inte påverkas av brandgaser i samma omfattning, se exempelvis figur
27 och 28. I realiteten kommer ju dock marknivån att påverkas ändå
eftersom en stötTe brandarea alltid föregås av en mindre brandarea.

Vindhastighet:

Vid låga vindhastigheter kommer i princip inga brandgaser att
befinna sig i marknivån. Vid högre vindhastigheter kommer
marknivån "klickvis" att påverkas av brandgaser, vilket omfattar ett
område om ca 1-3 km ifrån utsläppspunkten. Vid kraftiga vindar kan
områden relativt långt från utsläppspunkten påverkas. I dessa fall ( 10
m/s) är brandgasernas utbredning dock långsmal, vilket innebär att
det påverkade området är relativt litet.

Stabilitetsklass:

Två olika atmosfärsförhållanden studeras; måttligt instabil (B) och
neutral (D). Bär tillämpbar upp till ca 5 m/s, medan Där sannolik för
vindhastigheter om minst 5 m/s. D innebär generellt att marknivån
påverkas mindre av brandgaser.
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Kraftig vilu/ medför att det påverkade
området är långsmalt.
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Kommentar:
I princip kommer inga brandgaser att
finnas vid marknivån.
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1.4.2 Flisat träavfall
I figurerna 11-18 redovisas en färgskala med olika koncentrationer. Den översta grafen i
respektive figur redovisar sot (PMlO) och anges i mg/m 3 . De två nedre graferna i
respektive figur redovisar CO och anges i ppm. Koncentrationerna ges som medeltal för
en timmes varaktighet. Beräkningarna bygger på s.k. "steady-state" förhållanden, dvs.
ett kontinuerligt, men statiskt, förlopp.
Kommentarer till figurerna
Brandgasspridningen i atmosfären som redovisas nedanför CO och sot (PMl0) liknar de
resultat som typbränsle 1b och 1c (komprimerat eller balat industriavfall/hushållsavfall)
ger för HCL.
Generellt så sammanfaller spridningsbilden för CO och sot (PMI0). CO-halten i
atmosfären ligger långt under laitiska nivåer för samtliga redovisade fall.

Brandarea:

En större brandarea innebär att utsläppet till omgivningen totalt sett
blir större. En insats från räddningstjänsten blir även mer omfattande
vid större brandarea. Den låga brandeffekten medför att stigkraften
hos brandgaserna blir dålig. Detta medför att brandgaser breder ut sig
endast i den närmaste omgivningen runt utsläppspunkten. Höga
koncentrationer är att förvänta närmaste branden. Området som
påverkas är ca 1-2 km. En större brandarea än 100 m 2 förväntas ej
vara sannolik.

Vindhastighet:

Vindhastigheten påverkar spridningen genom att brandgaserna breder
ut sig mer vid högre hastigheter.

Stabilitetsklass:

Två olika atmosfärsförhållanden studeras; måttligt instabil (B) och
neutral (D). B är tillämpbar upp till ca 5 m/s, medan D är sannolik för
vindhastigheter om minst 5 m/s. D ger innebär generellt att
brandgaserna breder ut sig över ett större område.
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1.5 Slutsatser
Brandeffekt och brandarea
Bränder med hög effekt ger kraftiga plymplyft och det är enbart HCl som ger farliga
koncentrationer vid marknivå. Övriga brandgaser hinner blandas om och spädas ut till
ofarliga koncentrationer innan de når marken. Större brandarea ger något lägre
koncentrationer generellt vid marknivå, dock kommer mer brandgaser att spridas till
atmosfären. Större bränder leder alltså till bättre förhållanden för personer i
omgivningen. Däremot kommer den långsiktiga miljöpåverkan öka med ökad storlek på
branden varför brandstorleken trots detta bör begränsas i omfattning. En insats från
räddningstjänsten blir även mer omfattande vid större brandarea.
För bränder med låg effekt uppkommer högre koncentrationer vid marknivå, eftersom
stigkraften hos brandgaserna är dålig. Detta innebär att områden närmast branden kan
påverkas av giftiga brandgaser. Brandförloppet är betydligt långsammare och tiden till
dess att stationära förhållanden uppstår är längre jämfört med bränder med hög effekt.
En större brandarea medför stöire spridningsområde.
Vindhastighet

Vindhastigheten påverkar spridningen. Vid lägre vindhastigheter blir förhållandena
bättre generellt sett. Kraftigare vindar medför att brandgaserna trycks ned mot marken.
Brandplymen blir dock smalare och område som påverkas är förhållandevis litet.
Stabilitets/dass

För bränder med hög effekt innebär stabilitetsklass D att marknivån påverkas mindre av
brandgaser.
För bränder med låg effekt innebär stabilitetsklass D (neutral) att brandgaserna breder ut
sig över ett större område.
Observera att resultaten som presenteras avser stationära förhållanden; dvs ingen hänsyn
har tagits till tiden det tar att nå dessa (brandens tillväxt försummas). För bedömningen
av vilka koncentrationer som ger viss effekt avses en person som befinner sig utomhus
och exponeras i ca 1 timme.
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2

Värmestrålning

2.1 Inledning
I detta avsnitt presenteras resultat för samtliga strålningsberäkningar. Resultaten kan
användas för att bedöma behov av brandgator. Ur resultaten kan följande slutsatser
göras:
Risk för brandspridning bedöms kunna ske om strålningen uppgår till minst
30 kW/m2 .
För att räddningstjänsten ska kunna arbeta under lång tid får strålningen inte
överskrida 3 kW/m2 .
2.2 Modell
Flamman betraktas som en cylinder, där strålningen antas utgå från flammorna som pga.
sin temperatur strålar mot kroppar/föremål i omgivningen. Strålningsnivån beror på
placeringen och den så kallade synfaktorn, som avgörs av förhållandet mellan
flammorna och föremålet.
Riskavståndet räknas från flammornas mitt. Strålningen från flamman, q'),,. , beräknas
enligt följande:

q; =E·(F; +F +F;)
2

där E är utgående strålning från flammans yta och F 1, F2 och F3 är så kallade
synfaktorer vilka beror av avstånd och vinkel mellan flamma och exponerad yta/person.
Synfaktorerna beräknas enligt följande formler.

F;

= !!_

(!_)

47Z' L

2
(

JZ'- 20 + sin200 )
0

F;_ = _!_(!_)(JZ'-200 + sin200 )
27Z' L

w(r)

F3 =7Z'- -L cos 2 0.o

Parametrarna definieras i figuren nedan. Alla vinklar är i enheten radianer och alla
längder i meter.
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2.3 Indata
2.3.1 Löst lagrat träavfall
I Naturvårdsverkets kartläggning av bränder på avfallsupplag konstateras brandstorlek
på mellan 1 m 3 och 4000 m 3 avfall. Medelvärdet beräknas till 100 ton vilket motsvarar
ca 650 m3 då densiteten på det brännbara avfallet bedöms vara ca 150 kg/m 3 . Med en
lagringshöjd om 4 meter kan volymerna räknas om till ytor. Brandytorna blir då mellan
0.25 m 2 och 1000 m 2 och medelytan drygt 150 m 2 . Med ledning av diskussionen ovan
görs beräkningar för fem olika brandareor; 25 m 2 , 100 m2 , 500 m 2 , 1000 m 2 och 5000

mz.
2.3.2 Flisat träavfall
En brand i komprimerat avfall har ett långsammare brandförlopp jämfört med löst lagrat
avfall. Därmed kommer brandarean inte att vara lika stor. Beräkningar görs för fyra
olika brandareor; 1 m2 , 5 m 2 , 25 m2 och 100 m2 .
2.4 Resultat
2.4.1 Löst lagrat träavfall
Resultaten nedan är aktuella för löst lagrat träavfall, där höga flammor är sannolikt.
Tabell 2 redovisar resultat från strålningsberäkningama. Tabellen kan användas för att
bedöma behov av brandgator.
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Exempel:
En brand med storleken 500 m 2 får inte någon snabb spridning till nästa avfallshög om
avståndet överstiger 14 meter. Detta baseras på att lagringshöjden i de båda högarna är
ungefär densamma. Avstånd till där räddningstjänsten kan arbeta under lång tid är så
långt som över 90 meter.
Tabell 2

Strålningsnivåer på olika avstånd från de fem analyserade brandareorna. Samtliga
strålningsnivåer är mot mark utom den markerad med * som anger strålningen på
halva flamhöjden, vilket är ett värre fall. Avstånd är i meter.

3 kW/m2

12.5 kW/m 2

20 kW/m 2

30 kW/m2

25m2

22

6

4

2

3.5

100 m 2

44

13

7

4

7

500 m 2

92

27

15

8

14

1000 m2

120

36

20

10

29

5000 m2

>200

77

42

20

Rekommenderat avstånd
för brandgator
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2.5 Slutsatser
I huvudrapporten redovisas slutsatser för respektive avfallstyp. Nedan följer några
generella slutsatser. Genomförda beräkningar kan användas för att bedöma behov av
brandgator samt strålningsnivåer som räddningstjänsten utsetts för.
2.5.1 Löst lagrat träavfall
För att förhindra brandspridning mellan avfallshögar så erfordras skyddsavstånd enligt
genomförda strålningsberäkningar. En sammanfattning av dessa redovisas i tabell 4.
Skyddsavstånd krävs för att förhindra snabb brandspridning. Exempelvis krävs en
brandgata om ca 30 meter om avfallshögen är 1000 m2 .
Rekommenderade skyddsavstånd för brandgator, vilket förhindrar risken för
brandspridning mellan avfallshögar. Tabellen är en sammanfattning av tabell 2.

Tabell 4

Storlek

avfallshög Avstånd för att förhindra
brandspridning

på

(X)

(Y)

25 m2

3,5

100 m2

7

500 m2

14

1000 m2

29

5000 m2

40

Resultat i tabell 4 baseras på kvadratisk utformning av avfallsupplagen, se figur 47. En
alternativ utformning innebär att upplagen utformas som rektangulära högar. Detta
medför ett kortare skyddsavstånd vid högarnas kortsidor och ett längre skyddsavstånd
vid högarnas långsidor. En närmare utredning bör dock göras för att bestämma
erforderligt skyddsavstånd för varje rektangulär lagringskonfiguration.

E

)

y
Figur 47

E

y

Utform11illg av avfallshögar.
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Skyddsavstånd för en insats av räddningstjänsten blir långa, se resultat i tabell 2
(kolumn 3). Med i skydd av vallar och andra avfallshögar bedöms insatsmöjligheterna
vara goda. Att förhindra spridning av brand sker genom att intilliggande högar kyls med
vatten.
Baserat på strålningsberäkningama kan oändligt stora avfallsupplag skapas under
förutsättning att erforderliga skyddsavstånd skapas. Lagringsytan skall dock begränsas
för att begränsa skador på omgivande miljö och hälsa. En bedömning skall göras utifrån
vilket avfall som lagras, se vidare i huvudrapporten.
2.5.2 Flisat träavfall
Avfallets beskaffenhet har stor betydelse för brandförloppet. Flisat avfall innebär
långsammare brandförlopp jämfört med löst lagrat avfall. Glödbrand eller brand med
låga flammor är att förvänta i dessa områden. Storleken på områdena bedöms ej utgöra
någon större risk, eftersom brandspridningen sker relativt långsamt. Detta gäller under
förutsättning att löst lagrat avfall inte blandas in.

För flisat avfall är sannolikheten stor att det är en glödbrand. En sådan brand är relativt
svårsläckt med endast påföring av vatten. Lämpning eller täckning med inert material är
i detta fall betydligt lämpligare. Därmed är det viktigt att räddningstjänsten har bra
tillgänglighet till upplagen.
Troligen kommer större brandarea än 100 m 2 ej att uppnås för flisat avfall eftersom
brandspridningen är så långsam. En släckinsats har sannolikt påbörjats medan branden
är liten till ytan.
En brand med storleken 100 m2 får inte någon snabb spridning till nästa avfallshög om
avståndet är ca 4 meter. Tillräckligt med plats skall dessutom finnas för att kunna utföra
lämpning vid en eventuell släckinsats. Ytorna mellan högarna skall vara körbara för
fordon.
Slutsatsen utifrån detta är att skyddsavstånd mellan avfallshögar skall alltid vara minst
4 meter, se figur 48. Detta är applicerbaii för alla storlekar på avfallshögar. Detta
innebär att brandspridning förhindras samtidigt som högarna är åtkomliga för fordon för
att kunna utföra lämpning.

4m
Figur 48

Utform11i11g av avfallshögar.
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Det finns goda chanser för räddningstjänten att genomföra en släckinsats. Vid
glödbränder, vilket är sannolikt för dessa typbränslen, strålningsnivåerna betydligt
lägre. Det bedöms finnas goda möjligheter att göra en släckinsats nära branden.

3

Diskussion

Beräkningarna är förknippade med ganska stora osäkerheter. Det finns olika typer av
osäkerheter, olika nivåer. Utifrån COWI m fl (1996) indelning i fyra kategorier
kommenteras dessa nedan.
•

Osäkerhet i kunskap.
Analysen baseras på olika ämnens egenskaper vid förbränning, vilka endast
delvis är kända. Detta har stor betydelse för analysen.

•

Osäkerhet i antaganden.
Skattningar av bränslets förbränningsegenskaper bygger på antaganden att dessa
kan jämföras med andra ämnen, fast det är klart att bränslet har avvikande
förbränningsvärme.

•

Osäkerhet i modeller.
Modellen för spridningsberäkningar bygger på datormodellen ALOFT som
utvecklats för stora bränder. Det finns en viss osäkerhet hur väl den speglar
brand i det specifika bränslet. Vidare finns en mindre osäkerhet för hur väl
modellen återspeglar reella förhållanden. Validering har emellertid skett med
stora oljebränder.

•

Osäkerhet i parametrar/indata.
Den osäkerhet som finns för val av indata har studerats i känslighetsanalys.
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Akka FRAKT i Skåne Ekonomisk förening
Box 50114
202 11 Malmö

Ansökan om tillstånd enligt miijöbalken;
komplettering av handlingar
Miljöprövningsdelegationen har den 21 november 2016 tagit emot er ansökan om
tillstånd för verksamhet avseende avfall på fastigheterna Dalby 49: 1, 5 0: 1, 5: 9 och
38:4 i Lunds kommun.
Miljöprövningsdelegationen har även den 30 oktober 2017 samt den 30 november
2017 mottagit kompletteringshandlingar i ärendet.
Efter genomgång av handlingarna finner Miljöprövningsdelegationen att ärendet
behöver kompletteras ytterligare enligt nedanstående:
1. Redovisa utförligare de lokaliseringar som blivit undersökta och jämför med
valt alternativ. Redovisa fastighetsbeteckning och kommun, storlek på
fastighet, vilka för och nackdelar som finns, avstånd till boende, recipienter
m .m. Vilket upptagningsområde för avfall har bolaget och inom hur stort
område har lokaliseringar letats?

Avfall
2.

Vad gällerfarligt aijall har ni i anså"kan redovisat att det kan röra sig om mindre
mängder impregnerat virke (17 02 04*?), PCB-haltigt aijall och liknande aijall (17
09 02*?) samt mindrn mängder kemikalier. I er bilaga med koder.framgår inte att
dessa typer av aijall finns med men det tycks finnas andra koder medfarligt aijall. I
tabellen (bilaga 3) går att utläsa Yid Jäm_jå"relse med aifalliforordningen att det är
ganska många redovisade aijallstyper som är farligt aijall.

Redovisa i tabellen alla avfallskoder och markera med asterix vilka koder
som är farligt avfall (för tydligheten) och använd samma definition som
förordningen (slutet saknas till exempel i kod 17 01 06* " . . . och som

Länsstyrelsen
Skåne

Postadress

Besöks adress

Bankgiro

Telefon

E-post

20515 Malmö

Kungsgatan 13

000000

010-224 10 00 vx

skane@lansstyrelsen.se

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A
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innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall".

3. I tabellen med aifallskoderframgår att plast forvaras utomhus men i
brandriskutredningen framgår att utsorterad plast och papperforvaras inomhus.
Enligt ansökan avses det farliga aifallet lagras nederbördsskyddat under tak på
hårdgjord yta. Enligt kompletteringen punkt 7 menas med detta inomhus. Enligt
tabellen ska ni hantera bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära och
tjärprodukter (farligt aifall) utomhus.

Redovisa i tabellen alla typer av icke-farligt och farligt avfall som kan komma
att hanteras inom verksamhetsområd et, inomhus och utomhus. Redovisa
även vilka mängder det handlar om för de olika avfallsslagen.
Redovisa i text alla avfallstyper som är farligt avfall hur dessa ska mottas,
lagras och hanteras, vilka farliga ämnen som de förväntas innehålla och vilka
mängder. Om det farliga avfallet avses förvaras och hanteras utomhus
(exempelvis 170301 * och 170303* enligt tabellen) ska det framgå hur
lakvatten från avfallet förhindras att nå avloppsbrunnarna.

4 . Enligt ansökan yrkar ni på att ta emot, mellanlagra och sortera högst 10 000 ton
fororenade massor per år iform av ickefarligt aifall. Ni skriver i ansökan att massor
som misstänks vara farligt aifall läggs direkt på akutplattan och transporteras vidare
till godkända mottagningsanläggningarfor slutdeponi enligt FA. Detta innebär att ni
avser ta emot även massor in på verksamhetsområdet som utgörfarligt aifall. Det
framgår även i tabellen ijlera koder att ni ska ta emot massor i form avfarligt aifall.

Förtydliga vilken typ av massor (icke-farligt avfall och/ eller farligt avfall)
samt vilka mängder av respektive massor som ska hanteras/lagras inom
området . Om farligt avfall i form av massor ska hanteras/lagras ska bolaget
redovisa hur det säkerställs att massor som är farligt avfall inte hamnar på
plats utomhus och riskerar att förorena mark och vatten.
Kommer mängden massor som är farligt avfall att rymmas inom de 40 ton
per tillfålle ni yrkar på samt maximalt 200 ton per år? Om inte bör yrkandet
revideras både avseende mängd per tillfålle och maximal mängd.
5. Hur ser lagringsytorna ut inomhus där farligt avfall hanteras? Ange om det
finns närhet till golvbrunnar, invallningar m .m. Redovisa hur eventuellt
vatten och material inomhus (blött material, spolning av golv, städning)
hanteras så det inte når eventuella avloppsbrunnar inomhus samt hur det tas
omhand.
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Buller
6 . Det framstår som att bullerutredningen baseras på betydligt mindre mängder
brännbart aefall som ska bearbetas än de 30 000 ton som yrkas på i ansökan . I
bullerutredningen framgår att krossning ljlisning av trä pågår under en veckas tid,
2 - 3 gånger per år under perioden september till maj. Maximala mängder träaefall
beräknas uppgå till 200 ton per til!fcille. Detta fdrvaras utomhus och .flisas
kampanj vis när ca 200 ton per til!fcille finns lagrat.
Vid en beräkning bedöms 30 000 ton trä I max 200 ton per til!fcille generera 15 0
til!fcillenfdr krossning/flisning . 30 000 ton/220 arbetsdagar=l36 ton/dag vilket
innebär nästan maximala mängder var eller varannan dag. Detta skulle innebära att
krossning ljlisning sker enligt yrkade mängder nästan varje dag I varannan dag (inte
kampanjvis). Enligt brandriskutredningen kan ni ha två upplag med brännbart
material inom vardera 1000 m 2 och maximalt 4 meters höjd. Både träaefall och.flis
är brännbart material så.fler upplag är inte aktuellt.

Förtydliga hur krossning och flisning ska ske och hur ofta för de mängder ni
ansöker om (30 000 ton) och revidera vid behov de mängder per tillfålle ni
ska hantera. Hur mycket trämaterial (i vikt) ryms maximalt i varje upplag?
Redovisa både för träavfall och flisupplag ( olika densitet).
Redovisa hur detta påverkar bullersituationen på området ( exempelvis fler
transporter än redovisat, fler krossar/ flisar m .m.). Buller vid flisning och
krossning tangerar nästan riktvärdet för buller dagtid. Behövs permanenta
bullerbarriärer mot bostaden innanför bullervallen? Ni har beskrivit att
krossning av trä och betong samt siktning av jord inte ska ske samtidigt och
har inte redovisat det sammanlagda bullret. Är det möjligt att separera dessa
verksamheter med tanke på ovan resonemang om att krossning/flisning
behöver ske nästan varje dag? Om verksamheter ska ske samtidigt ska
bullerutredning revideras och samtliga verksamheter och utökad trafik ingå.
Redovisa vilka mängder betong som ska krossas och om det räcker 1-2
gånger per år. Hur mycket betong ryms i upplaget?
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Vattenrening
I kompletteringen har ni angett att ni vill sätta nedanstående frågor avseende
vatten på prövotid: lämplig provtagningspunkt, placering och kostnad av
oljeavskiljare, utreda reningskapaciteten i dammarna, provtagning och analys av
vatten, begränsningsvillkor, installation av brunn efter dammar med
avstängningsventil samt kostnaden, risken för spridning av förorenat sediment
samt eventuellt behov av utgrävning av dammar.
I delegationsbeslutet daterat den 24 februari 2014, punkt 7, från Miljönämnden
framgår att ni ska ha gjort en utredning av vattnet på området redan.
Det bör alltså redan fmnas en hel del underlag tillgängligt som kan redovisas
redan.
Ni bedömer i svaret på fråga 30 att uppsamling av dagvatten i befintliga
sedimentationsdammar är en lämplig metod för att omhänderta avrinnande
vatten från området. Ni ska hårdgöra fler ytor vilket innebär ytterligare mängder
dagvatten som dammarna ska ta hand om.
Vattenförekomsten Höje å (Önnerupsbäcken-källa WA 73964556/SE616862134 3 3 7) där Källingabäcken mynnar har klassificerats med otillfredsställande
ekologisk status och dålig status avseende näringsämnen på grund av mycket höga
halter fosfor. Enligt VISS är uppmätt medelvärde för totalfosfor (TP) i punkt 20 i
perioden 2007 - 2012 extremt högt, 96,97 µg/1. Totalfosforkoncentrationen
behöver i medeltal minska med minst 5 8, 2 µg TP /1 för att höja näringsstatusen
till god status. Bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen i
inlandsytvatten finns för metallerna arsenik, koppar, krom och zink och det finns
gränsvärden för kemisk ytvattenstatus för metallerna kadmium, bly, kvicksilver
och nickel.
Vad gäller reningskapaciteten i dammarna tyder inskickad analys på att utgående
vatten vad gäller bland annat att halten fosfor, suspenderat material, PAH-H, bly
och zink är mycket höga redan nu och att risk finns att dammarnas
reningskapacitet inte är tillräcklig i dagsläget. Sedimentproverna visar att halterna
PAH, alifater >C16-C35 samt flertalet metaller har ökat i sedimenten sedan
2014.
För att Miljöprövningsdelegationen ska kunna bedöma tillåtligheten av
verksamheten måste information fmnas om vilken eller vilka reningstekniker som
utgör bästa möjliga teknik för de aktuella typerna av föroreningar. Bolaget
behöver också redovisa verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna i
Höje å (näringsämnen, särskilt förorenande ämnen och gränsvärden för metaller)
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och om verksamhetens utsläpp kan minimeras så mycket att miljökvalitetsnorm en
vare sig försämras eller möjligheten att förbättras inte påverkas.
Följande behöver redovisas för att kunna bedöma tillåtligheten av ansökt
verksamhet. Kursiverad text är motivering till kompletteringen.

7. Inskickad ritningfår "principfårslag separering av sanitärt avloppsvatten" som är
upprättad 1987 (bilaga 6) är inte relevant då ledningarna, enligt VA-utredningen i
ansökan, behöver läggas om ellerförstärkas vid byggnation av bullervall. Vissa
spillvattenledningar verkar inte heller ha anlagts eller vara i drift. Bullervall är
uppfård och därmed bör vissa ledningar \fara.flyttade enligt utredningen.

Upprätta en uppdaterad ritning över befintligt vattensystem som är i drift.
Ritningen bör inkludera dagvattenledningar , spillvatten, dikningsföretagets
nya dragning, brunnar samt alla dammar ( om någon damm inte används för
rening ska det markeras på kartan) inom verksamhetsområd et. Det ska
framgå var vatten till de olika dammarna kommer ifrån.
Verksamhetsområd et ska vara tydligt markerat och vara fokus på ritningen.
Ritningen bör lämpligen vara i skala 1: 2000 eller annan överskådlig skala,
norrpil, namn på kartan och datum. Om andra verksamheter är påkopplade
på ert dammsystem, se fråga 11, ska det framgå på ritningen i form av
dikessystem och var de kopplas på ert system.
Om det är överskådligt på ritningen bör vattenhanteringen efter dammarna i
form av brunnar, diken (kulvertar?) och anknytningspunkt/ er till
dikningsföretaget fmnas med. I annat fall kan befmtlig plan (bilaga 7) över
dammarna revideras med dessa uppgifter.
8. Redovisa utifrån SMHis statistik den för området årliga mängden
medelnederbörd (m 3 , eventuell avdunstning borträknad) inom
avrinningsområdet för ledningssystemet som leds till dammarna. Eventuellt
tvättvatten eller vatten för dammbekämpning som tas ur borra ska också
redovisas så att den totala mängden vatten som årligen bedöms passera
dammarna kan uppskattas . Beräkningen ska vara baserad på att alla ytor
enligt ansökan är hårdgjorda samt att allt vatten från verksamhetsområd et
(eller det område som ledningssystemet täcker) leds bort via dammarna.
9. Redovisa bästa möjliga reningsteknik för utgående vatten och kostnaderna
för dessa.

10 . / VA-utredningen nämns att det finns tre dammar med en sammanlagd
utjämningskapacitet på 1230 m3 . I kompletteringen (punkt 28) nämns att dagl'atten
3
endast al'leds till de två västra dammarna som har en total kapacitet på 1400 m
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(800-900 m3 enligt VA-utredningen). I ritningen (bilaga 7) på dammarna framgår
att vatten från den östra dammen även leds till de västra dammarna och på så sätt
omfattas av de västra dammarna . I brandriskutredningen nämns att tillgänglig
utjämningsvolym i dammarna har beräknats till ytterligare 700 m3 i vardera damm
om uiflödet stryps.

Redovisa:
vilka dammar som kan användas för rening, och vilken kapacitet de
kommer att ha i den normala driften. Förtydliga om den extra
tillgängligheten endast kan uppnås om dammarna stängs av tillfälligt eller
om utloppet kan justeras så att det blir permanent.
hur dammarna bör vara utformade och konstruerade (även utloppet) för
bästa reningsteknik av de förekommande ämnena och mängden utgående
vatten (se även fråga 11). Redovisa befrntlig utformning och
konstruktion av dammarna och vad som behövs justeras för att uppnå
optimal rening samt kostnaden för detta.
lämplig uppehållstid i dammarna för förorenat dagvatten ( enligt de
föroreningar som bedöms frnnas på området) i dammarna för optimal
rening. Det bör frnnas referensmaterial och erfarenhet från liknande
anläggningar att tillgå för bedömning. Behövs fler dammar anläggas för
lämplig uppehållstid?
kostnaden för att installera avstängningsventiler i dammarna.

11. I samrådshandlingar (551-2 8127-2017)for täktverksamheten intill på fastigheterna
Önneslöv 38: 3, 42: 1 samt 44: 1 framgår att 35 % av deras utgående vatten tycks
ledas genom era dammar eller dikessystem . Enligt handlingarna skulle detta vara ca
250 000 m3 per år.

Redovisa:
om detta vatten går genom era dammar och vilka mängder det i så fall
handlar om.
hur detta påverkar resonemanget om kapacitet i dammarna för bolagets
vatten och om bolaget påtar sig ansvaret för deras utgående vatten
(eftersom provtagning sker efter dammarna).
om även andra verksamheters vatten leds genom dammarna och vilka
ämnen det i så fall handlar om.
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12. Det är extremt höga halter fosfor i utgående vatten (420 µg/1) från västra
dammen. Redovisa varifrån de höga halterna fosfor i utgående vatten har sitt
ursprung samt hur stora mängder fosfor som bedöms släppas ut till
recipienten från de dammar som ingår i verksamheten? Redovisa vilka
åtgärder som kan vidtas för att minska halterna fosfor i utgående vatten och
kostnaderna för dessa.
13. Redovisa hur verksamhetens utsläpp till vatten (alla förekommande
föroreningar) påverkar miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Höje
a.
0

14. Redovisa vad som krävs för att rensa dammarna från föroreningar och
kostnaden för detta? Redovisa även vilka risker som finns och hur
avstängning kan ske så inte utsläpp sker under rensningen.
15. Redovisa ytterligare åtgärder som kan vidtas på verksamhetsområdet för att
minska att föroreningar (exempelvis partiklar) överhuvudtaget når
brunnarna samt kostnaderna för dessa.
16. Redovisa lämplig placering av oljeavskiljare klass 1 på området samt
kostnaden för denna/ dessa.
17. Redovisa lämplig provtagningspunkt/ er för utgående vatten.
Miljöprövningsdelegationen anmodar er att senast den 16 mars 2018 ge in de
begärda kompletteringarna i 7 exemplar samt digitalt.
Enligt uppdrag,

Lilian Thurfj ell
Milj öprövningsenheten
010-224 16 75
Lilian. thurfj ell@lansstyrelsen.se

Kopia till
Miljöprövningsdelegationen (AW, BW)
Miljöavdelningen (LT)
Akten
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Länsstyrelsen Skåne

Christensson Albin
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Thurfjell Lilian
den 16 februari 2018 08:24
Thörnblad, Ulrika
M-RB-Exp-Miljö
SV: Tillståndsansökan AkkaFrakt Dalby, begäran

Ink

2018 -02- 16

Dnr5 5.1 _ 15-5 8« _ 2 047
_

IgSom anstånd, dnr 551-35089-2016

Hej!
Anstånd för att inkomma med kompletteringar medges till den 30 april 2018.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell
Handläggare Miljöprövningsenheten
010-224 16 75
lilian.thurfjell@lansstyrelsen.se

1".14

Länsstyrelsen
Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane

VI HAR FLYTTAT — Nu finns vårt Malmökontor på Södergatan 5.
Hitta till oss — Se hur du kommer till Södergatan 5 på karta.
Från: Thörnblad, Ulrika [mailto:Ulrika.Thornblad@tyrens.se]
Skickat: den 16 februari 2018 08:22
Till: Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>
Kopia: Thurfjell Lilian <Lilian.Thurfjell@lansstyrelsen.se>; mats.bengtsson (mats.bengtsson@akkafrakt.se)
<mats.bengtsson@akkafrakt.se>
Ämne: Tillståndsansökan AkkaFrakt Dalby, begäran om anstånd, dnr 551-35089-2016
Hej!
Bifogat finns begäran om anstånd för inlämnande av kompletteringar rörande tillståndsansökan för
miljöfarlig verksamhet vid AkkaFrakts verksamhet i Dal by, dnr 551-35089-2016.
Med vänlig hälsning

Ulrika Thörnblad
Miljöutredare

TYRCNS
-bsmorn», niAthers
Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel vx 010 452 20 00
Direkt 010-452 22 71 SMS 072-248 56 24

www.tyrens.se

1
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Ulrika Thörnblad
010 452 22 71

BEGÄRAN OM ANSTÅND

2018-02-16

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne Län

BEGÄRAN OM ANSTÅND FÖR KOMPLETTERING,
DNR 551-38089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby), daterad 2018-02-09.
De begärda kompletteringarna ska ges in senast den 16 mars 2018. Bolaget behöver dock mer tid
och begär härmed anstånd om att lämna in kompletteringarna till den 30 april 2018.

Vänliga hälsningar

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för

0: \LIN \ 279703 \KAkkaFRAKT Begäran om anstånd 1 8021 6.docx
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Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne län

Länsstyrelsen Skåne
Receptionen

Ink 2018 -05- 30
Dnr:

551-

3'36t5ci-2-01e

SVAR PA KOMPLETTERINGBEGARAN DATERAD 2018-02-09
TILLSTÅNDANSOKAN, DNR 551-35089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby), daterad 2018-02-09.
Bolaget översänder härmed svar på kompletteringsbegäran.
Med vänlig hälsning

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Tyre.ns AB Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Sate: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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Linköping 2018-05-28

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne län

SVAR PÅ KOMPLETTERINGBEGARAN DATERAD 2018-02-09
TILLSTÅNDANSOKAN, DNR 551-35089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby), daterad 2018-02-09.
Bolaget översänder härmed svar på kompletteringsbegäran.
Med vänlig hälsning

Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Tyrons AB Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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KOMPLETTERING 2

Ulrika Thörnblad
010 452 22 71

2018-05-28

KOMPLETTERING 2 AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Ansokan om tillstånd enligt miljöbalken, AkkaFRAKT, Dalby
MPD dnr 551-35089-2016

AkkaFRAKT (bolaget) har mottagit synpunkter på inlämnad ansökan om tillstånd till fortsatt
och utökad verksamhet i Dalby, Lunds kommun och komplettering och lämnar här följande
ytterligare kompletteringar av ansökan.
Inkomna frågor redovisas med själva frågan följt av bolagets svar.
I.

Redovisa utförligare de lokaliseringar som blivit undersökta och jämför med valt alternativ. Redovisa fastighetsbeteckning och kommun, storlek på fastighet, vilka för och nackdelar som finns, avstånd till boende, recipienter m.m. Vilket upptagningsområde för avfall har bolaget och inom hur stort område har lokaliseringar letats?

Bolagets huvudsakliga upptagningsområde omfattar regionen sydvästra Skåne.
For lämplig lokalisering har bolagets egna fastigheter utvärderats och den i Dalby har kostnaterats vara den mest optimala. I Tabell 1 redovisas aktuella lokaliseringsalternativ.
Tabell I. Lokaliseringsalternativ.
Dalby
Malmo
Fastighets-beteck- Dalby 49:1, Dalby 50:1, Eggegrund 2
ning
Dalby 50:2, Önneslöv
38:4, Lunnarp 5:9
Kommun
Lund
Malmö
Storlek
ca 105000 m 2
ca 22000 m2
Avstånd till boDrygt 100 m (bullervall ca 2 km
ende
emellan)
Recipient
Källingabäcken/Höje å
Öresund

Lund
Gustavshem 1

Lund
ca 26500 m2
ca 150 m
Höje å

Avstånd recipient

ca 3km/7 km

Fördelar

ca 500 m

ca 2 km

- uppbyggd infrastruktur
- gott om yta
- verksamhet under tak
- bra läge trans portmässigt

- uppbyggd infrastruktur

- uppbyggd infrastruktur
- bra läge transportmässigt

Nackdelar

- nära bostäder, dock
finns bullervall

- ej möjligt att utöka - ej möjligt att utöka
verksamheten
verksamheten

2. Redovisa i tabellen alla avfallskoder och markera med asterix vilka koder som är farligt
avfall (för tydligheten) och används samma definition som förordningen.
Bolaget har sett över tabellen med avfallskoder och reviderat tabellen samt markerat vilka
koder som är farligt avfall, se bilaga 1.

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
\ LIN \ 279703 \K_Text\Komlettering 2 \Svar komplettering 2 180528.docx
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3. Redovisa i tabellen alla typer av icke-farligt och farligt avfall som kan komma att hanteras inom verksamhetsområdet, inomhus och utomhus. Redovisa även vilka mängder det
handlar om för de olika avfallsslagen.
Redovisa i text alla avfallstyper som är farligt avfall hur dessa ska mottas, lagras och
hanteras, vilka farliga ämnen som de förväntas innehålla och vilka mängder. Om det
farliga avfallet avses förvaras och hanteras utomhus ska det framgå hur lakvattnet från
avfallet förhindras att nå avloppsbrunnarna.
Bolaget har redovisat vilka avfallsslag som kan komma att hanteras inomhus och utomhus,
se bilaga 1.
Det farliga avfallet kommer, som beskrivits i kompletteringen daterad 2017-10-26, att utgöras av sådant som kan följa med inkommande bygg- och rivningsavfall samt massor som
kommer in till den s.k. akutplattan. Gällande avfall som följer med bygg- och rivningsavfall
rör det sig om farligt avfall som sorterats fel och som kommer med inkommande bygg- och
rivningsavfall. Sådant avfall bedöms utgöras av elektriskt och elektroniskt avfall.
När det gäller massor innebär det sådana massor som kommer in i samband med akut uppgrävning av förorenade massor där innehållet i massorna inte hunnit utredas. Dessa massor
är med andra ord inte klassificerade vid mottagning utan det är oklart om dessa massor utgör farligt avfall eller inte. Sådana massor läggs inomhus. Massorna kommer endast att lagras under några dagar under tiden då provtagning och analys sker för att sedan transporteras vidare till godkänd anläggning för omhändertagande.
Allt avfall som misstänks utgöra eller innehålla farligt avfall lagras inomhus. Avfallet sorteras
ut och transporteras vidare till godkänd anläggning för omhändertagande. Avseende mängder kommer högst 40 ton farligt avfall vid något tillfälle och högst 500 ton/år att tas emot.
Därtill hanterar bolaget begränsade mängder kemikalier och då främst i form av rengöringsmedel, hydrauloljor och spolarvätska till maskiner och arbetsfordon och liknande småkemikalier. Dessa förvaras under tak inomhus i s.k. miljöcontainer.

4. Förtydliga vilken typ av massor (icke-farligt och/eller farligt avfall) samt vilka mängder
av respektive massor som ska hanteras/lagras inom området. Om farligt avfall i form av
massor ska hanteras/lagras ska bolaget redovisa hur det säkerställer att massor som är
farligt avfall inte hamnar på plats utomhus och riskerar att förorena mark och vatten.
Bolaget ändrar sitt yrkande avseende mängd förorenade massor och mängd brännbart avfall,
se bilaga 2.
Det innebär att bolaget avser att motta, mellanlagra, sortera och bortskaffa högst 30 000
ton förorenade massor som utgörs av icke-farligt avfall. Dessa massor kommer att utgöras
av schaktmassor.
Den mängd förorenade massor som kan komma att utgöras av farligt avfall ingår i yrkandet
på mottagning, mellanlagring och bortskaffande av 40 ton farligt avfall vid något tillfälle.
Massorna som kan komma att vara farligt avfall utgörs av de massor som beskrivits under
punkt 3 och som kan komma in oklassificerade vid akut uppgrävning vid t.ex. en olycka.
Med andra ord är det massor där det inte är känt att de utgör farligt avfall. Alla massor som

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
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kommer in akut läggs inomhus och kommer inte att utsättas för nederbörd som innebär att
föroreningar kan lakas ut och nå omgivande mark och vatten.
Bolaget kommer inte att ta emot förorenade massor som vid mottagandet är klassificerade
som farligt avfall.

5. Hur ser lagringsytorna ut inomhus där farligt avfall hanteras? Ange om det finns närhet
till golvbrunnar, invallningar m.m. Redovisa hur eventuellt vatten och material inomhus
(blött material, spolning av golv, städning) hanteras så att det inte når eventuella avloppsbrunnar inomhus samt hur det tas omhand.
Lagringsytorna där farligt avfall hanteras har hårdgjort golv. Vid städning sopas golvet.
Ingen spolning av golvytorna sker. Det finns inga öppna golvbrunnar i utrymmena. Däremot
finns brunnar med brunnslock som kommer att tätas.

6. Angående buller.
Förtydliga hur krossning och flisning ska ske och hur ofta för de mängder som ni ansöker (30 000 ton) och revidera vid behov de mängder per tillfälle ni ska hantera. Hur
mycket trämaterial (i vikt) ryms maxima/ti varje upplag? Redovisa både för träavfall och
flisupplag (olika densitet).
Redovisa hur detta påverkar bullersituationen i området (exempelvis fler transporter än
redovisat, fler krossar m.m.).
Redovisa vilka mängder betong som ska krossas och om det räcker 1-2 gånger per år.
Hur mycket betong ryms i upplaget?
Träavfall lagras med maximal mängd 200 ton/tillfälle. När 200 ton träavfall finns lagrat krossas/flisas avfallet så som beskrivits i tidigare handlingar. Krossning kommer att ske kampanjvis under perioder om ca två veckors tid ca 3 gånger/år, vilket innebär krossning av totalt
600 ton/år.
Sett till rekommenderad maximal storlek på lagringsytor med tanke på brandrisk enligt utförd brandriskutredning, rymmer dessa ytor teoretiskt ca 3600 rn 3, vilket bedöms motsvara
ca 1400-1800 ton träavfall. Densiteten mellan träavfall och flis skiljer inte så mycket åt och
densiteten kan också variera beroende på träslag, fukthalt etc. Därför har endast en siffra redovisats.
Eftersom hanterad mängd träavfall är densamma som i tidigare bullerberäkningar ändras
inte bullersituationen.
Mängden betong som kommer att krossas uppgår till 600 ton/år och bedöm ske 2-3 gånger
per år. Krossning av trä och betong samt siktning av jord kommer inte att ske samtidigt. Eftersom både mängderna träavfall och betong endast innebär krossning vid några tillfällen
per år kan dessa verksamheter hållas isär.

7. Upprätta en uppdaterad ritning över befintligt vattensystem som är i drift. Ritningen bör
inkludera dag vattenledningar, spillvatten, dikningsföretagets nya dragning, brunnar
samt alla dammar (om någon damm inte används för rening ska det markeras på kartan) inom verksamhetsområdet. Det ska framgå varifrån vatten till de olika dammarna
kommer ifrån.
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Om det är överskådligt på ritningen bör vattenhanteringen efter dammarna i form av
brunnar, diken (kulvertar?) och anknytningspunkt/er till dikningsföretaget finnas med. I
annat fall kan befintligt plan (bilaga 7) över dammarna revideras med dessa uppgifter.
I bilaga 3a redovisas planritning över själva verksamhetsområdet med dag- och spillvattenledningar samt dikningsföretagets ledning. Dikningsföretagets ledning korsar området men
påverkas inte av den planerade verksamheten. Där bullervall byggs kommer dikningsföretagets ledning att förstärkas i erforderlig omfattning. Dagvattenledningarna ses även i bilaga
5, i vilken ledningar från Sydstens verksamhet också visas, se vidare fråga 11 angående vatten från fastighet Önneslöv 38:3.
I bilaga 3b redovisas ritning över dammarna. Ritningen är densamma som bilaga 7 i komplettering daterad 2017-10-26, men kompletterad med schematisk redovisning av den ledning som diket övergår i. Denna ledning ingår inte i dikningsföretaget som korsar verksamhetsområdet. Ledningen leder vattnet västerut, som beskrivits i svar på Länsstyrelsens pkt
34 i komplettering daterad 2017-10-26.
Av de tre dammarna som finns på området tar de två västra dammarna emot dagvatten från
bolagets planerade verksamhetsområde. Det finns dock en ledning som leder vatten från
den brunn i öster som benämns brunn 1 i bilaga 3b, till den ena av de västra dammarna. I
brunn 1 finns en avstängningsanordning som ger möjlighet att stänga av vattenflödet mot
både de västra dammarna och den östra dammen. Därigenom kan vattentillflödet till dammen i väster begränsas till att enbart komma från bolagets planerade verksamhetsområde.
Inget vatten kan strömma från de västra dammarna till den östra dammen.

8. Redovisa utifrån SMHIs statistik den för området årliga mängden medelnederbörd (m3 ,
eventuell avdunstning borträknad) inom avrinningsområdet för ledningssystemet som
leds till dammarna. Eventuellt tvättvatten eller vatten för dammbekämpning som tas ut
borra ska också redovisas så att den totala mängden vatten som årligen bedöms passera dammarna kan uppskattas. Beräkningen ska vara baserad på att alla ytor enligt
ansökan är hårdgjorda samt att allt vatten från verksamhetsområdet (eller det område
som ledningsnätet täcker) leds bort via dammarna.
Verksamhetsområdets totala yta inklusive takytor är 10,8 ha. Hela ytan avvattnas till de två
västra dammarna. Enligt SMHIs statistik är medelavrinningen (nederbörd - avdunstning) 268
mm/år. Det ger en total årlig avrinning från verksamhetsområdet som uppgår till 28 950 m3.
Hela verksamhetsområdets yta avleds till de västra dammarna. Dammbekämpning inom området är försumbart då det genomförs genom att spruta vattendimma.

9. Redovisa bästa möjliga reningsteknik för utgående vatten och kostnaderna för dessa.
Enligt miljöbalkens andra kapitel ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. När det gäller rening av vatten bedöms vattnet i föreliggande fall, utifrån den planerade verksamhetens art, motsvara ett dagvatten, som kan innehålla mycket partiklar och viss mängd av framför allt metaller och oljekolväten, men inte
särskilt mycket närsalter som kväve och fosfor.
För sådana vatten är metoder som avskiljer partiklar och reducerar innehållet av metaller och
oljekolväten aktuella såsom:
Sedimentation

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
0:\LIN\279703\K_Text\Komlettering 2\Svar komplettering 2 180528.docx

Page 200 of 459

TyRENs

5(11)

Oljeavskiljning
Filtermetoder
- Våtmark
I dammar är den primära behandlingsprocessen sedimentation, vilket innebär avskiljning av
partiklar och partikelbundna föroreningar. Sedimentationshastigheten beror på partikelstorleken hos de partiklar som finns i vattnet. Rätt utformade kan en reningseffekt på över 70 %
erhållas i sedimentationsdammar (Blecken, 2016').
Sedimentationsdammar kräver ett visst underhåll genom till exempel regelbunden tömning
av bottensediment. Det är för övrigt en vanlig och robust metod utan särskilt mycket skötsel
med förhållandevis låga investerings- och driftkostnader.
Oljeavskiljninq innebär att oljekolväten separateras från vattnet i en oljeavskiljare. Viss sedimentation kan erhållas i en oljeavskiljare, däremot reducerar inte metoden innehållet av metaller i vattnet mer än det som är bundet till större partiklar och kan sedimentera i oljeavskiljaren. Det finns färdiga produkter på marknaden som sätts på ledningssystem.
Filtermetoder omfattar flera olika tekniker, t.ex. mekanisk filtrering, reaktiva filter, brunnsfilter och biofilter. Alla filtermetoder kräver någon form av utjämnings-/fördröjningsmagasin i
kombination med filtret.

Mekanisk filtrering innebär att suspenderat och kolloidalt material avskiljs och sker ofta i någon form av sandfilter. Utformningen varierar från en enkel bädd till backspolningsbara filter. Denna typ av filter har god avskiljning av framför allt partiklar och partikulära föroreningar. Andra typer av filter är torvfilter, filter med masugnsslagg etc.
Reaktiva filter innebär att lösta ämnen fastnar i filtret. En vanlig filtertyp består av aktivt kol.
Kvaliteterna på kol varierar och olika kolsorter sorberar vissa föroreningar bättre än andra.
Filter av aktivt kol reducerar främst lösta organiska ämnen. Inom industrin finns också olika
typer av sorbenter för tungmetaller. En del filter bygger på jonbyte och kan fås selekterbara,
d.v.s. de sorberar vissa metaller och släpper igenom andra.
Vilken typ av reaktivt filter som bör användas är bl.a. beroende av ingående halter av olika
ämnen i vattnet och filtren kan kombineras på olika sätt, till exempel seriekoppling av aktivt
kolfilter och jonbytarfilter. Ett reaktivt filter ska alltid föregås av ett mekaniskt filter för att
undvika igensättning. Kostnaden för filtermetoderna varierar beroende på ambitionsnivån.
Investerings- och driftkostnaderna bedöms vara generellt vara förhållandevis låga till måttligt
höga beroende på typ av filter och hur ofta de behöver bytas. Ett kontinuerligt underhåll
krävs.

Brunnsfilter är filter som placeras i brunnar för att till exempel rena avrinnande dagvatten.
Det finns olika tekniker och kommersiella lösningar och innebär någon form av mekanisk filtrering och/eller sorptionsfilter. Brunnsfilter kräver drift och underhåll och resultaten från
utförda utvärderingar varierar betydligt (Blecken, 2016').
Biofilter utnyttjar biologiska, kemiska och fysiska processer för avskiljning av partiklar och
föroreningar och innebär att vatten rinner genom både växtbädd och jord/filtermaterial. I sådana filter är växterna viktiga för funktionen. Generellt är reningsgraden god, men beror på
utformning, filtermaterial, växttyper etc. (Blecken, 2016').

' Blecken G. 2016. Kunskapssammanställning Dagvattenrening. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport 2016-05.
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Rening av vatten kan även ske i våtmark där rening sker även genom biogeokemiska processer förutom sedimentation. I våtmarker sker både reduktion av näringsämnen, nedbrytning
av organiskt material samt avskiljning, fastläggning, sorption samt utfällning av metaller och
organiska ämnen. I en våtmark kan bland annat syrefria förhållanden erhållas och skapa förutsättningar för denitrifikation. Nackdelen är att systemen ofta tar stora ytor i anspråk, men i
gengäld är de relativt robusta och har låga investerings-och driftkostnader.
Utöver ovan nämnda metoder finns en rad andra metoder såsom kemisk fällning, kemisk oxidation, omvänd osmos, indunstning med flera för rening av kraftigare förorenade vatten och
lakvatten. Dessa metoder är dock tekniskt avancerade och är förhållandevis dyra sett till
både investeringskostnader och driftkostnader. Sett till förväntat innehåll i avrinnande vatten
från den planerade verksamheten bedöms det inte vara ekonomiskt eller miljömässigt motiverat att använda någon av dessa metoder för rening av vattnet från bolagets planerade
verksamhet.
Avrinnande vatten från den planerade verksamheten bedöms komma att innehålla partiklar
samt huvudsakligen metaller och oljekolväten, men inte några betydande halter kväve och
fosfor. Halterna metaller och oljekolväten bedöms inte bli höga. Den bästa möjliga tekniken
miljömässigt och ekonomiskt för rening av vattnet bedöms därför vara sedimentering i kombination med en oljeavskiljare. Filter av olika slag eller våtmark skulle kunna komplettera en
sedimentationsdamm, men eftersom vattnet inte bedöms komma att innehålla kväve och
fosfor i betydande mängd eller höga halter av andra ämnen bedöms sedimentering vara tillräckligt i kombination med oljeavskiljare.
När verksamheten är igång föreslås en utvärdering göras för att bedöma huruvida reningen
behöver kompletteras med till exempel någon form av filter eller om tillräcklig rening erhålls
med oljeavskiljning och sedimentation.

10. I VA-utredningen nämns att det finns tre dammar med en sammanlagd utjämningskapacitet på 1230 m3. I kompletteringen (punkt 28) nämns att dagvatten endast avleds
till de två västra dammarna som har en total kapacitet på 1400 m3 (800-900 m3 enligt
VA-utredningen). I ritningen (bilaga 7) på dammarna framgår att vatten från den östra
dammen även leds till de västra dammarna och på så sätt omfattas av de västra dammarna. I brandriskutredningen nämns att tillgänglig utjämningsvolym i dammarna har
beräknats till ytterligare 700 ni3 i vardera damm om utflödet stryps.
Redovisa:
vilka dammar som kan användas för rening och vilken kapacitet de kommer att ha i
den normala driften. Förtydliga om den extra tillgängligheten endast kan uppnås om
dammarna stängs av tillfälligt eller om utloppet kan justeras så att det blir permanent.
hur dammarna bör vara utformade och konstruerade (även utloppet) för bästa reningsteknik av de förekommande ämnena och mängden utgående vatten (se även
fråga 11). Redovisa befintlig utformning och konstruktion av dammarna och vad
som behövs justeras för att uppnå optimal rening samt kostnaden för detta.
lämplig uppehållstid i dammarna för förorenat dagvatten (enligt de föroreningar
som bedöms finnas på området) i dammarna för optimal rening. Behövs fler dammar anläggas för lämplig uppehållstid?
kostnaden för att installera avstämningsventiler i dammarna.
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Eftersom noggrannare inmätningar har genomförts efter det att VA-utredningen genomfördes har dammarnas volym kunnat beräknas mer detaljerat. Det år de volymer som anges i
komplettering daterad 2017-10-26 som gäller. Således gäller att:
Hela ytan inom aktuellt verksamhetsområde avvattnas till de 2 västra dammarna. Dammarna
har en permanent vattenvolym som är ca 700 m3 i vardera dammen, d.v.s. totalt ca 1400 rn3.
Därutöver finns möjlig volym för utjämning motsvarande ca 700 rn3 i vardera dammen, d.v.s.
totalt ca 1400 m3. För att dagvatten ska utjämnas måste flödet strypas (begränsas) i utloppet. Det är inte helt klarlagt hur utloppet är utformat, men troligen behöver någon form av
strypning installeras. Det kan t.ex. vara en brunn med en flödesregulator.
Genom åren har flera dagvattendammar utvärderats och det finns dokumenterat i olika rapporter. Resultaten är inte entydiga och det är svårt att hitta samband mellan utformning och
reningsresultat. Det beror till stor det på att dagvattens föroreningsinnehåll kan se så olika
ut både mellan olika platser men också mellan olika regntillfällen. En viktig slutsats som
dock kan dras är att en stor andel av föroreningar i dagvatten är bundna till stora partiklar
och kan därmed avskiljas genom sedimentation. I Svenskt Vattens rapport 2015-05 "Kunskapssammanställning dagvattenrening", anges att sedimentationsdammar bör vara långsmala och att förhållandet mellan dammyta och den reducerade ytan (avrinningsytan med
hänsyn tagen till avrinningsfaktor) ska vara 1-2 % för att få en bra föroreningsavskiljning. Om
man utgår från tekniken och beräkningsmetodiken för reningsverk för att dimensionera sedimentationsdammar kan en ytbelastning som är ungefär 0,5-1 meter/timme antas. Det är ett
vanligt belastningsintervall för sedimenteringsbassänger i kommunala avloppsreningsverk.
(Mycket enkelt beskrivet är ytbelastning den sjunkhastighet som partiklarna måste ha för att
hinna sjunka innan vattnet rinner ut.)
De två dammarna som vattnet från verksamhetsområdet leds till har en sammanlagd horisontell area som är ca 1400 m2. Förhållandet mellan dammyta och den reducerade ytan från
verksamhetsområdet är ca 2 %, vilket ger goda möjligheter för bra föroreningsavskiljning.
För att ytbelastningen i dammarna ska vara mellan 0,5-1 m/s ska flödet genom dammarna
vara mellan 700-1400 m3/h, d.v.s. 200-390 I/s. Det kan uppnås genom att reglera flödet i
dammarnas utlopp, t.ex. genom att installera en brunn på utloppsledningen med en flödesregulator. Regleringen innebär att nivån i dammarna stiger vid vissa regn. Beräkningarna visar att den tillgängliga utjämningsvolymen räcker för att kunna begränsa flödet till ca 300
I/s, vilket troligen skulle ge en bra partikel- och föroreningsavskiljning.

11. / samrådshandlingar (551-28127-2017) för täktverksamheten intill på fastigheterna Ön-

neslöv 38:3, 42:1 samt 44:1 framgår att 35 % av deras utgående vatten tycks ledas genom era dammar eller dikessystem. Enligt handlingarna skulle detta vara ca 250 000 m3
per år.
Mellan fastigheterna Önneslöv 38:3 och Önneslöv 38:4 finns ett servitutsavtal, se bilaga 4,
som innebär att vatten från Önneslöv 38:3 har rätt att ledas till utjämningsmagasin på Önneslöv 38:4.
Servitutsavtalet anger rätt till att "leda vatten till utjämningsmagasin på Önneslöv 38:4 i sådan mängd, som med hänsyn till ledningarnas förmåga och utjämningsmagasinens kapacitet
kan mottagas". Det innebär att mer vatten än vad magasinen klarar inte får överledas. Vidare
anges att "Om tredje man skulle kräva rening av vattnet från Sydsten utöver vad som nu förekommer, skall Sydsten svara för därvid eventuellt uppkomna kostnader."
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I bilaga 5 redovisas en skiss med bland annat de ledningar från fastighet Önneslöv 38:3 som
leds till fastighet Önneslöv 38:4. En ledning kommer från nordvästra delen av Sydstens område och leds via brunn 1 (enligt bilaga 3b) till den östra dammen och till den ena av de två
västra dammarna, se bilaga 3b och bilaga 5. I brunn 1 finns en avstängningsanordning, vilket innebär att flödet till den västra dammen kan stängas av, se även svar på punkt 7.
Ytterligare en ledning kommer från södra delen av Sydstens område, vilken passerar söder
om den östra dammen och mynnar i det dike som dammarna har sina utlopp i, se bilaga 3b
och 5.
Sydsten utreder för närvarande möjligheterna att koppla om vattnet från nordvästra delen
sitt verksamhetsområde, så att det vattnet också leds förbi dammarna på Önneslöv 38:4 och
inte passerar genom dammarna.
Inget annat vatten från andra verksamheter inom området än bolagets planerade verksamhet
leds till de två västra dammarna.

12. Det är extremt höga halter fosfor i utgående vatten (420 pg/1) från västra dammen. Redovisa varifrån de höga halterna fosfor i utgående vatten har sitt ursprung samt hur
stora mängder fosfor som bedöms släppas ut till recipienten från de dammar som ingår
i verksamheten? Redovisa vilka åtgärder som kan vidtas för att minska halterna fosfor i
utgående vatten och kostnaderna för dessa.
Ny analys av vattnet har utförts för att följa upp utvecklingen i dammen, se Tabell 2 och bilaga 6. Halten är drygt en tiopotens lägre vid provtagningen februari 2018 än i tidigare provtagning. Provtagningen som utfördes 201 7 har redovisats i tidigare komplettering daterad
2017-10-26.
Igen verksamhet finns inom området för tillfället som påverkar vattenkvaliteten i dammarna.
Våren 2014 skedde ett utsläpp av råsocker till dammen längst västerut. Dammen slamsögs.
Uppföljande provtagningar utfördes under hösten 2014. En teori enligt bolaget är att halterna fosfor kan härröra från tvättmedel som användes i samband med utsläppet av socker.
Analyser som utförts på utgående vatten från västra dammen efter utsläppet av socker redovisas i tabell 2. Den planerade verksamheten bedöms inte innebära utsläpp av nämnvärda
mängder fosfor.
Tabell 2. Analyserade halter närsalter, TOC och metaller och PAH i vatten utgående från västra
dammen, provtagning okt. 2017 och feb. 2018.
Parameter

Enhet

Fosfor
Kväve
TOC
Bly
Kadmium
Koppar
Krom, tot
Nickel
Zink

mg/I
mg/I
mg/I
pg/I
pg/I
pg/I
pg/I
pg/I
pg/I

Vatten, utgående
(okt 2017)
0,42
0,72
28
20
0,29
25
12
8,4
220

Vatten, utgående
(feb 2018)
0,016
3,1
5,5
<0,5
<0,1
4,6
<0,5
1,9
6,4
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Tabell 3. Analyserade halter fosfor i vatten utgående från västra dammen.
Provtagningsdatum
2014-08-11
2017-10-02
2018-02-27

Enhet

Fosforhalt i vatten från
västra dammen
0,61
0,42
0,016

mg/I
mg/I
mg/1

13. Redovisa hur verksamhetens utsläpp till vatten (alla förekommande föroreningar) påverkar miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Höje å.
För att få en känsla för påverkan på recipienten Höje å idag har en teoretisk beräkning av
halttillskottet till Höje å från anläggningen utförts. Beräkningen har gjorts utifrån idag analyserade halter i utgående vatten från västra dammen, teoretiskt beräknat flöde från området
och flödet i Höje å.
Resultatet av beräkningen av halttillskottet av närsalter, TOC och metaller redovisas i Tabell
4 tillsammans med analyserade halter i utgående vatten från västra dammen samt gränsvärden för särskilt förorenande ämnen och miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2015:4.
Tabell 4.

Parameter

Enhet

Analyserade halter näringsämnen, TOC och metaller i vatten utgående från västra
dammen, provtagning okt. 2017 och feb. 2018 tillsammans med teoretiskt beräknade haltökningar i Höje å samt gränsvärden för särskilt förorenande ämnen och
miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2013:19.
Utgående
AkkaFrakt

Utgående
AkkaFrakt

Okt 2017

Feb 2018

mg/I

mg/I

Teoretiskt beräknad
haltökning i Höje å
(medelhalt)
Okt 2017
mg/I

Teoretiskt beräknad
haltökning i Höje å
(medelhalt)
Feb 2018
mg/I

Miljökvalitetsnormer och
särskilt förorenade ämnen,
inlandsytvatten
Årsmedelvärde Max. värde

3,1
0,016
5,5

mg/I

mg/I

0,0005
0,0003

0,002
0,00001

-

-

TOC

0,72
0,42
28

0,021

0,004

-

-

Enhet

pg/I

pg/I

pg/I

pg/I

pg/I

Arsenik

ea. -

e.a.

pg/I
7,9 (2)

20
0,29
25
12
8,4
220

<0,5
<0,1
4,6
<0,5
1,9
6,4

0,02

<0,0004

0,5 (2)
1,2. (1)

0,0002

<0,00007

0,15** (1)

0,02

0,003

0,5* (2)

-

0,009

<0,0004

3,4 (2)

-

0,006

0,001

0,16

0,004

4* (1)
5,5.(2)

Totalkväve
Totalfosfor

Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Nickel
Zink

14(1)
0,9** (1)

34 (1)
_

Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus enligt HVMFS 201 5:4, Bilaga 6.
Bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten enligt HVMFS 201 5:4, Bilaga 2.
* Biotillgängliga koncentrationer av dessa ämnen, d.v.s, den lösta halten som beräknas tas upp av vattenlevande organismer.
** Beroende på vattenhårdhetsklass, angiven klass 4.
(2)

Flödet i Höje å vid Källingabäckens mynning uppgår som medelvärde av dygnsvattenföringen
(MQ) till ca 1,25 m3/s (12501/s) enligt SMH12. Flödet från verksamhetsområdet har grovt uppskattats till knappt 29 000 m3/år, d.v.s. 0,91/s, utifrån medelavrinning och den totala ytan
inom området.
2 SMHI, 2 01 8. http://vattenweb.smhi.se/modelarea/
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Halterna av de analyserade parametrarna utgående från dammarna på bolagets område varierar mellan de två provtagningarna. De beräknade mängderna av de analyserade ämnena bidrar till teoretiskt små haltökningar, vilka inte bedöms påverka halterna i Höje å i nämnvärd
grad. När det gäller analyserade halter tungmetaller uppgår de teoretiskt beräknade haltökningarna i Höje å generellt från något till några tiotals nanogram per liter, se tabell 3.
Det ska påpekas att redovisade analyser visar befintlig påverkan från tidigare verksamhet.
Bolaget har inte någon aktiv verksamhet på platsen idag. Påverkan på vatten från den planerade verksamheten måste följas upp eftersom reningssystemet kommer att ses över. Bedömningen är att miljökvalitetsnormerna inte kommer att påverkas så att statusen i Höje å försämras.

14. Redovisa vad som krävs för att rensa dammarna från föroreningar och kostnaden för
detta? Redovisa även vilka risker som finns och hur avstängning kan ske så inte utsläpp
sker under rensningen.
Kostnaden för att rensa dammarna beräknas uppgå till 1-2 Mkr.
Risk finns för föroreningsspridning om utloppen inte kan stängas av ordentligt så att förorenade sediment läcker ut till recipienten. Om behov av avstämning finns kan brunn med avstämningsventil installeras i utloppen från dammarna.
Ett alternativ till att rensa dammarna är att anlägga en ny damm och stänga av de befintliga
dammarna.

15. Redovisa ytterligare åtgärder som kan vidtas på verksamhetsområdet för att minska att
föroreningar (exempelvis partiklar) överhuvudtaget når brunnarna samt kostnaderna
för dessa.
Området kommer att städas (sopas) regelbundet för att minska risken för nedskräpning och
damning. Städningen/sopningen innebär även att mängden partiklar som kan avrinna från
området med nederbörd minskas.
Området kommer att förses med oljeavskiljare som placeras tillsammans vid de västra dammarna, vilket innebär att eventuella oljekolväten fångas upp innan de når sedimenteringsdammarna och att även viss mängd partiklar kommer att avskiljas innan vattnet når dammarna.
Brunnsfilter är något som ibland används. Det är filter som placeras i brunnar för att till exempel rena avrinnande dagvatten. Det finns olika tekniker och kommersiella lösningar. Sådana filter kräver kontroll och underhåll och det är tveksamt vilken effekt det har och reningen kan variera betydligt enligt Blecken (2016)3.

16. Redovisa lämplig placering av oljeavskiljare klass 1 på området samt kostnaden för
denna/dessa.
Lämplig placering av oljeavskiljare bestäms när det är bestämt huruvida befintliga dammar
ska användas eller om en ny damm ska anläggas.
Blecken G. 2016. Kunskapssammanställning Dagvattenrening. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport 2016-05.

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
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17. Redovisa lämplig provtagningspunkt/er för utgående vatten.
Lämplig placering av provtagningspunkt bestäms när det är bestämt huruvida befintliga
dammar ska användas eller om en ny damm ska anläggas. Oavsett placeras provtagningspunkt/-punkter i utloppbrunn från damm/dammarna innan vattnet släpps till diket.

BILAGOR
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Bilaga 2.
Bilaga 3a.
Bilaga
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Bilaga
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Aktuella EWC-koder för planerad verksamhet
Reviderat yrkande
Översikt över dag- och spillvattenledningar samt dikningsföretagets ledning
inom aktuellt verksamhetsområde
Plan sedimenteringsdammar, brunnar och bedömda ledningssträckningar
Servitutsavtal Önneslöv 38:3 och Önneslöv 38:4
Skiss över ledningar från Sydsten
Analysprotokoll
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BILAGA 1
Aktuella EWC-koder för planerad verksamhet

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek for
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Lagras inne

Lagras ute

01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07
01 04 09 Kasserad sand och lera
01 05 99 Annat borravfall ån det som anges i 01 05 04-01 05 08
17 01 01 Betong
17-01-02 Tegel
17 01 03 Klinker och keramik
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 03 02 Andra bitumenblandningar

x

17 04 05 Järn och stål

x

17 04 07 Blandade metaller

x

17 04 11 Andra kablar

x

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen

x

17 05 04 Annan jord och sten

x

x

17 05 08 Annan spårballast

x

x

17 06 04 Andra isolermaterial

x

17 08 02 Andra gipsbaserade byggmaterial

x

17 09 03* Annat bygg och rivningsavfall ( även blandat avfall ) som innehåller farliga ämnen

x

17 09 04 Annat blandat bygg och rivningsavfall

x

19 13 02 Annat fast avfall från efterbehandling av jord

x

x

20 02 02 Jord och sten

x

x

Page 209 of 459

BILAGA 2
Reviderat yrkande

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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TYRENS
201 8-05-1 5

REVIDERAT YRKANDE
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, AkkaFRAKT, Dalby
MPD dnr 551-35089-2016

AkkaFrakt föreslår följande revidering av yrkandena för verksamheten. Reviderade yrkanden är
angivna med fet stil medan nya yrkanden år angivna med understruken text.
1. AkkaFrakt yrkar att miljöprövningsdelegationen lämnar bolaget tillstånd enligt miljöbalken
att:
a)

Motta, mellanlagra, sortera och bortskaffa högst 100 000 ton av icke-farligt avfall per år,
varav:
högst 1 200 ton trå och betong behandlas genom krossning/flisning,
högst 30 000 ton per år utgörs av förorenade massor.

b) Motta, mellanlagra och bortskaffa högst 40 ton farligt avfall vid något tillfälle och högst
500 ton/år.
2. AkkaFrakt yrkar också att miljöprövningsdelegationen meddelar verkställighetsförordnande.

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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%.1,k4 TyRENs

BILAGA 3A OCH 3B
Översikt over dag- och spillvattenledningar samt dikningsföretagets
ledning inom aktuellt verksamhetsområde
och
Plan sedimenteringsdammar, brunnar och bedömda
ledningsstrackningar

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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1:3

rr:

FOr'tydligande av dammsysAm
redovisas i Enna 3b
Ic

Dagvatt en
Spillvatt en
Dikningsföretagets ledning
Verksamhetsområde
Bullervall under uppförande

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

279703

UT

UT

DATUM

ANSVARIG

2018-05-24

Ulrika Thärnbl.ad

ÖVERSIKT ÖVER DAG- OCH SPILLVATTENLEDNINGAR
SAMT DIKNINGSFÖRETAGETS LEDNING INOM AKTUELLT
VERKSAMHETSOMRÅDE
NUMMER

BILAGA 3a
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1 BET

FÖRKLARING
Befintlig marknivå
Bedömd dagvattenledning
Ledning från Sydsten,
schematisk
Vattenyta vid inmätning,
sap. 2017
Koordinatsystem
Plan: SWEREF 991330
Höjd: RH 2000
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1500 IA3)

Bilaga 3b

TYRCNS

BILAGA 4
Servitutsavtal Önneslöv 38:3 och Önneslöv 38:4

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek for
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SERVITUTSAVTAL

Berörda fastigheter:
I. Lund Önneslöv 38:3, (nedan Önneslöv 38:3) ömsom tjänande, ömsom härskande
fastighet

Ägare: AB Sydsten, 556108-2990, Box 9115, 20039 MALMÖÖ nedan: Sydsten)
2. Lund Önneslöv 38:4, (nedan: Önneslöv 38:4)ömsom tjänande, ömsom härskande
fastighet
Ägare: Siporex AB, 556090-7262, 69283 KUMLA (nedan: Siporex)

Mellan å ena sidan Siporex, i egenskap av ägare till fastigheten Önneslöv 38:4 i Lunds
kommun och å andra sidan Sydsten, i egenskap av ägare till fastigheten Önneslöv 38:3 i
Lunds kommun träffas härmed följande avtal.

1. Ägaren till Önneslöv 38:4 skall ha rätt att på Önneslöv 38:3 nyttja och bibehålla,
vattenreservoar, pumpstation och vattenledning. Rättigheten gäller tills vidare,
dock längst till dess att Siporex' nuvarande verksamhet upphör och behov av
anläggningarna inte längre föreligger.

2. Tillsyn och underhåll av anläggningarna samt kostnadsansvar härför åvilar ägaren
till Önneslöv 38:3. Sydsten förbinder sig att inte vidtaga åtgärder, som minskar
det naturliga nederbördsområdet samt att inte förbruka vatten från reservoaren för
annat ändamål än makadamfabrikation - innefattande makadamtvättning,
bärlagertillverkning (c:a 4 % fukt), asfalttillverkning, damm- och
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filteranläggningar, kylning av maskiner, personallokaler och eventuell
betongtillverkning (c:a 100 kbm vatten per dygn) - och anslutande tillverkning.

3. Om Sydsten skulle behöva använda vatten för annat ändamål än nu förutsedd
makadamfabrikation och detta skulle leda till väsentlig ökning av Sydstens
vattenuttag skall Siporex' intressen vid bristande vattentillgång i första hand
tillgodoses. Om vattenförsörjningen i reservoaren inte skulle vara tillräcklig för
en siporexproduktion av brutto 260.000 kbm per år (1 kbm vatten per 1 kbm
siporex) skall parterna samråda om vilka ytterligare åtgärder som skall vidtagas
for att tillgodose Siporex' vattenbehov.

4. Som ersättning för sina rättigheter enligt denna punkt har Siporex erlagt ett
engångsbelopp å 112.500 kronor, varjämte Sydsten erhållit viss egendom.
Ytterligare ersättning skall inte utgå.

5. Ägaren till Önneslöv 38:3 skall ha rätt att, för avbördande av avloppsvatten från
täktverksarnheten, via bassäng på Önneslöv 38:3, markerad "Bass. 3 a", på till
avtalet bilagd karta, leda vatten till utjämningsmagasin på Önneslöv 38:4 i sådan
mängd, som med hänsyn till ledningarnas förmåga och utjämningsmagasinens
kapacitet kan mottagas. Om tredje man skulle kräva rening av vattnet från
Sydsten utöver vad som nu förekommer, skall Sydsten svara för därvid eventuellt
uppkomna kostnader. Ägaren till Önneslöv 38:3 skall svara för underhåll och
kostnader härför beträffande utjämningsmagasinen på Önneslöv 38:4. Denna rätt
skall gälla tills vidare och Siporex medger Sydsten rätt att för ansökan om
tillstånd till vattenverksamhet end. 11 kap miljöbalken åberopa detta avtal som
grund för rådighet till anläggningar och vattenverksamhet på Önneslöv 38:4.

6. Skulle part, med anledning av att förhållandena beträffande aktuella verksamheter
väsentligt förändras jämfört med dagens situation, finna anledning att förändra det
underhålls- och kostnadsansvar som framgår av punkterna 2 och 5, skall nya
villkor bestämmas i denna del.
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7. Parterna medger att dessa rättigheter må inskrivas.

Ledningarnas läge respektive läget av vattenreservoaren, bassäng 3 samt
utjämningsmagasinen framgår av bifogade karta, där de Sydsten tillerkända
rättigheterna markerats med grön färg samt de Siporex tillerkända rättigheterna
markerats med blå färg.

Detta servitutsavtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den

AB SYDSTEN

(5~ -z5-,-.?6;,
SIPORE AB
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BILAGA 5
Skiss över ledningar från Sydsten

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillständsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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BILAGA 6
Ana lysprotokol I

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

„v

eurofins

Tlf
Fax:

ared. nr 1125
Provsum;
ISO ILC 1,123

AkkaFRAKT i Skåne ek för,
Mats Paradis
Hemsögatan 6
202 11 MALMÖ

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-I 8-SL-040602-01
EUSELI2-00509985
Kundnummer: 5L7640645

Analysrapport
Provnummer:

Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

177-2018-03050386

Provbeskrivning:
Matris.

Ytvatten (rå)

Provet ankom:

2018-03-02

Utskriftsdatum:

2018-03-15

Provmärkning:

Punkt 1, Dammar

Analys

Mato. Metod/re

Resultat Enhet

Vattentemperatur vid provtagning

1.7

pH

7.7

Temperatur vid pH-mätning

21.7

11,5
Mats Paradis
2018-02-27

'C

c)”
0.2

°C

—

SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 10523:2012

—

b)
b)

TOC
. ..
Fosfor P

5.5

mg/I

20%

SS EN 1484:1997

b)

0.016

mg/I

25%

SS-EN ISO 15681-2:2005

by

Kväve N

3.1

mg/I

10%

ISO 29441:2010

b)

Bly Pb (uppslutet)

< 0.00050

mg/I

20%

EN ISO 17294-2:2016 / EN
ISO 15587-2:2002

a)

Kadmium Cd (uppslutet)

< 0.00010

mg/I

25%

EN ISO 17294-2:2016 / EN
ISO 15587-2:2002

a

0.0046

mg/I

20%

EN ISO 17294-2:2016 / EN
ISO 15587-2:2002

a)

< 0.00050

mg/I

20%

EN ISO 17294-2:2016 / EN
ISO 15587-2:2002

a)

0.0019

mg/I

25%

a

0.0064

mg/I

20%

EN ISO 17294-2:2016 / EN
ISO 15587-2:2002
_
EN ISO 17294-2:2016/ EN
ISO 15587-2:2002

Koppar Cu (uppslutet)
Krom Cr (uppslutet)
Nickel Ni (uppslutet)
Zink Zn (uppslutet)

•-

— —

--

a

Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
b) Eurofins Water Testing Sweden. SWEDEN
c) Uppgift frän provtagare
Kopia till:
thomas.kronblad@akkafrakt.se (thomas.kronblad@akkafrakt.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna år ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med
Mätosakerheten, ore inget annat anges, redovisas som utvidgad matosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt matosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lamnas på begäran.
Denna rapport far endast återges I sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast bil det
insanda provet.
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Thörnblad, Ulrika <U1rika.Thornblad@tyrens.se >
den 20 april 2018 08:28
Länsstyrelsen Skåne
Thurfjell Lilian; mats.bengtsson (mats.bengtsson@akkafrakt4eD)ne1-3505).
Begäran om nytt anstånd AkkaFRAKT
AkkaFRAKT Begäran om anstånd 180420.pdf

Kategorier:

Petra

unne

ink 2O3 04-10
12_21---(S5

Anstånd medges till den 31 maj 2018.
Med vänliga hälsningar,
Lilian Thurfjell
Handläggare Miljöprövningsenheten
010-224 16 75
lilian.thurfjell@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen

Skäne
www.lansstyrelsen.se/skane

VI HAR FLYTTAT — Nu finns vårt Malmökontor på Södergatan 5.
Hitta till oss — Se hur du kommer till Södergatan 5 på karta.

Hej!
Bifogat finns begäran om ytterligare anstånd för inlämnande av nya kompletteringar rörande
tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet vid AkkaFrakts verksamhet i Dalby, dnr 551-35089-2016.
Med vänlig hälsning
Ulrika Thörn blad
Miljöutredare

TYRENS
tomornr»4 Makkef'S
Box 325
581 03 Linköping
Besök: S:t Larsgatan 30, 3 trappor
Tel vx 010 452 20 00
Direkt 010-452 22 71 SMS 072-248 56 24
www.tvrens.se

Tidningen Innovation
läs om våra FaU-projekt
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A Tänk gärna på miljön innan du skriver ut denna e-post
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TYRCNS
Ulrika Thörnblad
010 452 22 71

BEGÄRAN OM ANSTÅND

2018-04-20

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen Skåne Län

BEGÄRAN OM ANSTÅND FÖR KOMPLETTERING,
DNR 551-38089-2016
AkkaFRAKT i Skåne Ekonomisk förening har erhållit underrättelse om kompletteringar av
handlingar i ärendet med Dnr 551-35089-2016 (tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet i
Dalby), daterad 2018-02-09.
Bolaget har fått anstånd med att lämna in de begärda kompletteringarna till den 30 april 2018.
Bolaget behöver dock ytterligare tid och begär härmed anstånd om att lämna in
kompletteringarna till den 31 maj 2018.

Vänliga hälsningar

rjr~
Ulrika Thörnblad
På uppdrag av AkkaFRAKT

Uppdrag: 279703, AkkaFrakt komplettering tillståndsansökan
Beställare: AkkaFRAKT i Skåne ek för
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Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Miljöskyddstillsyn

2018-09-19

1 (4)
Diarienummer

MN 2018/0099.3
MR 2018.2103.2
Yekta Destlund

Miljönämnden

046-359 64 09
yekta.destlund@lund.se

Yttrande över detaljplan för del av Eskil 21 i Lunds
kommun
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag för
fastighet Eskil 21. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten
att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen på fastigheten
till forskning och undervisningsändamål. Förslaget innebär att
befintlig bebyggelse ska kopplas samman med en ny byggnad mot
Sölvegatan. Planförslaget innefattar även bekräftande av rådande
förhållanden med användning och rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelse för del av befintlig bebyggelse.
Planförslaget innefattar cirka 14 000 kvm bruttototalarea (BTA) i två
till sex våningar.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor om förebyggande
åtgärder gällande markradon samt fortsatt provtagning av PCB-fogar
och mark.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2018, dnr MN
2018/0099.3 och MR 2018.2103.2.
Byggnadsnämndens remiss den 24 augusti 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer samt
byggnadsnämndens beslut den 19 juni § 113.

Barnets bästa
Planerad användning av planområdet berör inte barn, barns behov
har dock tagits i åtanke för de allmänna ytor som ligger i anslutning
till planerade byggnader.

Ärendet
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande
fastighet Eskil 21. Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-19

2 (4)
Diarienummer

MN 2018/0099.3
MR 2018.2103.2
att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen på fastigheten
till forskning och undervisningsändamål. Planområdets area är 1,3
ha och innefattar 14 000 m2 BTA samt 108 bilparkeringar och 700
cykelparkeringar. Tillbyggnaden ska vara på två till sex våningar
enligt planförslaget. Inom planområdet föreslås kvartersmark med
ändamål för universitet och forskning samt med möjlighet till
centrumverksamhet i bottenplan. Projektet har fått namnet ”Forum
Medicum” och syftet är att universitetet ska få ett samlat medicinskt
och hälsovetenskapligt kunskapscentrum.
Enligt översiktsplanen ska området användas för förtätning av
befintlig bebyggelse och gällande detaljplan L607 medger byggrätt
för forsknings-, utvecklings- och undervisningsändamål i fem
våningar. Cirka hälften av föreslaget planområde omfattas av prickad
mark som inte får bebyggas och mot Sölvegatan får parkering inte
finnas. Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 2009-0524. Inom planområdet finns Klas Anshelms ”medicinarlänga” vilket
har ett högt kulturhistoriskt värde och bygger upp en
kulturhistoriskt värdefull miljö.
Inom och i anslutning till planområdet ligger Biomedicinskt centrum
(BMC) vilket är en forsknings- och utbildningsmiljö tillhörande
Lunds universitet. Lokalerna innehåller studiecenter, arbetsplatser
för administration och laboratorier, föreläsningssalar samt
reception. BMC:s huvudentré är vänd mot Sölvegatan i öster. Norr
om planområdet fortsätter ”medicinarlängan” och ägs av Region
Skåne. Nordost om planområdet finns vattenreservoarer, gamla
vattentornet samt ett parkeringshus. Öster om planområdet ligger
Sölvegatan och i söder Remissgatan. Väster finns bebyggelse som
tillkommit genom successiv utbyggnad och är nuvarande BMC.
Bebyggelsen inom planområdet och den västra delen är
sammankopplat via övergångar och kulvertar.
Vid planområdet finns en mängd olika farleder. Vad avser biltrafik
finns huvudstråken Sölvegatan, Tornavägen, Baravägen, Klinikgatan
och Remissgatan. Ambitionen i området innefattar
parkeringsrelaterade åtgärder samt åtgärder för hållbart resande
inom campusområdet i Lund. Detta kan bidra till minskat
bilanvändande i området. Förslag till mobilitetsåtgärder samt
effekten av dessa är under utredning och ska arbetas fram till
granskningshandlingar.
Gång- och cykelstråket ligger i dagsläget på privatägd mark i
området och föreslås flyttas till den kommunägda grannfastigheten
Eskil 13. Denna eventuella flytt är under utredning och ska arbetas
fram till granskningshandlingar. I området sker även
godstransporter, däribland farligt gods. Enligt planförslaget
beräknas godstransporterna öka från 70 till 80 transporter per dag
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efter att utbyggnaden färdigställts. Detta resulterar tillsammans med
planerad spårväg i att Region Skånes in- och utfart till grannfastigheten Eskil 20 behöver omarbetas. Planområdet befinner sig i
ett område med verksamheter där farligt gods transporteras och
hanteras. Tornavägen öster om planområdet är en utpekad sekundär
transportled för farligt gods. En riskutredning har tagits fram för
planområdet via konsultfirman Sweco. Riskutredningen visar att det
finns verksamheter som hanterar farliga ämnen i området men att
dessa ligger på ett avstånd som ej bedöms påverka planområdet.
Tornavägen ligger cirka 150 m från planområdet och bedöms ej
medföra risker för planerad bebyggelse. Forum Medicum i sig
bedöms inte påverka omgivningen då den främst ska användas för
kontorsverksamhet och undervisning. Gällande buller i anslutning
till planområdet ligger bullernivån huvudsakligen under 60 dB(A)
enligt Lunds kommuns bullerkartläggning från 2016.
Avseende dagvattenhantering ingår ett antal åtgärder i planförslaget,
de innefattar bland annat ett fördröjningsmagasin, begränsat utflöde
från dagvattenbrunnar samt tillgängliggöra dagvatten för växter
inom planområdet.
En radonmätning har genomförts i tre undersökningspunkter och
mätvärdena visar på radonhalter inom övre delen av
normalriskintervallet, på gränsen till högriskintervallet.
En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom
planområdet av miljökonsulten Ramböll med syfte att klargöra
eventuell föroreningssituation inom planområdet. Analysresultaten
påvisade halter av barium i tre provpunkter över Naturvårdsverkets
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM).
Denna förekomst av barium ligger ytligt mellan 0-0,5 meters djup.
Även halter av PCB har uppmätts i marken inom undersökningsområdet och tros härröra från mjukfogar i byggnaden. Rambölls
rekommendationer inför kommande byggnation omfattar hantering
av överskottsmassor, byggnadsmaterialinventering inklusive PCBinventering, kontroll och eventuell sanering av PCB-fogar samt
kompletterande avgränsande provtagning av PCB i mark.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att markradonhalten behöver utredas
innan byggnation så att byggnader kan få tillräckligt radonskydd mot
inträngande markradon. Åtgärder mot radon som vidtas i samband
med byggnation är väsentligt enklare och billigare att utföra än
åtgärder som kan behöva göras i efterhand.
Miljöförvaltningen förordar att miljökonsulten Rambölls
rekommendationer avseende masshantering samt inventering och
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sanering av PCB fogar följs i vid det vidare arbetet inom
planområdet.
I övrigt har miljöförvaltningen inget att erinra mot framtaget
planförslag.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Yekta Destlund
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden

Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun
(Sölvegatan)
PÄ 20/2017a
Rubricerad detaljplan upprättad 2018-06-08 översänds för samråd.
Yttrande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den
29 oktober 2018.
Om Ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av Era synpunkter.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Madeleine Rosqvist
planadministratör

Bilaga
Detaljplaneförslag − samrådshandling 2018-06-08
Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-35 63 80
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stadsbyggnadskontoret@lund.se

Webbadress

www.lund.se

Byggnadsnämnden

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Förenklat förfarande
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer
inte att ges.
Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut
om antagande.

Standardförfarande i delegation
•
•
•
•
•

X

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
•
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
•
•
•
•
•

Postadress
Besöksadress

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är tre veckor.

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
046-35 50 00
Telefax
046-35
80
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Innehåll:
Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser och illustration
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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten och anpassa
markanvändningen till forskning och undervisningsändamål samt i viss mån publik
verksamhet inom fastigheten Eskil 21. Med anledning av att Medicinska fakulteten
vid Lunds universitet ser ett behov av att samla all forskning och utbildning till
Biomedicinskt centrum, har Akademiska Hus ansökt om planändring för del av
Eskil 21. Förslaget innebär att befintlig bebyggelse ska kopplas samman med en ny
byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus, tillsammans med Lunds universitet, har
genomfört ett parallellt uppdrag där man valde att gå vidare med ett
gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects. Skisserna från det parallella
uppdraget ligger till grund för fortsatt planarbete.
Planförslaget innefattar:
 Utökad byggrätt för universitet och forskning samt till viss del
centrumverksamhet, totalt cirka 14 000 kvm BTA i två till sex våningar
 Bekräftande av rådande förhållanden med användning för universitet
och forskning för befintlig bebyggelse,
 Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för del av befintlig
bebyggelse
 Säkerställande av intentioner för områdets utveckling i enlighet med
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra universitetsområdet.

Illustrationsplan (Landskapsgruppen, 2018-05-23).
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Förslag till ny bebyggelse bidrar till aktivering av Kunskapsstråket och
Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra
Universitetsområdet. Konsekvenser av planförslaget är att del av
kulturhistoriskt värdefull miljö föreslås rivas. Förslag till ny bebyggelse
kommer också att bidra till att gränsen för den urbana staden, med fasader vid
gata, flyttas längre norrut.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL.
PLANDATA
Planområdets area: 1,3 ha
BTA ny bebyggelse: 14 000 kvm
Antal bil-/cykelparkering: 108/700

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser och illustration
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
 Dagvattenutredning, Landskapsgruppen 2018-05-17
 Förtätning bilparkering, Landskapsgruppen 2018-05-14
 Förtätning cykelparkering, Landskapsgruppen 2018-05-20
 Markteknisk undersökningsrapport, Ramböll 2018-05-14
 Miljötekniskt PM, Ramböll 2018-05-14
 Teknisk PM Geoteknik, Ramböll 2018-05-14
 PM Riskutredning, Sweco 2018-05-14
 Skuggstudier, Henning Larsen Architects 2018-05-02
 Trafik- och parkeringsutredning, Trivector 2018-05-09
 Trädinventering, Landskapsgruppen 2018-03-12
 Vindstudier, Henning Larsen Architects 2018-05-07
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekt: Lisa Ganestam
Biträdande planhandläggare: Astrid Avenberg Rosell
Planchef: Ole Kasimir
Biträdande planchef: Maria Milton
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
Lantmätare: Viola Lindgren
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg
Gatuingenjör: Anna Karlsson
VA-ingenjör: Annica Lindh
På fastighetsägarens uppdrag har Henning Larsen Architects (konsult) samt
Landskapsgruppen Öresund AB (konsult) tagit fram förslag till nya
byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Akademiska Hus
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för förtätning inom befintlig
bebyggelse.
Detaljplaner

Gällande detaljplan för planområdet. Planområdet rödmarkerat.

Gällande detaljplan L607 från 1994 medger byggrätt för forsknings-,
utvecklings- och undervisningsändamål i fem våningar. Högsta
byggnadshöjd är satt till +81 meter och högsta tillåtna taklutning 30 grader.
Cirka hälften av föreslaget planområde omfattas av prickmark som inte får
bebyggas. Mot Sölvegatan får parkering inte finnas. Genomförandetiden för
gällande detaljplan gick ut 2009-05-24.
Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet togs fram
av Stadsbyggnadskontoret 2010 i syfte att ange riktlinjer för områdets
utveckling. För BMC-området föreslår programmet bland annat att
bebyggelsens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot
Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt aktivera gatan.
Korsningspunkten mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket
(Remissgatan) anges som en viktig punkt som bör förstärkas. Vidare står det
att en ny etablering som placeras framför gamla vattentornet kan ge stöd och
riktning åt gatan. Viktigt är dock att ny byggnad utformas så att vattentornet
inte skyms.
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Strukturplan över delområde E Lunds universitets vårdutbildningar och forskning,
Astronomi samt Sjukhuskvarter
öster om Centralblocket. Viktigast i
detta delområde är att entréer
vänds mot Kunskapsstråket på
Sölvegatan och Sjukhusstråket på
Remissgatan samt att publika
utrymmen vänds utåt dessa båda
stråk. Korsningspunkten mellan
Kunskapstråket och Sjukhusstråket
utgör en viktig nod som ska
förstärkas på flera sätt.
(Ramprogram för Sjukhusområdet
och Södra Universitetsområdet).

Program för parallella uppdrag
Under 2015 bjöd Akademiska Hus, i samverkan med Lunds universitet, in
till parallella uppdrag för att skapa framtidens medicinska och
hälsovetenskapliga kunskapscentrum med projektnamnet ”Forum
Medicum”, i Lund. Syfte med projektet var att universitetet skulle få ett
samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum och fakulteten
en naturlig mötesplats. Den fysiska miljön skulle uttrycka hållbarhet med
öppenhet, hälsa och grönska som viktiga element. Inkomna förslag
bedömdes av en grupp bestående av representanter från Lunds universitet,
Akademiska Hus samt Lunds kommun. Bedömningsgruppen
rekommenderade då Lunds universitet och Akademiska Hus att gå vidare
med gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects, vars underlag ligger
till grund för fortsatt planarbete och genomförande av projektet.

Situationsplan från Henning Larsen Architects slutredovisning i parallella uppdrag.
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Bevaringsprogram

Bild ur bevaringsprogram. Planområdet markerat med röd streckad linje. Svartmarkerad
yta utgör byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö.

Klas Anshelms ”medicinarlänga” utgör byggnad som ingår i, eller
tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö,
enligt Lunds bevaringsprogram.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram (antaget av
kommunfullmäktige 2006-03-30) anges att senare års utbyggnad inom
sjukhusområdet (bland annat BMC och flera parkeringshus) har resulterat i
att området har mycket hög exploatering med få gröna ytor och möjligheter
till utevistelse. Sölvegatans sträckning är i programmet markerad som
skyddszon och gaturum. Befintlig gång- och cykelkoppling som passerar
inom fastigheten i nord-sydlig riktning (Blå stråket) är markerat som gångoch cykelstråk med stor betydelse för rekreation och grönstruktur.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
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Plandata och markägoförhållanden

Planområdet i Lund

Planområde röd streckad linje, Eskil 21 röd yta.

Planområdet omfattar del av fastigheten Eskil 21, vilken är privatägd.
Befintlig stadsbild och markanvändning
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Markanvändning inom och i anslutning till planområdet, planområde rödmarkerat.
1. Biomedicinskt Centrum (BMC)
2. Klas Anselm ”medicinarlänga”
3. Angöring BMC
4. Bilparkering
5. Cykelparkering
6. Gång- och cykelstråk
7. Grönyta

8. Intern transportgata
9. Region Skånes verksamhet
10. VA Syd anläggning
11. Gamla vattentornet
12. Parkeringshus
13. Centralblocket
14. Fysicum
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Vy från nordväst med planområde rödmarkerat och sjukhusområdet i bakgrunden.

Inom samt i anslutning till planområdet ligger Biomedicinskt Centrum
(BMC), en forsknings- och utbildningsmiljö tillhörande Lunds universitet.
Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av I-, F- och H-huset samt
”Långa gången”, vilka tillsammans utgör den s.k. medicinarlängan.
Lokalerna innehåller bland annat studiecenter för läkar- och
biomedicinarstudenter, mötescenter, arbetsplatser för administration och
laboratorier, föreläsningssalar och reception. BMC:s huvudentré vänder sig
mot Sölvegatan i öster och möter ytor för angöring, bil och cykelparkering,
grönska samt gång- och cykelstråk.
Fortsättningen på medicinarlängan, norr om planområdet, ägs av Region
Skåne. Nordost om planområdet finns vattenreservoarer, gamla vattentornet
samt ett parkeringshus. I öster möter planområdet Sölvegatan och
”Kunskapsstråket” och i söder Remissgatan och ”Sjukhusstråket”. Väster
om planområdet finns bebyggelse som tillkommit genom successiv
utbyggnad och som har lett fram till nuvarande BMC. Bebyggelse inom
planområdet och väster om planområdet är fysiskt sammankopplat via
övergångar och kulvertar.
Den modernistiska stadsbilden är karaktäristiskt för området, med tydliga
sekvenser av öppen- och slutenhet. Variationen är tydlig i förhållande till
stadskärnans möte mellan stad och universitet. Sölvegatan domineras av
institutionsbyggnader med bitvis svag synlig närvaro av universitetet. Gatan
i sig anger dock en tydlig riktning bland annat genom tydliga höjdskillnader,
trädplanteringar samt det gamla vattentornet i fonden sett söderifrån. BMC:s
västra delar (utanför planområdet) kan upplevas som en baksida och barriär
mot sjukhusområdet. BMC:s befintliga entréområde är förhållandevis
otydligt med öppen, odefinierad förgårdsmark. Vattenreservoarerna med
gräsbeklädda kullar bidrar till upplevelsen av grön karaktär i området.
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Markanvändning inom planområdet

Ursprunglig bebyggelse från 1952.

BMCs huvudentré sett från Sölvegatan.

Angöring/väg för godstransport i söder.

Angöringsytor och vattentornet i norr.

Markanvändning i anslutning till planområdet

Sölvegatan i nordlig riktning.

Remissgatan i korsningen mot Sölvegatan.

Region Skånes fastighet i väster, gc-väg
”Blå stråket” och vattenreservoar.

Intern transportgata inom Eskil 21.
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Historik
Sjukhusområdet och södra universitetsområdet har ett centralt läge och
utgör en viktig del av Lunds identitet. Som helhet präglas områdets struktur
och karaktär av den historiska sjukhusbebyggelsen samt
universitetsinstitutionerna. Föreslaget planområde utgjordes av
jordbruksmark under tidigt 1900-tal. Först tillkommande bebyggelse inom
kvarteret var vattentornet från 1909 samt intilliggande vaktmästarbostad
från 1901. Bebyggelse av Klas Anselm tillkom 1952 och utgör den tidigaste
delen av nuvarande BMC. Succesivt har kvarteret byggts ut bland annat
med Wallenberg Neurocenter (1996), B och C-husen (2000) samt D-huset
(2005).
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse

Medicinarlängan i hela sin sträckning Medicinarlängan sett söderifrån.
(svart yta) samt planområde (röd linje).

Medicinarlängan är samlingsnamnet för en grupp byggnader uppförda efter
ritningar av Klas Anshelm under en 30-årsperiod. Sammantaget mäter
Medicinarlängan cirka 230 meter från södra till norra fasaden. Den kan
beskrivas genom delarna: Fysiologiska institutionen 1950, Patologiska
institutionen 1959, Institutionen för bakteriologi, virologi 1965,
Institutionen för hygien, mikrobiologi 1973 och Rättsläkarstationen 1976.
Klas Anshelm blir den som under 60- och 70-talet ritar en stor del av
tekniska högskolans och universitetets byggnader. Medicinarlängan speglar
en väsentlig del av universitetets utbyggnad. Tegelmodernismen, utformad
med skarpskurna röda tegelvolymer tillbakadragna från gatan i gröna
parkrum och placerad i ett stråk längs Sölvegatan under några decennier,
bildar en karakteristisk miljö med högt arkitekturhistoriskt värde.
Universitetets expansion samt sjukhusets utveckling i samma miljö visar
kopplingen mellan forskning, utbildning samt tillämpning av forskning.
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
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Service
Allmän service
Befintliga verksamheter inom planområdet omfattar universitetsutbildning
och forskningsändamål.
Trafik

3*

22*

10*

31*
90*

175*

Trafikrörelser inom och i anslutning till planområdet. Planområde svartmarkerat.
Kollektivtrafik buss
Bilparkering Akademiska hus
Kollektivtrafik spårväg
Bilparkering Region Skåne
Bilstråk
Cykelparkering
Prioriterat gång- och cykelstråk
*antal bil- och cykelplatser
Gång- och cykelstråk
Servitutsvägar

Gång- och cykeltrafik
Kvarteret har starka barriärer åt öster (Sölvegatan och Tornavägen), norr
(Baravägen) och väster (Klinikgatan) som kan begränsa tillgängligheten för
gång och cykeltrafikanter i området.
Utmed Sölvegatans sträckning finns ett prioriterat gång- och cykelstråk (blå
stråket) med separerade gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan. I höjd
med BMC:s huvudentré viker gång- och cykelstråket av från Sölvegatan och
fortsätter norrut på kvartersmark, dels inom planområdet och fastigheten
Eskil 21, dels inom kommunägd fastighet Eskil 13 väster om
vattenreservoaren. Den koppling som blå stråket utgör i området har en
viktig funktion, dels ur ett tillgänglighetsperspektiv, dels pekas det i
Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lund ut som ett stråk med stor
betydelse för rörelse och rekreation.
Sölvegatans cykelstråk övergår i blandtrafik i korsningen
Sölvegatan/Tornavägen. Cykelstråket fortsätter norrut, dock enbart på östra
sidan av Tornavägen. Ramprogram för sjukhusområdet och södra
universitetsområdet anger att den barriär som Tornavägen utgör ska
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överbryggas så mycket som möjligt med extra goda passager för gång- och
cykeltrafik. Särskild vikt ska läggas i korsningen mot Sölvegatan.
Möjlighet till rörelse för gång- och cykeltrafikanter finns även inom
servitutsvägar inom och i anslutning till planområdet.
Kollektivtrafik
Närområdet trafikeras av stadsbussar, regionbussar samt den kommande
spårvägen. Närmst belägna hållplatser finns vid Fysiologen (stadsbuss i
direkt anslutning till planområdet), Lund Vattentornet (stadsbuss cirka 200
meter från planområdet), LTH (stadsbuss, regionbuss och kommande
spårväg cirka 350 meter från planområdet) samt Universitetssjukhuset
(stadsbuss, regionbuss och kommande spårväg cirka 500 meter från
planområdet).
Biltrafik
Planområdet gränsar till Sölvegatan i öster, ett huvudstråk som binder
samman universitetets institutioner i sydvästlig-nordöstlig. Öster om
planområdet korsar Sölvegatan den mer vältrafikerade Tornavägen, en
viktig huvudgata som ingår i ”mellanringen” av huvudgator i Lund.
Tornavägen utgör en gräns mellan Norra och Södra Universitetsområdet.
Angiven hastighet för Sölvegatan och Tornavägen är 40 km/h.
Biltrafik sker även öster och söder om planområdet utmed Klinikgatan,
respektive Remissgatan. Klinikgatan är en lång rak gata prioriterad för akut
trafik. Remissgatan hanterar främst lokala transporter till de verksamheter
som ligger i direkt anslutning till gatan.
Anslutningar för fordonstrafik finns inom och i anslutning till planområdet,
med servitut för varutransporter till fastigheten Eskil 20 via Eskil 21. För
detta finns två anslutningar mot Sölvegatan och en anslutning mot
Baravägen. Enligt den Trafik- och parkeringsutredning som har genomförts
(Trivector Traffic, 2018-05-09) sker totalt cirka 70 godstransporter per dag
till/från området idag vilket medför cirka 140 fordonsrörelser per dag. Dessa
siffror kan variera relativt kraftigt från dag till dag, vilket gör att området
vissa dagar trafikeras av betydligt fler fordon och ibland betydligt färre. Ett
antagande görs att transporter till östra delen av kvarteret idag kör in och ut
via Sölvegatan medan transporter till västra delen av området (utanför
planområdet) kör in/ut via Sölvegatan och Baravägen.
Parkering
Inom planområdet finns 31 bilplatser tillhörande Akademiska Hus.
Ytterligare cirka 10 bilplatser finns inom Akademiska Hus fastighet, väster
om planområdet, en yta som idag används för uppställning av i första hand
servicefordon, men som saknar markering och skyltning. Ytan behöver
hållas fri för angöring av fordon med varuleveranser till och från området.
Norr om planområdet finns inom Region Skånes fastighet totalt 25
bilplatser.
Inom planområdet finns 265 cykelparkeringar placerade i anslutning till
BMC:s huvudentré.
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Natur
Topografi
Höjdskillnaderna i området som helhet är förhållandevis stora. Klinikgatan
väster om planområdet ligger cirka sju meter lägre än angöringsgatan mot
BMC. Tornavägen, öster om planområdet ligger i sin tur ytterligare två
meter högre än BMC. Generellt sett skiljer det cirka tre meter mellan
planområdets norra (+70 meter) och södra del (+67 meter). Den yta som
avses bebyggas har förhållandevis liten höjdskillnad på cirka 0,5-1 meter
(+69,5 meter vid BMC:s entré och +70 meter mot Sölvegatan). Höjdskillnad
kan utgöra både en tillgång och ett problem och måste hanteras och
överbryggas vid nybyggnation.
Park och vegetation

Grönytor och struktur inom planområdet. Planområde svartmarkerat, trädplantering
med bevarandevärd karaktär markerad med grön streckad linje.

Grönytor inom planområdet utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor samt
trädplanteringar. I samband med framtagande av ny detaljplan har en
inventering gjorts av befintliga träd (Landskapsgruppen, 2018-03-12). De
inventerade träden uppvisar en förhållande vis stor variation och utgörs
huvudsakligen av fågelbär/prydnadskörsbär, hästkastanj, oxel, hagtorn och
pil, men också med inslag av lind, ask, prydnadsapel, ginko, robinia och
platan.
Utmed Sölvegatan (inom planområdet) står en rad med hästkastanjer.
Träden är en del av den rad med oxlar som löper utmed Sölvegatan och som
i korsningen Sölvegatan/Remissgatan övergår till hästkastanj. I direkt
anslutning till Sölvegatan (utanför planområdet) står ytterligare en trädrad
med förhållandevis nyplanterade prydnadskörsbär. I grönytan mellan
Remissgatan och BMC finns en rad med fågelbär samt hagtornsträd fritt
placerade i gräsytan. Vid områdets infart mot Sölvegatan står ett stort
solitärt pilträd. I övrigt utgör träden strukturbildande element, exempelvis i
syfte att markera parkeringsytor och entréer.
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Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har genomförts i syfte att kartlägga
jordlagerföljden och förekommande jordars tekniska egenskaper (Ramböll
2018-05-14). Jordlagerföljden inom planområdet består generellt av fyllning
på lermorän.
Fyllningen vid undersökningspunkterna består i huvudsak av sand, sten och
grus, men också inslag av mulljord, tegelrester och återfylld lermorän.
Ställvis förekommer även lera i fyllningen. Mäktigheten på fyllningen
varierar mellan 0,4 meter och 1,6 meter vid undersökningspunkterna.
Fyllningen är relativt heterogen till sin karaktär och med olika förhållanden
mellan finkorniga och grovkornigare fraktioner, uppvisar den såväl
kohesions- som friktionsjordskaraktär. Att tillskriva materialet rättvisande
tekniska egenskaper är därför inte helt enkelt. Som indikation kan sägas, att
om fyllningen främst utgörs av kohesionsjord, uppvisar den låg till
medelhög odränerad skjuvhållfasthet. Om den däremot främst utgörs av
friktionsjord, uppvisar den mycket lös till lös lagringstäthet.
Underliggande lermorän antas ha stor mäktighet. I undersökningspunkter
har intermoräna sandskikt med en mäktighet på 0,1 meter respektive
0,6 meter påträffats i lermoränen på ett djup av 2,9 meter respektive 1,9
meter under befintlig markyta. Intermoräna skikt med grovkornigare och
mer vattengenomsläppligt material kan förväntas förekomma generellt.
Lermoränen uppvisar hög till mycket hög odränerad skjuvhållfasthet.
I undersökningspunkt har vattennivån i grundvattenrör uppmätts till 5,02
meter under befintlig markyta vilket motsvarar nivån +64,76. I annan
undersökningspunkt har vattennivån i grundvattenrör uppmätts till 2,85
meter under befintlig markyta vilket motsvarar nivån +66,85. Fria vattenytor
har observerats i undersökningspunkter cirka 2 meter under markytan vilket
motsvarar nivåerna +68,70 och +67,35.
Grundvattennivån påverkas av omkringliggande byggnader och
infrastruktur med deras dräneringsnivåer varför grundvattennivån antas vara
något lägre nära Sölvegatan och BMC. Grundvattennivån kan förväntas
variera med årstid och nederbörd.
Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har utförts (Ramböll, 2018-03-21) i
syfte att klargöra eventuell föroreningssituation inom planområdet.
Skruvprovtagningar och handgrävning har genomförts inom de områden
som kommer att beröras av schaktarbeten för källare och grundläggning av
byggnad.
Analysresultaten påvisade bariumhalter över Naturvårdsverkets riktvärde
för MKM (mindre känslig markanvändning). Föroreningarna förekommer
yligt (0,0-0,5 meter) i samtliga punkter och är avgränsade på djupet, d.v.s.
underliggande analys visar på halter under riktvärdet. I en punkt
förekommer, utöver barium, även arsenik i en halt som tangerar riktvärde
för KM (känslig markanvändning). Förekomst av bly över KM påträffades
ytligt (0,0-0,6 meter) i en punkt och även denna förorening är avgränsad
nedåt. Utöver de tungmetaller som överstiger riktvärden för MKN och KM,
17 (40)
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förekommer även diverse andra tungmetaller i halter över gränsvärden för
RR (ringa risk). Det är främst kadmium och bly som påvisats i flertalet
punkter, men även krom, koppar och kvicksilver förekommer. Det
påvisades också PAH-H över RR i två punkter. Övriga uppmätta halter
understiger jämförvärdena för ringa risk.
Jordprover har tagits utmed BMC:s fasad och analyserats med avseende på
PCB. I en punkt i direkt anslutning till den nuvarande huvudentrén
uppmättes en halt över KM. Övriga provtagningspunkter uppvisar halter
under rapporteringsgränsen. Analys av asfaltprover påvisar ingen förhöjd
halt av PAH.
Markradon
Radonmätning har utförts i tre undersökningspunkter. Mätvärdena tyder på
radonhalter i medeltal inom övre delen av normalriskintervallet på gränsen
till högriskintervallet. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna, MKN, för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I Lunds kommun har beräkningar gjorts för kvävedioxidhalten och PM10.
Inom planområdet ligger halterna av kvävedioxid och PM10 under
riktvärdena enligt MKN.
Teknisk försörjning

Kartbild av ledningar inom planområdet. (planområdet svart streckad linje)
Fjärrkyla/fjärrvärmeledning
Teleledning
VA-ledning
Optokabel
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Vatten-, avloppsledningar och dagvatten
I anslutning till planområdet finns vatten-, avlopps- och dagvattenledningar
med befintliga anslutningspunkter mot Sölvegatan.
Dagvatten från fastigheten leds idag via stuprörsanslutningar och
gallerbetäckta dagvattenbrunnar i tät ledning till dagvattenservis. Spill‐ och
dagvatten utgör två separata ledningssystem. Till fastigheten finns en
dagvattenservis av betong med dimensionen 225 mm. Ingen känd
fördröjning av dagvatten förekommer inom planområdet.
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Inom planområdet finns ledningar för fjärrvärme/fjärrkyla och tele.
Optokabel finns i anslutning till planområdet.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten inom
fastigheten Eskil 21 och att anpassa markanvändningen till undervisning och
forskningsändamål samt i viss mån publik verksamhet. Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har gjort en strategisk satsning för att
samlokalisera alla fakultetens studenter under ett tak. Detta innebär att man
vill samla all forskning och utbildning till BMC genom en tillbyggnad
benämnd Forum Medicum.
Planförslaget innefattar:
 Utökad byggrätt för universitet och forskning samt till viss del
centrumverksamhet, totalt cirka 14 000 kvm BTA i två till sex våningar
 Bekräftande av rådande förhållanden med användning för universitet
och forskning för befintlig bebyggelse,
 Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för del av befintlig
bebyggelse
 Säkerställande av intentioner för områdets utveckling i enlighet med
Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet.
Övergripande karaktär och disposition

Nya Forum Medicum (mörgrå byggnad) får ett strategiskt läge i mötet mellan
Kunskapsstråket och Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogram för Sjukhus- och Södra
Universitetsområdet.

Detaljplanen utgår ifrån Henning Larsen Architects gestaltningsförslag i
parallella uppdrag för Forum Medicum, som inför framtagande av
detaljplanen har bearbetats något. Forum Medicum får ett strategiskt läge
utmed Sölvegatan, i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket i
enlighet med Ramprogram för Sjukhusområdet och Södra
Universitetsområdet.
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Illustrationsplan (Landskapsgruppen, 2018-05-23).

Inom planområdet föreslås kvartersmark med ändamål för universitet och
forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan. Genom
projektet får Medicinska fakultetens verksamheter i Lund en samlad
placering centralt utmed Kunskapsstråket. Vision för arkitekturen är att den
ska uttrycka hög profil inom området hälsa och medicin. Med en inbjudande
och öppen bottenvåning, delvis med publik verksamhet så som restaurang,
och en tilltalande offentlig utemiljö avses användningen av gatorna och det
offentliga rummet intensifieras. Genom nybyggnation erbjuds även
möjligheten att genom tätare och mer sammanhängande bebyggelse aktivera
Sölvegatans markplan, att förstärka kopplingen mellan Södra och Norra
universitetsområdet och att anpassa skalan så att området inbjuder till
vistelse. Tillkommande byggnadsvolym är förhållandevis stor, men också
enkel att läsa genom dess tydliga riktningar och lätthet med uppbrutna
glaspartier och entréer riktade mot rörelsestråken i området.

Förhållningssätt mellan ny bebyggelse och befintlig miljö. Orange markering befintlig
bebyggelse inom BMC, vit tillkommande byggnadsvolym, pil i Sölvegatans riktning norrut.
(Henning Larsen Architects, 2015-09-18, rev SBK 2018-05-22)
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Markanvändning och gestaltning
Bebyggelse

Fasadillustration över Forum Medicum, sett från Sölvegatan i nordvästlig riktning.
(Henning Larsen Architects, 2018-05-14)

Bärande idé för ny gestaltning är en byggnad som strukturellt förhåller sig
till Sölvegatans kurvlinje samtidigt som geometrin följer övrig bebyggelse
på BMC. Byggnaden föreslås integreras och docka an till Klas Anselms
befintliga bebyggelse där del av Långa gången avses rivas. De två nedersta
våningarna för ny bebyggelse föreslås följa nuvarande BMC:s ortogonala
system, vilket bidrar till enkel orientering och siktlinjer in mot de äldre
delarna. Samtidigt adderas en byggnadsvolym i tre till sex våningar som
vrids 45 grader och därmed följer Sölvegatans sträckning.
Föreslagen byggnadsvolym är förhållandevis stor vilket ger påverkan för det
offentliga rummet i förhållande till idag. Viktigt är att fasaden bryts ner i
olika skalnivåer, vilket föreslås ske genom en kombination av små
ursparade terrasser och vistelseytor i anslutning till byggnadsvolymen i
kombination med materialitet i glas, trä och tegel.

På avstånd
Nära
Tätt
Förhållningssätt till bebyggelsens skala (Henning Larsen Architects, 2015-09-18)
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För bebyggelse inom planområdet föreslås följande planbestämmelser:
 Fotavtryck för byggrätt avgränsas genom egenskapsgräns och
anpassas efter Henning Larsen Architects koncept från parallella
uppdrag, med byggnad som dels skapar siktlinjer in mot BMC:s
gamla delar, dels följer Sölvegatans kurvlinje.
 För ny bebyggelse tillåts totalhöjder som i de första två våningarna
ansluter till gamla BMC samt ytterligare tre våningsplan som följer
Sölvegatans sträckning.
 För den högre byggnadsvolymen, som riktar sig mot Sölvegatan,
möjliggörs tillbyggnad av ett sjätte våningsplan som maximalt får
omfatta 25 % av egenskapsytan. Detta ska vara indraget från gatan
och får inte förhindra siktlinjer mot det gamla vattentornet.
 Planbestämmelse för placering av byggnad anger att de två understa
våningarna ska vara delvis indragna mot Sölvegatan. Detta i syfte att
skapa förutsättningar för små platsbildningar mellan fasad och gata.
 Planbestämmelse för entréer innebär att huvudentré för ny
bebyggelse ska rikta sig mot Sölvegatan och Remissgatan
(Kunskapsstråket respektive Sjukhusstråket). Detta i syfte att skapa
förutsättningar för aktivering av det offentliga rummet.
 Befintlig bebyggelse bekräftas i detaljplan med högsta totalhöjd,
takvinkel, rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser (med
undantag för Långa gången).
Platsbildningar och grönstruktur

Skiss över torgbildning vid huvudentré i söder. (Henning Larsen Architects, 2018-04-17)

Byggnadens fotavtryck skapar förutsättningar för rumslig indelning i
utemiljön, med vistelseytor av varierande karaktär mellan byggnad och gata.
Ursparade terrasser och små vistelseytor kan bidra till att skapa dynamik
runt entréområdena och Sölvegatan. Väl gestaltade ”torg”- och grönytor
mellan Forum Medicum och Remissgatan i söder, respektive gång- och
cykelstråk i norr, kan skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och
rekreativa gröna vistelseytor för studenter och personal.
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Entréer i olika riktningar bidrar till god kontakt mellan ute och inne samt ger
god kapacitet för det flöde av människor som kommer att röra sig inom och
i anslutning till byggnaden.
Området närmast fastighetsgräns i söder, nuvarande angöring för
godstransport, skall möjliggöra framtida sammanslagning med Remissgatan
och utveckling av Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogrammets
intentioner.
För den offentliga miljön inom planområdet föreslås följande
planbestämmelser:
 Marken får inte bebyggas (prickmark) mot Sölvegatan samt i norra
delen av planområdet mot befintlig bebyggelse. Syftet är att bevara
siktlinjer mot del av ”Medicinarlängan” samt mot det gamla
vattentornet i norr.
 Komplementbebyggelse, kiosk eller paviljong för
centrumverksamhet får uppföras inom kryssmark med totalt en
största omfattning om 200 kvm. Teknisk anläggning, exempelvis
ventilation, får uppföras utöver angiven komplementbebyggelse.
Detaljplanen möjliggör uppförande av kiosk eller paviljong för
centrumverksamhet i syfte att bidra till aktivering av Sjukhusstråket.
 Bilparkering får ej anordnas inom planområdet med undantag för
bilplats för rörelsehindrade.
 Körbar in- och utfart får ej anordnas mot del av Sölvegatan.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse

Foto över entréområde som visar bevarandevärda särdrag och karaktär.

Medicinarlängan redovisas som kulturhistoriskt intressant i
bevaringsprogrammet för Lund. Delar av bebyggelse har därför åsatts
rivningsförbud och/eller varsamhetsbestämmelser i enlighet med 8 kap 13 §
PBL.
Befintlig bebyggelse i norra och södra delen av planområdet får inte rivas.
För varsamhetsbestämmelse anger detaljplanen att vid ändring, underhåll,
renovering m.m. ska följande särdrag och värden beaktas:
 Rött tegel i munkförband med sockel av brädformsgjuten betong
 Skarpskurna gavelmotiv med minimerat takutsprång.
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Trafik

Trafikrörelser inom och i anslutning till planområdet. Planområde svartmarkerat.
Kollektivtrafik buss
Bilparkering Akademiska hus*
Kollektivtrafik spårväg
Cykelparkering
Bilstråk
*totalt 108 bilplatser inom 500 meter
Prioriterat gång- och cykelstråk
*totalt 700 cykelplatser inom 500 meter
Gång- och cykelstråk
Servitutsvägar

Gång- och cykeltrafik
Förslag till ny byggrätt får påverkan på befintligt gång- och cykelstråk i
nord-sydlig riktning (Blå stråket) som utgör en viktig koppling i området.
Gång- och cykelstråket ligger i dagsläget delvis inom privatägd
kvartersmark vilket bedöms vara olämpligt. Stråket föreslås om möjligt
flyttas till den kommunägda fastigheten Eskil 13. Förslag till flytt av gångoch cykelstråk från fastigheten Eskil 21 till Eskil 13 är under utredning och
ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Biltrafik
Planförslaget bedöms ge en marginell påverkan på närliggande huvudstråk
för biltrafik (Sölvegatan, Tornavägen, Baravägen, Klinikgatan och
Remissgatan). Ambitionen är att genom parkeringsrelaterade åtgärder samt
åtgärder för hållbart resande underlätta och stimulera till ett mer hållbart
resande inom campusområdet i Lund, vilket i sin tur kan bidra till minskat
bilanvändande. Förslag till mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är
under utredning och ska arbetas fram till granskningshandlingar.
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I dagsläget sker godstransporter till området via tre infartsvägar, två från
Sölvegatan och en från Baravägen i norr. Dagens och efter utbyggnad
tillkommande godstransporter har kartlagts i Trafik- och
parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund (Trivector Traffic, 201805-09). Efter utbyggnad av Forum Medicum bedöms antalet godstransporter
öka från cirka 70 till cirka 80 godstransporter till/från fastigheten per dag,
eller cirka 160 extra fordonsrörelser per dag. Föreslagen exploatering gör att
fördelningen av godstransporterna via befintliga tillfartspunkter kommer att
ändras. Lunds kommun gör ställningstagandet att trafiken mot Baravägen
inte får öka med hänsyn till kommande spårväg. Godstransporter till den
västra sidan av kvarteret bedöms fortsatt kunna lösas genom befintlig väg,
med koppling mellan Baravägen och Sölvegatan. Utfart mot Baravägen bör
förbjudas då utfart skulle innebära risk för blockering av spårvägen.
Det blir inte längre möjligt för Region Skåne att nyttja befintlig infart för
personbilar och servitut för godstransporter via Sölvegatan och Eskil 21. För
att inte trafiken mot Baravägen ska öka till följd av detta behöver Region
Skånes servitut att ersättas. En förutsättning för genomförande av
detaljplanen är att lösa in- och utfart till Regions Skånes fastighet Eskil 20,
norr om planområdet, genom in- och utfart via Tornavägen, direkt söder om
parkeringshuset Granathen. Förslag till ny in- och utfart för Region Skånes
fastighet är under utredning och ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Parkering
Totalt bedöms 66 bilplatser behöva tas bort till följd av planerad
exploatering. På Akademiska Hus fastighet berörs 41 bilplatser inom ytan
för planerad utbyggnad. Inom Region Skånes berörs totalt 25 bilplatser, som
komma att behövas tas bort för att ge plats för transporter till och från
området.
Enligt Trafik- och parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund
(Trivector Traffic, 2018-05-09) behövs 108 stycken bilplatser tillskapas i
nära anslutning till Forum Medicum baserat på gällande parkeringsnorm.
Med utgångspunkt i den resvaneundersökning som genomfördes 2016 för
hela universitetsområdet, samt beläggningsberäkningar som utfördes för
campusområdet i Lund 2016 och 2017, så bedöms totalt 96 bilplatser
behöva tillskapas.
Byggandet av Forum Medicum innebär att en del befintlig markparkering
för bil försvinner, samtidigt som ytterligare parkeringsefterfrågan
tillkommer. Mobilitetsåtgärder föreslås i Trafik- och parkeringsutredningen,
vilket skulle kunna underlätta och stimulera till ett mer hållbart resande
inom campusområdet. Om mobilitetsåtgärder genomförs bedöms det vara
möjligt att reducera efterfrågan på bilparkering. Förslag till
mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är under utredning och ska arbetas
fram till granskningshandlingar. Samverkansavtal eller avsiktsförklaring ska
tas fram mellan de olika parterna (Akademiska Hus och Lunds Universitet)
som kommer att ansvara för åtgärderna. Avtal ska tas fram inför antagande
av detaljplanen. Det exakta bilparkeringsbehovet beräknas i samband med
bygglovsprövning.
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Förslag på mobilitetsåtgärder för reduktion av gällande parkeringsnorm (Trivector Traffic,
2018-05-09). Mobilitetsåtgärder samt effekten av dessa är under utredning och ska arbetas
fram till granskningshandlingar.

Analys av förutsättningarna för bilparkering inom universitetsområdet visar
att 108 bilplatser finns tillgängliga alternativt kan tillskapas inom totalt 500
meter från ny föreslagen bebyggelse (Landskapsgruppen, 2018-05-14).
Utmed Sölvegatan föreslås en lastzon på allmän platsmark till restaurang
inom ny bebyggelse. Ett par befintliga parkeringsplatser på gatumark
föreslås göras om till lastzon permanent eller vid vissa tider. Sophantering
bedöms även kunna ske från denna lastzon.
Totalt bedöms 265 cykelplatser behöva tas bort vid en exploatering.
Parkeringsnormen anger ett spann för cykelparkering, 50-90
cykelplatser/1000 kvm BTA, vilket ger en tillkommande efterfrågan på 7001260 cykelplatser för Forum Medicum. Enligt Trafik- och
parkeringsutredning för Forum Medicum i Lund (Trivector Traffic, 201805-09) visar genomförd resvaneundersökning från 2016 att 32 % av de
anställda och 50 % av studenterna cyklar till och från arbete/utbildning på
Lunds Universitet. Utifrån angiven persontäthet beräknas den tillkommande
efterfrågan landa på totalt 294 cykelplatser, det vill säga mindre än det
spann som anges i Lunds parkeringsnorm. Om strävan är att minska antalet
bilparkeringsplatser så bör tillgången på cykelparkering vara god, varför det
lägre talet i spannet (50 cykelplatser/1000 kvm BTA) förordas, det vill säga
totalt 700 cykelplatser. Cykelplatser enligt parkeringsnormens lägre spann
bedöms kunna lösas inom samt i anslutning till planområdet. För
detaljplanen föreslås 190 cykelplatser kunna lösas i anslutning till
nybyggnad, 200 cykelplatser inom övrig yta för fastigheten samt drygt 300
cykelplatser inom en buffertzon på 500 meter. Det exakta
cykelparkeringsbehovet beräknas i samband med bygglovsprövning.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning, el, tele och bredband
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintlig fjärrvärme-, el- och
teleledningar inom planområdet.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att
ta hand om dagvattnet. Tillkommande bebyggelse kan anslutas till vattenavlopp- och dagvattenledningar i anslutning till planområdet.
Platsen består generellt av fyllning på lermorän. Grundvatten återfinns på
mellan tre och fem meter under befintlig markyta. Dagvatten från
planområdet anses vara måttligt förorenat och bör genomgå lättare form av
rening innan det når recipienten. Lättare form av rening kan uppnås med
infiltration av dagvatten i växtbädd.
Befintliga flöden vid ett 10‐årsregn med en varaktighet på 10 min är 178 l/s
ha. Om planerad byggnation genomförs kommer samma regn generera ett
flöde på 230 l/s ha. Ett fördröjningsmagasin med en kapacitet på minst 31,1
m3 behöver tillskapas om ökad påfrestning på dagvattennätet ska utebli. Då
arbetsområdet är förhållandevis litet till ytan och många funktioner ska
rymmas inom denna yta lämpar sig många små fördröjande och
vattenlagrande system. Vattnet bör ses som en resurs snarare än som en
belastning. Genom att tillgängliggöra vattnet åt platsens växtlighet, med
fördel träd, kan det bidra till att vitalisera platsens planteringar och tillskapa
en estetiskt tilltalande utemiljö.
Planområdet bedöms ligga inom en måttlig riskzon avseende extrema regn. I
anslutning till planområdet finns en vattenreservoar som måste skyddas mot
eventuella översvämningar.
Följande åtgärder föreslås för dagvatten- och skyfallshantering inom
planområdet:
 Fördröjningsmagasin av minst 31,1 m3.
 Begränsat utflöde från dagvattenbrunnar om 3 – 6 l/s.
 Kombinera öppna och slutna system i syfte att tillgängliggöra
dagvattnet till växter och att minska belastningen på det kommunala
ledningsnätet och i slutänden Höje å.
 Nyttja växternas behov av tillgång på vatten genom att
tillgängliggöra det fördröjda vattnet åt vegetationen.
 Tillskapa lokala lågpunkter som tillåts svämma över vid skyfall och
se till att bräddningen sker kontrollerat från känslig bebyggelse.
För dagvattenhanteringen inom planområdet föreslås följande
planbestämmelse:
 Markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten.
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Räddning
Planområdet ligger inom normal insatstid. Möjlighet finns till
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon i anslutning till
byggnadsfasader.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Sanering av förorenad mark ska utföras innan startbesked kan ges.
Avtal
Exploateringsavtal ska träffas med Akademiska hus. Avtalet kommer
huvudsakligen att reglera ersättningen till kommunen för åtgärder
redovisade under Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
allmänna anläggningar enligt nedan.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Inom planområdet går idag ett cykelstråk. Stråket är av betydelse i det
kommunala cykelnätet och behöver fortsatt vara obrutet efter planläggningen.
Bebyggelseförslaget innebär att stråkets befintliga läge inom planområdet
behöver justeras. I första hand eftersträvas en justering av läget utanför
planområdets utkant, inom fastigheten Eskil 13. Detta åtgärdsförslag förutsätter
dock att en mindre del av fastigheten Eskil 13 västra sydvästra gräns kan tas i
anspråk för cykelvägen. Eskil 13 ägs av kommunen men förvaltas av VA Syd. I
den fortsatta planprocessen kommer detta åtgärdsförslag vidare undersökas. I
andra hand bör åtgärder i höjd med korsningen Sölvegatan och Tornavägen
studeras, där cykel idag, delvis framförs i gaturummet tillsammans med andra
fordonsslag.
Planförslaget förutsätter att ny parkeringsficka anläggs utmed Sölvegatan samt
att onyttiga befintliga utfarter stängs och behov av nya utförs. Sådana åtgärder
kan komma att kräva justeringar av gång- och cykelväg utmed Sölvegatan.
Samtliga kostnader till följd av ovanstående åtgärder ska bekostas av
Akademiska hus.
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Andra anläggningar som påverkas
Bebyggelseförslaget påverkar också fastigheten Eskil 20, som ägs av Region
Skåne, och dess möjligheter till angöring från Sölvegatan. Konsekvenserna av
detta kommer utredas till detaljplanens granskningsskede.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Detaljplaneförslaget medför en utökning av byggrätt inom Eskil 21 och
någon förändring av fastighetsindelningen för fastigheten behövs inte för ett
genomförande av planen.
Den utökade byggrätten inom Eskil 21 är förlagd inom befintlig väg för
Eskil 20 varför vägservitutet 1281K-9671:C3349.3 bildat 1998-07-02 ska
ändras genom fastighetsreglering för flyttning av servitutsväg till annan
lämplig vägsträckning inom Eskil 21 fram till Eskil 20 innan bygglov
beviljas inom berört område. Ändring av servitut sker lämpligen genom
överenskommelse mellan ägarna till Eskil 20 och 21 innan detaljplanens
lagakraftvinnande. Sker inte detta kan ägaren till Eskil 20 ansöka om
fastighetsreglering för flyttning av servitutsväg även utan överenskommelse.
Ersättning för ändring av servitut sker med stöd av 5 kap. 10-12 §§
fastighetsbildningslagen. Det är skäligt att tillämpa en så kallad likadelning
av vinsten som uppstår.
Detaljplaneförslaget berör gemensamhetsanläggningen Eskil ga:1 men
någon förändring av dess innehåll sker inte varför
gemensamhetsanläggningen fortsätter att gälla oförändrat för de deltagande
fastigheterna Eskil 20 och 21. Gemensamhetsanläggningen omfattar
gemensam gårdsyta samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av
detaljplan.
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att ansöka om erforderlig
fastighetsreglering för ändring av servitut (flyttning av servitutsväg) hos
lantmäterimyndigheten i Lund.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
I detaljplanen prövas ändrad markanvändning och ökad exploateringsnivå.
Planområdet berör inga regleringar eller skyddsvärden. Genomförande av
planförslaget bedöms ej påverka nationella miljömål eller kommunens
planering negativt. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses
få sådan att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Höje å.
Dagvatten från arbetsområdet anses vara måttligt förorenat och bör
genomgå lättare form av rening innan det når recipienten. Lättare form av
rening kan uppnås med infiltration av dagvatten i växtbädd.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Befintlig vegetation, huvudsakligen med trädplantering inom planområdet,
visar upp förhållandevis stor variation som skapar goda förutsättningar för
biologisk mångfald. Vid genomförande av detaljplanen så är det önskvärt att
bevara och stärka förutsättningarna för biologisk mångfald, exempelvis
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genom nyplantering av träd som ersättning för de som försvinner vid
nyexploatering. Detta motiveras av det faktum att senare års utbyggnad av
sjukhusområdet och BMC har resulterat i att området har mycket hög
exploatering med få gröna ytor.
Trädradernas sträckning längs Sölvegatan ska bibehållas för ett fortsatt
enhetligt gaturum/rörelsestruktur, i enlighet med Grönstruktur- och
naturvårdsprogram för Lunds kommun. Del av befintlig trädrad ligger på
kommunal mark (gata) och får inte påverkas av nybyggnation eller
etablering av lastzon på allmän plats. Befintlig trädrad inom kvartersmark
utgörs av Hästkastanjer i mer eller mindre dålig kondition och kan behöva
tas ner. Önskvärt är att dessa ersätts i någon form, i syfte att bidra till en
stärkt grön struktur i gaturummet.
Mark och grundläggning
Det är viktigt att sättningen hos byggnadsdelar som grundläggs på olika sätt
noga analyseras så att liknande deformations-/rörelsemönster uppnås och att
differentialsättningar begränsas till acceptabla nivåer.
Vid schaktning är det nödvändigt med någon form av stödkonstruktion mot
BMC:s befintliga byggnad. Schakt närmast Sölvegatan bör särskilt utredas
för att fastslå om det finns tillräckligt med plats för frischakt samtidigt som
vägar, gångbanors och övriga infrastrukturers funktion inte påverkas. Detta
gäller också schakt intill VA-Syd:s ledningsstråk i öster. Hur schakten ska
utföras mot VA Syds anläggning beror till stor del på vilka krav som
ledningsägaren ställer. Det kan bli aktuellt med någon form av
stödkonstruktion också där för att skydda ledningarna mot påverkan från
schaktarbeten. Begränsningar kan även komma att ställas vad gäller t ex
tillåtna vibrationsnivåer.
Utredning avseende eventuell omgivningspåverkanför på grundvatten
rekommenderas att utföras. Kontrollprogram för grundvattenmätningar bör
upprättas innan grundvattensänkning påbörjas.
Markradon
Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom övre delen av
normalriskintervallet på gränsen till högriskintervallet. Det kräver
åtminstone radonskyddat byggande vid nybyggnation.
Markföroreningar
Vid bedömning av resultaten från laboratorieanalyserna av jordproverna
används Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig
markanvändning (MKN) som utgångspunkt. Val av bedömningsgrunden
baseras på framtida markanvändning som utgörs av universitetsbyggnad
med undervisningslokaler och arbetsplatser och kan därför likställas med
kontorslokaler.
Av de metaller som identifierats vid provtagning så överstiger endast
barium riktvärde för MKM. Resultaten indikerar att uppmätta bariumhalter
inom det framtida exploateringsområdet kan vara i nivå med naturlig
bakgrundshalt. För barium är den styrande faktorn vid framtagande av
generella riktvärden skydd av markmiljö, medan det hälsoriskbaserade
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riktvärdet är betydligt högre. Den styrande komponenten för det
hälsoriskbaserade värdet är intag av växter. Inom området bedöms inte
odling av ätbara växter vara lämpligt. Sammanfattningsvis bedöms de
uppmätta förhöjda halterna av barium inte innebära några hälso- eller
miljömässiga risker som kräver avhjälpandeåtgärder. Uppmätta halter
bedöms vara i nivå med naturliga bakgrundshalter i Lund.
PCB har påvisats i en punkt i direkt anslutning till BMC:s huvudentré.
Uppmätt halt av PCB i ytlig jord (0,0-0,2 meter) bedöms vara högst närmast
källan (mjukfog i fasad) och avta relativt snabbt med avståndet från källan
och djupet i marken.
Utförda provtagningar är genomförda inom område som enligt nuvarande
planer kommer att beröras av schaktarbeten för källare och grundläggning
av byggnad. Inom provtagningsområdet bedöms det ge upphov till
överskottsmassor som måste tas omhand för att kunna utföra byggnation.
Vid borttransport av massor som överstiger KM, skall det schaktade
materialet omhändertas av en godkänd mottagningsanläggning.
En byggnadsmaterialinventering, inklusive PCB-inventering, planeras
utföras i samband med nybyggnation. Uppmätta halter i marken indikerar att
det finns mjukfogar i byggnaden som innehåller PCB. Kontroll och
eventuell sanering av byggnaden bör göras innan kompletterande
provtagning av PCB utförs i mark. Detta för att minimera risk för
återkontaminering vid eventuella åtgärder.
Förslag till planbestämmelse anger att sanering av förorenad mark ska
utföras innan startbesked kan ges.
Stadsbild
Detaljplanen möjliggör en förhållandevis stor byggrätt, vilket i sin tur kan
ge stor påverkan på det offentliga rummet och stadsmiljön. Förslag till ny
bebyggelse och byggrätt skapar förutsättningar för att uppleva befintlig
bebyggelse inom BMC, genom bevarande av siktlinjer, samtidigt som man
stärker Sölvegatans riktning och gaturummet med förslag till ny
byggnadsvolym.
Platsbildning i varierande
skalnivåer möjliggörs i
anslutning till ny
bebyggelse vilket skapar
goda förutsättningar för
att uppnå attraktiva och
socialt hållbara
vistelseytor och utemiljö.
Förhållningssätt mellan ny bebyggelse och befintlig miljö. Orange markering befintlig
bebyggelse inom BMC, vit tillkommande byggnadsvolym, pil i Sölvegatans riktning norrut.
(Henning Larsen Architects, 2015-09-18, rev SBK 2018-05-22)
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Vattentornet är en viktig symbol i gaturummet och kan i dagsläget upplevas
från båda håll när man rör sig utmed Sölvegatan. Planförslaget möjliggör att
vattentornet fortfarande kan avläsas i basen och i toppen söderifrån, vilket
bedöms vara tillräckligt.

Upplevelse av ny byggnadsvolym sett söderifrån från Sölvegatan, med vattentornet i
bakgrunden (rödmarkerat). (Henning Larsen, 2018-04-17)

Kulturmiljö
Medicinarlängan har ett högt kulturhistoriskt värde och speglar en väsentlig
del av universitetets utbyggnad. En konsekvens av ny detaljplan är att delar
av Långa gången som binder ihop Medicinarlängan föreslås rivas.
Genomförande av detaljplanen kommer också att bidra till att gränsen för
den urbana staden, med fasader vid gata, flyttas längre norrut.
För fortsatt arbete inom kvarteret Eskil 21 föreslås följande antikvariska
aspekter beaktas:
 Aktsamhet bör visas de befintliga kvalitéer som utgår från
bebyggelsen som ritades och planerades av Klas Anshelm under en
30-årsperiod.
 Medicinarlängan präglas av successiva tillbyggnader. Det senaste
större utbyggnadsprojektet i området är biomedicinska som byggdes
väster om parallellt med medicinarlängan. Då länkade man
byggnaderna med smala förbindelsegångar så att Medicinarlängan
kunde bli en del av BMC. Genom att utgå från platsens identitet och
byggnadernas unika förutsättningar vid utveckling och förtätning
finns möjligheter bygga vidare på kvaliteterna.
 Placering av ny bebyggelse och gestaltning av grönska bör ta sin
utgångspunkt i miljöns bebyggelsemönster.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas
fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap
10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Solförhållanden

Solstudie som visar tillkommande bebyggelses påverkan på omkringliggande fastigheter.
(Henning Larsen Architects, 2018-05-02)

Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl. 09, 12, 15 och 18, sommarsolståndet 21 juni kl. 09, 12, 15 och 18
samt vintersolståndet kl. 09, 12, 15 och 18. Studierna visar en försämring av
förmiddagssolförhållandena under vårdagjämning, sommarsolstånd och
vintersolstånd för befintlig bebyggelse väster samt nordväst om
tillkommande byggnadsvolym. Den påverkan på solförhållandena som den
nya bebyggelsen har på fastigheterna Eskil 21 och Eskil 20 bedöms vara av
ringa karaktär. Solförhållanden för ny bebyggelse bedöms som goda.
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Vindförhållanden

Befintlig vindpåverkan
(Henning Larsen Architects, 2018-05-07)

Vindpåverkan i samband med nyexploatering.

Vindpåverkan från föreslagen bebyggelse har studerats. Viss påverkan på
vindförhållandena bedöms ske utifrån föreslagen exploatering. Tillbyggnad
ger upphov till något bättre förutsättningar vindmässigt utmed Sölvegatan
samt norr om planområdet. Viss försämring av vindförhållandena sker söder
om ny bebyggelse. Den vindökning som sker bedöms vara av ringa karaktär
och ger inte upphov till negativa konsekvenser för omgivande bebyggelse.
Förslag till ny bebyggelse bidrar enligt vindstudien till bättre
vindförhållanden utmed Sölvegatan vilket är positivt för gående och
cyklister.
Befintligt teknisk försörjning
Inom planområdet finns servisledning för fjärrvärme. Flytt av
fjärrvärmeledning kan bli aktuell i samband med genomförande av
detaljplanen. Planförslaget förutsätter dock ingen flytt av befintliga
ledningar.
VA-Syd har ledningsstråk i anslutning till planområdet. Ledningarna får inte
påverkas under byggtiden, exempelvis vid schaktning. Hur schakten ska
utföras där beror till stor del på vilka krav som ledningsägaren ställer. Det
kan bli aktuellt med någon form av stödkonstruktion också där för att
skydda ledningarna mot påverkan från schaktarbeten. Begränsningar kan
även komma att ställas vad gäller till exempel tillåtna vibrationsnivåer.
Påverkan på vattenreservoar norr om planområdet) är under utredning och
ska arbetas fram till granskningshandlingar.
Hälsa och säkerhet
Riskhänsyn farligt gods
Planområdet ligger inom område med verksamheter som hanterar farligt
gods i form av brandfarliga och giftiga ämnen. Tornavägen öster om
kvarteret Eskil utgör rekommenderad sekundärled för transport av farligt
gods. En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplan (Sweco,
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2018-05-14) i syfte att klargöra riskbild från dessa. De verksamheter som
bedöms kunna påverka människors säkerhet är Kemiska institutionen och
institutionen för kemiteknik, Institutionen för livsmedelsteknik, Biologiska
institutionen, Fysiska institutionen, Institutionen för energivetenskap,
reservkraftsanläggningen vid Skånes universitetssjukhus samt
Biomedicinskt centrum.
Riskanalysen visar att det finns verksamheter som hanterar farliga ämnen i
närområdet för föreslagen exploatering men att dessa ligger på sådant
avstånd att ingen påverkan bedöms ske. Föreslagen bebyggelse ligger mer
än 150 meter från Tornavägen och farligt godsled och bedöms enligt
kommunens övergripande riskanalyser inte behöva beaktas. Forum
Medicum i sig kommer att inhysa kontors- och undervisningsverksamhet
utan hantering av farliga ämnen, varför denna byggnad inte bedöms påverka
omgivningen ur riskhänseende. Eventuella mindre mängder farliga ämnen
som kan hanteras men som inte fångats upp under inventeringen bedöms
endast ge lokal påverkan i form av en byggnadsbrand som omhändertas vid
brandprojekteringen. Inga särskilda riskreducerande åtgärdsförslag bedöms
vara aktuella i samband med framtagande av ny detaljplan.
Vägtrafikbuller

Kartläggning av omgivningsbuller 2016 (ekvivalentnivåer), planområde
rödmarkerat.

Enligt Lunds kommuns bullerkartläggning från 2016 ligger ekvivalent
bullernivå huvudsakligen under 60 dBA inom planområdet.
Boverkets byggregler (BBR) anger att byggnader, som innehåller bostäder
eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i
skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller
dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud
begränsas i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att
de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Det finns dock inga
bindande riktvärden för trafikbullernivåer utomhus för kontor eller likande
verksamheter.
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Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget medverkar till en god bebyggd miljö med hänsyn visad till
befintliga miljöer. Detaljplanen skapar förutsättningar för gröna, attraktiva
mötesplatser och vistelseytor i anslutning till intressanta byggnader och
tillgängliga rörelsestråk.
Tillgång till rekreativ miljö
Detaljplanen skapar förutsättningar för gröna, attraktiva mötesplatser och
vistelseytor i anslutning till intressanta byggnader och tillgängliga
rörelsestråk.
Befolkning och service
Inom planområdet möjliggörs service i form av universitetslokaler med
publik verksamhet (restaurang) i bottenplan.
Barnperspektivet
Den verksamhet som planen föreslår vänder sig inte till barn. Vid
utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Reglerna om tillgänglighet och användbarhet i ”Bättre för alla” avses
tillämpas i enlighet med exploateringsavtal.
Säkerhet och trygghet
Flest människor kommer att röra sig här på dagen under vardagar. Det är då
universitetet är verksamt och restaurang eller annan service är helt öppen.
Viss verksamhet för universitet och forskning kan pågå under kväll och
helger. Säkerhet och trygghet har beaktats genom att huvudentréer vänder
sig mot Sölvegatan.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Lisa Ganestam
planarkitekt
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GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD 2018-05-16

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER

Jonas Andréasson
Stadsingenjör

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
områdesgräns
kvartersgräns
fastighetsgräns med gränspunkt
traktnamn med registernummer för fastighet
kvartersnamn med registernummer för fastighet
registernummer på tomt
traktgräns
traktgräns
registrerad gemensamhetsanläggning
registrerad samfällighet
servitut
samma fastighet på ömse sidor om linjen
byggnad karterad efter huslivet
byggnad karterad efter takkanten
skärmtak resp trappa
transformatorbyggnad
stödmur
häck resp mur
staket med grind
väg, gångväg
järnvägsspår
kantsten med rännstensbrunn
slänt
belysningsstolpe resp brunn
träd
rutnätspunkt
teleledning i mark (ung läge) tillika ledningsrätt
höjdkurvor
avvägd höjd

Detaljplanegräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Kvartersmark
S1C1

Universitet och forskning. Centrumverksamhet får inrymmas i bottenvåning.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får ej uppföras
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Marken får förses med komplementbyggnad, kiosk eller paviljong för
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De två understa våningarna ska delvis vara indragna mot Sölvegatan
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Ytterligare ett våningsplan får uppföras omfattande max 25 % av
egenskapsytan, till en högsta totalhöjd om +101 meter. Våningsplanet ska
utföras indraget från Sölvegatan.
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Huvudentrè skall riktas mot Sölvegatan och Remissgatan

PBL 2014

Fastighetsredovisningen aktuell 2018-05-09
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000
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Skarpskurna gavelmotiv med minimerat takutsprång
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planchef
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Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

§ 113

Detaljplan för del av Eskil 21. Samråd

Dnr BN 2018/0228

Sammanfattning

Akademiska Hus Syd AB inkom 2017-04-27 med ansökan om ändring
av detaljplan för del av fastigheten Eskil 21 i Lund.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag av Byggnadsnämndens
arbetsutskott 2017-08-10 och har efter detta arbetat med att ta fram ett
samrådsförslag.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten
och anpassa markanvändningen till forskning och undervisningsändamål
samt i viss mån publik verksamhet inom fastigheten Eskil 21. Medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har gjort en strategisk satsning för att
samlokalisera alla fakultetens studenter under ett tak. Detta innebär att
man vill samla all forskning och utbildning till BMC genom en
tillbyggnad benämnd Forum Medicum.
Planförslaget omfattar kvartersmark med ändamål för universitet och
forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.
Planeringen utgår från visionen i Ramprogram för Sjukhusområdet och
Södra universitetsområdet från 2010.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-06-08
Planbeskrivning, upprättad 2018-06-08

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun för
samråd

Beslut expedieras till:
Akademiska Hus Syd AB, Ole Römers väg 2, 223 63 Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-06-19

Diarienummer

BN 2017/0487

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-06-19 klockan 17.00–
20.41

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Per Johnsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C) § 101-122

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-19.53
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Henrik Borg, stadsantikvarie
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Maria Milton, biträdande planchef
Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare
Charlotte Hägg Reader, arkitekt

Justerare

Helmut Moser (V) med Dimitrios Afentoulis (KD) som ersättare

Paragrafer

§ 101-122

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Plats och tid för justering
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Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden

Diarienummer

BN 2017/0487

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 juni 2018 kl. 13.00.

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Jenny de Navarro Jones

Björn Abelson (S)

Helmut Moser (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

§ 101-122

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Underskrift

Justerare

Datum då anslaget tas ned

Jenny de Navarro Jones

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2018-06-08

BN 2018/0228

Byggnadsnämnden i Lund

Lisa Ganestam
046-359 3773
Lisa.ganestam@lund.se

Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund – samråd
Sölvegatan
PÄ 20/2017a

Sammanfattning

Akademiska Hus Syd AB inkom 2017-04-27 med ansökan om
ändring av detaljplan för del av fastigheten Eskil 21 i Lund.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag av Byggnadsnämndens
arbetsutskott 2017-08-10 och har efter detta arbetat med att ta fram ett
samrådsförslag.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka
byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och
undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom
fastigheten Eskil 21. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har
gjort en strategisk satsning för att samlokalisera alla fakultetens
studenter under ett tak. Detta innebär att man vill samla all forskning
och utbildning till BMC genom en tillbyggnad benämnd Forum
Medicum.
Planförslaget omfattar kvartersmark med ändamål för universitet och
forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.
Planeringen utgår från visionen i Ramprogram för Sjukhusområdet
och Södra universitetsområdet från 2010.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-06-08
Planbeskrivning, upprättad 2018-06-08

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-35 63 80
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Barnets bästa

Den verksamhet som planen föreslår vänder sig inte till barn. Vid
utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.

Ärendet

Akademiska Hus Syd AB inkom 2017-04-27 med ansökan om
ändring av detaljplan för del av fastigheten Eskil 21 i Lund.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag av Byggnadsnämndens
arbetsutskott 2017-08-10 och har efter detta arbetat med att ta fram ett
samrådsförslag.
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att utöka
byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och
undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom
fastigheten Eskil 21. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har
gjort en strategisk satsning för att samlokalisera alla fakultetens
studenter under ett tak. Detta innebär att man vill samla all forskning
och utbildning till BMC genom en tillbyggnad benämnd Forum
Medicum. Akademiska Hus tillsammans med Lunds universitet
genomförde 2015 ett parallellt uppdrag med tre arkitektkontor där man
valde att gå vidare med gestaltningsförslag av Henning Larsen
Architects. Skisserna från det parallella uppdraget ligger till grund för
planarbetet.

Fasadillustration över Forum Medicum (Henning Larsen Architects, 2018-05-14).
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Gällande detaljplan L607 från 1994 medger byggrätt för forsknings-,
utvecklings- och undervisningsändamål i fem våningar. Ungefär
hälften av föreslaget planområde omfattas av prickmark som inte får
bebyggas. Nytt planförslag innebär en ökad exploatering (14 000 kvm
BTA) i syfte att bidra till aktivering av Kunskapsstråket.
Planområdet i fråga ingår i Ramprogram för Sjukhusområdet och
Södra Universitetsområdet från 2010. För BMC-området föreslår
programmet bland annat att bebyggelsens bottenvåningar med publika
utrymmen ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så
sätt aktivera gatan. Korsningspunkten mellan Kunskapsstråket och
Sjukhusstråket (Remissgatan) anges som en viktig punkt som bör
förstärkas. Planförslaget omfattar kvartersmark med ändamål för
universitet och forskning samt med möjlighet till centrumverksamhet i
bottenplan. Förslag till ny detaljplan bedöms uppfylla intentionerna i
ramprogrammet.

Nya Forum Medicum (mörgrå byggnad) får ett strategiskt läge i mötet mellan
Kunskapsstråket och Sjukhusstråket i enlighet med Ramprogram för Sjukhus- och Södra
Universitetsområdet.

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande
gjorts:
I detaljplanen prövas ändrad markanvändning och ökad
exploateringsnivå. Planområdet berör inga regleringar eller
skyddsvärden. Genomförande av planförslaget bedöms ej påverka
nationella miljömål eller kommunens planering negativt. Sammantaget är
den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar

att skicka ut detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun för
samråd

Ole Kasimir
planchef

Lisa Ganestam
planarkitekt

Beslut expedieras till:
Akademiska Hus Syd AB, Ole Römers väg 2, 223 63 Lund
Akten
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Annika Skoog

Miljönämnden

046-359 52 70
annika.skoog@lund.se

Yttrande över samråd avseende detaljplan för
Fastighetsboken 1 i Lunds kommun
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan
för ändrad markanvändning inom Fastighetsboken 1 samt del av
Norra Fäladen 4:1. Fastigheten planeras för bostäder i 5-6 våningar,
centrumverksamheter samt torg.
Exploatören har för avsikt att låta bostädernas upplåtelseformer
variera, så även lägenheternas storlek. Här planeras för både
bostads- och hyresrätter, studentbostäder och vård- samt
anhörigboende. Antalet bostäder uppskattas till mellan 400-500
stycken. Centrumverksamhet kan bli aktuellt i kvarterens
bottenvåning. Utanför bebyggelsens nordvästra hörn föreslås att ett
torg bildas då platsen utgör en naturlig knutpunkt. Den västra delen
av bebyggelsen får ett parkeringsgarage i de två första våningarna,
utöver dessa parkeringsplatser kommer markparkeringar att
anläggas parallellt med Norra Ringen.
Fastigheten är idag är planlagd för industri, forskning och utveckling
och innehåller en asfalterad markparkering samt vegetation.
Förslaget innebär att dagvattnet behöver fördröjas för att inte
belasta det kommunala nätet med större vattenmängder än vad
marken alstrar idag. Planerad bebyggelse förses med
skyddsbestämmelser om buller, risk, radon och markförorening.
Miljöförvaltningen föreslår att planens bostadsändamål avstyrks och
tar i sitt yttrande upp bland annat upp frågor om trafiksituationen,
luftföroreningar, buller och markföroreningar.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 september 2018, dnr MN
2018/0101.5 och MR 2018.2183.3.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Byggnadsnämndens remiss den 3 september 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer,
trafikbullerutredning, luftkvalitetsutredning, dagvattenutredning
och miljöutredning.
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018 § 137.

Barnets bästa
I planhandlingen anges att barnets bästa har beaktats genom till
exempel att olika upplåtelseformer av bostäder kan ge olika familjer
möjlighet att hitta en bostad. Planområdet har närhet till skola,
förskola och en kvartersgård med goda lek- och vistelsemöjligheter.
Miljöförvaltningen anser att barnets bästa bör belysas tydligare då
bostäder utsätts för trafikavgaser och buller från Norra Ringen.

Ärendet
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt förslag till detaljplan
för ändrad markanvändning inom Fastighetsboken 1 samt del av
Norra Fäladen 4:1. Fastigheten planeras för bostäder i 5-6 våningar,
centrumverksamheter samt torg.
Exploatören har för avsikt att låta bostädernas upplåtelseformer
variera, så även lägenheternas storlek. Här planeras för både
bostads- och hyresrätter, studentbostäder och vård- samt
anhörigboende. Antalet bostäder uppskattas till mellan 400-500
stycken. Möjligheter att etablera någon typ av centrumverksamhet
som till exempel restaurang, frukt- och blomsterbutik, mindre
matvaruaffär eller cykelreparatör föreslås i kvarterens bottenvåning.
Utanför bebyggelsens nordvästra hörn föreslås att ett torg bildas då
platsen utgör en naturlig knutpunkt. Den västra delen av
bebyggelsen får ett parkeringsgarage i de två första våningarna,
utöver dessa parkeringsplatser kommer markparkeringar att
anläggas parallellt med Norra Ringen.
Fastigheten är idag planlagd för industri, forskning och utveckling
och innehåller en asfalterad markparkering samt vegetation.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höjeå/Önnerupsbäcken. En
dagvattenutredning är gjord och denna visar på behovet av
fördröjning och rening av dagvatten på fastigheten.
Planerad bebyggelse förses med skyddsbestämmelser om buller,
risk, radon och markförorening.
I planbeskrivningen anges att trafikbuller påverkar området, främst
från Norra Ringen men även Magistratsvägen och Delfinvägen bidrar
med buller. De höga trafikbullernivåerna medför också att utsläpp
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från trafiken når bebyggelsen. För dessa frågor finns bilagda
rapporter. Då Norra ringen även är utpekad led för farligt gods
planeras byggnaderna närmast denna att förses med icke brännbar
fasad och fönster som inte är öppningsbara. Centralt
avstängningsbar ventilation är också en planbestämmelse.
Trafikbullerutredningen som är utförd av ÅF-Infrastructure AB
2018-05-24 visar att trafikbullernivåerna överskrider riktvärden för
nybyggnation på de flesta yttre fasader mot kringliggande vägar. Mot
Norra ringen ligger bullernivåerna särskilt högt med nivåer upp till
70 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet för nybyggnation ligger på 60
dBA ekvivalent ljudnivå och WHO har angett 55 dBA ekvivalent
ljudnivå som en god ljudmiljö. Mot Magistratsvägen ligger
ljudnivåerna på 61-62 dBA ekvivalent ljudnivå och här anges att
enkelsidiga mindre lägenheter kan ordnas trots att riktvärdet för
dessa överskrids då det enligt bullerutredningen anges som ett
mindre överskridande.

Miljöförvaltningens synpunkter
Trafikbuller och luftsituation
Planområdet ligger invid den tätt trafikerade Norra Ringen. Här har
trafikmängderna ökat år från år och prognosen är en fortsatt
trafikökning. Under senare år har det här förekommit en kösituation
för fordon vid rusningstrafik. Bullernivåerna från Norra Ringen är
höga. För den planerade bebyggelsen handlar det om ekvivalenta
ljudnivåer mellan 65 och 70 dBA för den prognosticerade trafiken år
2035. Merparten av byggnaderna som vetter mot planområdets
andra ytterkanter har beräknade ljudnivåer över 60 dBA ekvivalent
ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå på 60 dBA är riktvärde för
bostadsfasader vid nybyggnation enligt Förordningen 2015:216 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Avsteg är möjliga att göra, men
för platser där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65 dBA anser
miljöförvaltningen att åtgärder ska göras för att få ner denna nivå
innan bostadsbyggnation är lämplig på platsen.
I planhandlingarna figurerar flera olika uppgifter om trafikmätningar
och andel tung trafik. Det finns en beräknad trafikbullersituation för
år 2035, men det saknas en beräkning av luftsituationen för samma
tidpunkt. Under de närmsta 15 år beräknas trafiken på Norra Ringen
öka mellan 20 och 50 % varför ytterligare utsläpp tillkommer med
både mer buller och högre värden av kvävedioxider och partiklar.
Miljöförvaltningen anser det högst troligt att trafikökningen kommer
att medföra högre utsläpp av luftföroreningar jämfört med idag, även
med en positiv utveckling inom fordonsområdet avseende minskad
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bränsleförbrukning och, ur miljösynpunkt, bättre däckprodukter.
Framförallt beräknas partikelhalterna att öka.
För luftsituationen har mätningar gjorts under den period år 2018
som E22:an var avstängd. Att E22:an var avstängd hade stor
påverkan på Norra Ringens trafikflöden. Det bedöms bli svårare att
beräkna den framtida luftsituationen för planområdet. Redovisade
kvävedioxidhalter och partiklar PM10 för dagsläget ligger enligt
mätningarna över nivåerna för miljömålen som är antagna i
LundaEko II och Skånes miljömål men under de nationella
miljökvalitetsnormen. Planhandlingarna innehåller inga prognoser
för luftmiljön.
Trafiken till och från området kommer också ge upphov till en
mindre trafikökning. Då trafiksituationen redan idag är ansträngd
vid rusningstrafik kommer varje trafikökning som ger upphov till
kösituationer på Norra Ringen, Delfinvägen eller Magistratsvägen att
riskerar att skapa en ännu sämre luft i området.
Sammantaget innebär detta att miljöförvaltningen bedömer att
platsen intill Norra Ringen varken är lämplig för bostäder idag eller
framgent. Miljöförvaltningen avstyrker den planerade
bostadsbyggnationen.
Miljöförvaltningen kan tillstyrka en fortsatt användning för
verksamheter, parkering och liknande användning.
Om planeringen för bostadsbebyggelse ändå fortskrider anser
miljöförvaltningen att utredningar avseende trafikbuller och
luftföroreningar bör kompletteras med ett framtida scenario som
minst täcker detaljplanens genomförandetid. Vid placering av
bostäder bör fasader anpassas efter de riktvärden som finns och inga
bostäder bör utsättas för mer än 65 dBA ekvivalent ljudnivå.
Då flera olika upplåtelseformer kan bli möjliga behöver varje
byggnad ha sin egen avstängningsbara ventilation i händelse av att
ventilation kan behöva stängas av. Tilluft bör tas från platser som
ligger skyddade från vägar, särskilt Norra Ringen.

Mark- och vattenfrågor
Genomförda miljötekniska markundersökningar inom planområdet
visar på relativt ytliga föroreningar med halter av främst PAH
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig
markanvändning (KM). I ett av proverna påvisades även halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig
markanvändning (MKM). Utifrån dessa provresultat bedömer
miljöförvaltningen att avhjälpande åtgärder bör ske inom fastigheten
om den ska kunna bli lämplig för bland annat bostäder.
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Markradonhalter i planområdet är inte uppmätta och för att välja
rätt radonskydd för byggnader behöver dessa mätas upp.
Dagvatten behöver fördröjas och renas inom planområdet.
För centrumverksamhet behöver transporter, lastning och lossning
kunna ske så att närboende inte störs.

Miljöförvaltningens ställningstagande
Sammanfattningsvis i enlighet med ovan anser miljöförvaltningen att
planförslaget i första hand ska avstyrkas med anledning av
situationen gällande luft och trafikbuller. I andra hand ska det
omarbetas utifrån nedanstående synpunkter.




Planen anpassas till prognoser för luft och buller så att Lunds
kommuns miljömål följs.
Avhjälpande av markföroreningar.
Radonskydd av byggnader utifrån uppmätt markradonhalt.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Annika Skoog
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Servicenämnden (Lundafastigheter)

Detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund, Lunds kommun
(Magistratsvägen)
PÄ 30/2017a
Rubricerad detaljplan upprättad 2018-08-10 översänds för samråd.
Yttrande ska ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den
26 oktober 2018.
Om ni inte kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av era
synpunkter.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör

Bilaga
Detaljplaneförslag − samrådshandling 2018-08-10
Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-35 63 80
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Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Standardförfarande i delegation
•
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
•
•
•
•
•

X

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
•
•
•
•
•

Postadress
Besöksadress

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är tre veckor.

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standard förfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet är att genom detaljplan pröva lämpligheten av att ändra
markanvändningen till bostäder, centrumverksamheter samt torg inom
fastigheten Fastighetsboken 1 samt del av den kommunala fastigheten Norra
Fäladen 4:1.
Förslaget innebär att bostadsbebyggelse i huvudsakligen 5-6 våningar
uppförs kring en större, för de boende, gemensam innergård. Exploatören
har för avsikt att låta bostädernas upplåtelseformer variera, så även
lägenheternas storlek. Här planeras för både bostads- och hyresrätter,
studentbostäder och vård- samt anhörigboende. Antalet bostäder uppskattas
till mellan 400-500 stycken. Möjligheter att etablera någon typ av
centrumverksamhet som till exempel restaurang, frukt- och blomsterbutik,
mindre matvaruaffär eller cykelreparatör föreslås i kvarterens bottenvåning.
Utanför bebyggelsens nordvästra hörn föreslås att ett torg bildas då platsen
utgör en naturlig knutpunkt. Den västra delen av bebyggelsen får ett
parkeringsgarage i de två första våningarna, utöver dessa parkeringsplatser
kommer markparkeringar att anläggas parallellt med Norra Ringen.
Konsekvenserna av förslaget innebär att mark som idag är planlagd för
industri, forskning och utveckling ersätts med mark för bostäder och
centrumverksamhet. Fastigheten är obebyggd och till viss del försedd med
asfalterad markparkering. Resterande del av fastigheten är vegetationsklädd.
Förslaget innebär att dagvattnet behöver fördröjas för att inte belasta det
kommunala nätet med större vattenmängder än vad marken alstrar idag.
Planerad bebyggelse förses med skyddsbestämmelser om buller, risk, radon
och markförorening.
Avvägning mellan motstående intressen
Som ett första steg av omvandling av området, och med stöd av de risk- och
bullerutredningar som utförts, föreslås bebyggelsen placeras i Norra
Ringens närhet där byggnaderna fungerar som effektiva skydd mot både
trafikbuller och risker. Genom att använda denna mark för tät
bostadsutbyggnad nyttjas marken på ett effektivt sätt. Jordbruksmark tas
inte i anspråk eftersom marken redan ingår i stadsväven och det
kollektivtrafiknära läget utnyttjas väl. Upplevelsen av Norra Ringen som en
led eller transportsträcka förändras då planerad bebyggelse skapar
förutsättningar för att läka samman stads- och gaturummet.
Norra Ringens betydelse som genomfartsled kan på sikt förändras. Det
grundar sig bland annat på att ny avfartsväg från E22 vid IDEON kommer
att byggas och att spårvägen med hållplats inom 500 m från planområdet är
under uppförande.
PLANDATA
Planområdets area: cirka 34 100 m2
Antal/BTA bostäder: cirka 500 bostäder/cirka 34 000 m2 BTA med möjlighet att
uppföra lokaler i bottenvåningen
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Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
- Fastighetsboken 1, Lund – Trafikbuller, 2018-05-24, ÅF Infrastructure
AB
- Dagvattenutredning Kv Fastighetsboken, Lunds kommun, 218-05-31,
Atkins
- Luftkvalitetsutredning Fastighetsboken 1, 2018-05-25,
Miljöförvaltningen Malmö Stad/Skånes luftvårdsförbund
- PM – Risk – Fastighetsboken 1 i Lund, 2018-06-13, WSP
- Norra Fäladen 2:5 Lund, Miljöutredning – Översiktlig
markmiljöundersökning för planerad kontorsbebyggelse, 2001-11-01,
Skanska Teknik AB
- Fastighetsboken 1 Lunds kommun, Miljörapport Kompletterande
miljögeoteknisk undersökning, 2008-01-11, Skanska Teknik
- Norra Fäladen 2:5 Lund, Geoteknisk rapport, geotekniskt utlåtande –
Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad kontorsbebyggelse,
2001-09-19, Skanska Teknik AB
- PM Parkerings- och kapacitetsutredning, 2018-05-24, Tyréns
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom förslaget inte är
förenligt med översiktsplanen, ÖP 2010. Föreliggande område är utpekat
som verksamhetsområde medan förslaget innebär att bostadsbebyggelse
prövas. I den nya översiktsplanen, som är under framtagande, är marken
avsedd för blandad bebyggelse. Förslaget antas inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planingenjör: Jenny Lindström
Biträdande planhandläggare: Daniel Wasden
Biträdande planchef: Maria Milton
Lantmätare: Marcus Sollvén
Trafikplanerare: Sophia Hammarberg (Tyréns) och Emelie Norén
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Exploateringsingenjör: Johanna Blixt
Gatuingenjör: Anna Karlsson
Miljöingenjör: Catharina Dahlström/Annika Skog
Biträdande stadsarkitekt: Pia Laike
VA-ingenjör: Madeleine Olsson (VA SYD)
Renhållning: Ingela Holmgren Holm
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På fastighetsägarens uppdrag har Plan- och byggnadskonst i Lund AB
(konsult) tagit fram förslag till nya byggnader/illustrationsplan m.m.
Plansökande
Skanska PU Hyresbostäder, genom Fastighets AB Lundaboken, är
plansökande.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖP 2010 är aktuellt område markerat för verksamheter samt
förtätning.

Utdrag ur markanvändningskarta ÖP2010

Detaljplaner
För området gäller detaljplanerna 263, 752 samt 881 där genomförandetiden
har gått ut. Gällande detaljplan för den västra delen medger
markanvändningen allmän platsmark park respektive gata för de delar som
planförslaget utgörs av, se bild nedan.

Gällande detaljplan 263

Detaljplanen i den östra delen medger gata och motortrafikområde för de
delar som ingår i föreliggande planförslag, se bild nedan.
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Gällande detaljplan 752

Detaljplanen i den mellersta delen medger byggrätt i fyra våningar för
kontor, forskning och utveckling med tillhörande service med en högsta
tillåtna bruttoarea om 15 300 m2, se bild nedan.

Gällande detaljplan 881

Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.
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Riksintressen för anläggningar för kommunikationer
Området berörs av riksintresseområdet Lund-Flädie enligt förordning
(1998:896) hushållning med mark- och vattenområden. Väg 16 är av
särskild betydelse för regional eller interregional trafik då den förbinder
Lund och E22 med E6 och Helsingborg samt utgör en viktig förbindelse
mellan Sjöbo/Veberöd, Lund och E6/E20 mot Helsingborg. Vägen ingår i
det utpekade kollektivtrafiknätet och i vägnätet för transport av farligt gods.
Vägen är också viktig ur arbetspendlingsperspektiv.
Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Fastighetsboken 1 som är privatägd
samt del av Norra Fäladen 4:1 som ägs av kommunen. Planområdet är cirka
3,4 ha stort.

Orienteringskarta nordöstra Lund, planområdet är blåmarkerat

Befintlig stadsbild och markanvändning
Bilden nedan visar tydligt resterna av tidigare parkeringsplatser och
vegetationens återtagande av marken. Infarten till parkeringsområdet sker
från norr vid Magistratsvägen.
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Översiktskarta

Fastigheten omringas av en både varierad bebyggelsestruktur och
markanvändning.
Mot norr finns
bostadsbebyggelse i
två våningar
gavelställda mot
Magistratsvägen samt
hållplatslägen för
stadsbuss.

Bostäder norr om Magistratsvägen

Mot söder finns mer
storskalig bebyggelse
med kontor och hotell
samt en större trafikapparatur som
cirkulationsplatsen
och genomfartsleden
Norra Ringen.
Busshållplatser för
både lokal- och
regiontrafiken ligger i
norr och i väster.

Cirkulationsplats med kontor- och hotellbyggnader
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Genomfartsleden Norra Ringen

Planområdet sett från Magistratsvägen i nordväst med hållplats för regiontrafik

Historik
Fastigheten har brukats för jordbruksändamål fram till början av 1970-talet
då det i den östra delen anlades en stor parkeringsyta om cirka 8 500 m2.
Parkeringsanläggningen var i bruk i cirka 30 år och är numera igenvuxen.
Kulturmiljö
Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Service
Stadsdelscentra med både kommersiell och allmän service ligger vid
Fäladstorget, cirka 700 meter nordväst om planområdet. Utöver det finns
inom 300-600 meter dessutom livsmedelsbutiker både öster och väster om
aktuellt område. Inom 500 meter finns fem förskolor (kommunala och
privata) och inom 700 meter finns tre grundskolor, Delfinskolan,
Svenshögsskolan samt Fäladsgården.
Trafik
Planområdet omges av Magistratsvägen i norr, Delfinvägen i öster, Norra
Ringen i söder och i väster en busshållplats för både lokal- och regionaltrafik.
Trafikmängden på Norra Ringen, som är en statlig väg, uppgår till 17 520
fordon/årsmedeldygn, varav 10 % tung trafik (2015) på sträckan mellan
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Svenshögsvägen och Delfinvägen. Trafikmängderna på Delfinvägen uppgick
till 7 600 fordon/årsmedeldygn varav 7 % tung trafik (2013) medan
trafikmängden på Magistratsvägen uppgår till 5 200 fordon/årsmedeldygn
(2014), varav tung trafik antas utgöra 8 %.
Gång- och cykelvägar löper längs områdets alla sidor utom den södra.
Hållplatser för stadsbuss finns längs Magistratsvägen, omedelbart norr om
planerad bebyggelse, och hållplatsläge för regiontrafik finns strax väster om
planområdet. Inom en snar framtid kommer även hållplats för spårväg,
hållplats Ideon, att finnas inom 500 meters avstånd från planområdet.
Trafikbuller
För detaljplanen ligger den av Riksdagen antagna ”Förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216)” till grund, gällande från 1
juni 2015, reviderad 1 juli 2017. Enligt denna bör bostäder lokaliseras så att
följande nivåer inte överskrids:
Utomhus vid fasad – 60 dBA(A) ekvivalent ljudnivå*
Utomhus vid uteplats – 50 dBA(A) ekvivalent ljudnivå
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå**
*Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids
under nattetid klockan 22-06.
**Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10
dB och maximalt 5 gånger/timme under dagtid klockan 06-22.
Den översiktliga bullerkartläggning som kommunen tagit fram tyder på att
bullervärdena i det aktuella området överskrider riktvärdet för trafikbuller vid
bostäder.

Översiktlig bullerkartläggning, ekvivalent ljudnivå

Utredning, ”Fastighetsboken 1, Lund – Trafikbuller”, ÅF, har tagits fram för
att få en noggrann redovisning av bullernivåerna från prognosticerade
trafikflöden år 2035. Beräkningsresultaten baseras på att husen placeras i
kvarterens utkant, med långsida mot vägtrafiken.
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Vid den södra sidan, mot Norra Ringen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 65 – 70 dB(A).
Vid den östra sidan, mot Delfinvägen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 59 – 63 dB(A).
Vid den norra sidan, mot Magistratsvägen, beräknas samtliga våningsplan vid
fasad överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade
ekvivalentnivåer uppgår till 58 – 62 dB(A).
Vid den västra och nordvästra sidan beräknas samtliga våningsplan vid fasad
överstiga 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Beräknade ekvivalentnivåer
uppgår till 57 – 66 dB(A).
Fasader vända mot den gröna gården och gården vid det överbyggda garaget
beräknas få betydligt lägre ljudnivåer. Ekvivalentnivån beräknas inte
överstiga 55 dB(A) och maximal ljudnivå inte över 70 dB(A).

Bullerutredning, ekvivalent ljudnivå
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Bullerutredning, maximal ljudnivå

Natur
Topografi

Kartbild över planområdets lutning

Området är som högst i den sydöstra delen, där ligger markhöjden på cirka
+74 meter. Därifrån sluttar marken ner mot väster, nordväst och norr.
Området är som lägst i den nordvästra delen; +68 meter.
Natur, park och vegetation
Större del av området utgörs av en parkeringsyta. Parkeringen har stått
oanvänd länge vilket har lett till att växtligheten tagit överhand och
14 (41)
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vegetation har över stora delar trängt igenom asfalten. Vegetationen utgörs
till stor del av unga lövträd, buskage, gräs och örter.

Den nedlagda parkeringen

Den västra delen av området är parkmark och utgörs till stor del av klippt
gräsmatta som kantas av lövträd mot gång- och cykelvägen och
busshållplatsen för regiontrafik.

Gräsmattan vid busshållplatsen

Geotekniska förhållanden
Jordlagren inom området är cirka 30 meter mäktiga och består enligt
jordartskartan till övervägande del av lermorän. Nära markytan, med en
mäktighet på 2-3 meter förekommer mulljord eller fyllning som
15 (41)
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huvudsakligen innehåller lermorän med inslag av sand eller grus. Uppmätta
grundvattennivåer varierar mellan +69,5 och +70,5 och något
grundvattenmagasin bedöms inte förekomma då lermoränen är så tät.
Enligt översiktlig översvämningskartering är riskerna för översvämning i
området små, se blå markering i kartan nedan. I den västra och till viss del i
den norra delen uppvisas mindre omfattande flödesmängder, se
grön/gul/orange markering.

Översiktlig översvämningskartering

Markföroreningar
Översiktlig markmiljöundersökning samt kompletterande miljögeoteknisk
undersökning har genomförts. Resultaten från undersökningarna visar att
markföroreningar förekommer. Halterna av cancerogena polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning (KM). Övriga analyserade ämnen, tungmetaller och
petroliumkolväten, förekommer i sådan omfattning som understiger
riktvärdena för KM.
Markradon
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som
normalriskområde.
Luftföroreningar
Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och miljön.
Exponering av luftföroreningar kan orsaka flera olika typer av hälsobesvär,
till exempel ökad sjuklighet i luftvägssjukdomar samt hjärt- och
kärlsjukdomar. I lagstiftningen finns miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som tillåts.
Miljökvalitetsnormen är ett gränsvärde som inte får överskridas och syftar
till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Det är kommunens uppgift att kontrollera
luftkvaliteten och se till att normerna uppfylls. Förutom MKN finns även
Sveriges miljömål (nationella) samt LundaEko (lokala) som definierar
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miljökvalitetsmål inom olika områden. De lokala målen för frisk luft är
likvärdiga de nationella.
Med anledning av planområdets närhet till den starkt trafikerade
genomfartsleden, Norra Ringen, har luftkvaliteten undersökts för att kunna
bedöma markens lämplighet för bostadsändamål. Mätningar och
spridningsmodellering har utförts för få fram vilken luftkvalitet det är i
området och utredningen görs för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre
än 10 mikrometer (PM10) för vilket det finns nationella gränsvärden (MKN).
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppgår till 40 µg/m3 (årsmedelvärde)
och PM10 uppgår till 40 µg/m3 (årsmedelvärde). Motsvarande siffror i
miljömålen för kvävedioxid är 20 µg/m3 (årsmedelvärde) medan PM10
uppgår till 15 µg/m3 (årsmedelvärde).
I resultaten från luftkvalitetsmätningarna och beräkningarna framgår att
halterna av NO2 uppgår till 19 µg/m3 (uppmätta halter) respektive 15 µg/m3
(beräknat värde). Motsvarande värden för PM10 uppgick till 21 µg/m3
(uppmätta halter) respektive 15 µg/m3 (beräknat värde).
Teknisk försörjning

Kartbild av ledningar inom planområdet

Ledningar för dagvatten (grön) finns i Norra Ringen, Magistratsvägen och
längs Delfinvägen. I Magistratsvägen och Delfinvägen finns även
vattenledningar (blå) medan spillvattenledningar (tunn röd) endast ligger i
Magistratsvägen. Fjärrvärmeledning (kraftig röd) kommer från
Magistratsvägen i öster och fortsätter längs Delfinvägens östra sida för att
passera under Norra Ringen och vidare söderut.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Detaljplanen syftar att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse,
huvudsakligen hyresrätter men även bostadsrätter samt till viss del
närservice som till exempel butik och restaurang.
Förslaget innebär att bebyggelsen som utgörs av flerbostadshus i varierande
våningsantal, 5-6 våningar med möjlighet till uppskjutande delar, uppförs
kring en gemensam grön gård. Kvartersgator gör området tillgängligt för
fordonstrafik. Närservice förekommer i viss omfattning, främst i de båda
norra hörnen av kvarteret.
Planförslaget innefattar:
• Kvartersmark för bostadsändamål och centrumverksamhet
• Allmän plats för gatumark, parkmark och torg
Övergripande karaktär och disposition
Platsens förutsättningar innebär att bebyggelsen behöver användas och
placeras så att den ger ett skydd mot omgivande trafikljud samtidigt som en
inre grön gård görs tillgänglig för de boende. Gårdsrummet kommer att ges
en mångfasetterad funktion med plats för både dagvattenhantering och
cykelparkering men även ytor som erbjuder en spännvidd av olika gröna
rum med plats för både aktivitet och stillhet.
Bebyggelsens form antyder fyra kvarter där innergården tillåts sträcka ut sig
som en gemensam grön yta. En kvartersgata planeras igenom området från
nordväst för att leda in trafik till området vilket fysiskt bryter av den gröna
gården. Gårdsrummets visuella upplevelse bedöms dock bibehållas. Gatan
ombesörjer trafik till parkeringsgaraget i det västra kvarteret men även till
markparkeringarna som planeras att kanta hela kvarterets södra sida mot
Norra Ringen. Vändzoner, som även är dimensionerade för till exempel
sopbil och räddningsfordon, planeras både i områdets östra och västra del.
I förslaget till kvartersutformning föreslås möjligheter att etablera
verksamhetslokaler, främst i de nordvästra respektive nordöstra hörnen. Det
nordvästra hörnet har redan idag ett stort flöde av förbipasserande
fotgängare, cyklister samt kollektivtrafikresenärer. Platsen har därmed goda
förutsättningar för en etablering av service. Ett litet torg föreslås anläggas
mellan den planerade bebyggelsen och busshållplatsen. Även det nordöstra
hörnet har ett stort flöde av förbipasserande.
Då kvarterets längdmått är ganska stort och bebyggelsehöjden sträcker sig
upp till sex våningar, med tillåtelse ytterligare våningar, bör en variation i
utformningen användas för att bryta ner skalan. Exempelvis kan
bebyggelsens taklandskap varieras och fasader kan få utskjutande partier
med färg- och fasadmaterial med kontrastverkan.
18 (41)

Page 318 of 459

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2018-08-10

1281K-P244
PÄ 30/2017a

B
A

C

D

Illustrationsplan med kvarteren A-D markerade

Markanvändning och gestaltning
Platsbildningar och grönstruktur
Den nordvästra delen, som vänder sig mot hållplatsläget för regiontrafik,
lämpar sig väl för en platsbildning i form av ett torg då platsen kommer att
ha goda förutsättningar för att bli en naturlig samlingspunkt och en plats där
människor kommer uppehålla sig, varför markanvändningen föreslås
regleras som [TORG].
Här råder närhet till hållplatser,
gång- och cykelvägar som både
leder till de norra stadsdelarna
och till universitet,
sjukhusområdet och centrala
Lund samt ett framtida
serviceutbud ger ytterligare
incitament till att skapa en
permanent platsbildning i form
av ett torg.
Idag växer ett stort träd på platsen. Detta träd kommer att bidra till en
trivsam tillvaro på det planerade torget och därför bör man låta trädet stå
kvar och vara aktsam vid byggnation.

Trädet vid torget
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Den nordöstra delen av kvarteret lämpar sig också för etablering av någon
typ av verksamhet då även denna hörna har en stor andel passerande
fotgängare och cyklister varje dag, här sammanstrålar gång- och
cykelvägarna från Magistratsvägen och Delfinvägen. Dock avses inte någon
platsbildning i juridisk mening anläggas på platsen.
Det befintliga parkstråket i väster är viktigt för både grönstruktur och gångoch cykeltrafikanter då det förbinder de norra delarna av Lund med
universitetsområdet, sjukhusområdet och centrum. Stråket, som i planen får
markanvändningen [PARK] med egenskapsbestämmelsen [gång- och
cykelväg] förstärks genom den vegetation som växer längs med. De friska
uppväxta träden är en tillgång och bör få finnas kvar, speciellt eken vid
stråkets östra sida är. Om behov föreligger för avverkning av träd bör nya
träd ersätta de borttagna.
Bebyggelsen föreslås placeras i kvarterets utkanter, på så sätt skapas plats
för en generöst tilltagen innergård. Planområdets största kvartersgård, gröna
gården, har därigenom goda möjligheter att erbjuda rum för både
avkoppling och aktivitet för de boende i områdets alla kvarter. Flera av de
befintliga träden bevaras och bidrar till utformningen av gården. Utöver
avkoppling och aktivitet, kommer gården även att fungera som plats för
dagvattenhantering och cykelparkering. Ett mindre gårdsrum, lilla gården,
föreslås i kvarter A, det kvarter som planeras längs västerut. Gården
planeras ovanpå garagets bjälklag och kommer att ligga förhöjt i förhållande
till den större gröna gården i öster vid kvarter B-D. Även i detta mindre
gårdsrum skapas utrymme för både lek och avkoppling. Bestämmelser som
ger möjligheter för dessa gröna gårdar utgörs av [b2] som reglerar
planterbart bjälklag i kvarter A samt bestämmelsen [plantering] som anger
att marken ska förses med vegetation.

C

B

D
Illustration ”Gröna gården”
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A

Illustration ”Lilla gården”

Bostadsbebyggelse
Förslaget innebär att fastigheten byggs i fyra kvarter, som binds samman
med en större sammanhängande grön gård för de boende. Lägenhetstyperna
varierar i både upplåtelseform och storlek då hyresrätter, bostadsrätter,
studentlägenheter samt vård- och anhörigboende planeras. Beräknat antal
lägenheter inom planområdet är mellan 400 – 500 stycken.
Markanvändningen får utgöras av bostäder med centrumverksamhet i
bottenvåningen, betecknas i plankartan [BC] respektive utgöras av bostäder
med endast centrumverksamhet i bottenvåningen [BC1]. Bebyggelsen
föreslås generellt uppföras i 5-6 våningar. Detta regleras med bestämmelse
om högsta antal våningar [V] samt [v] som innebär att utöver angivet
våningsantal får ytterligare en våning uppföras på 50 % av underliggande
vånings takyta. Det nordöstra och sydöstra hörnet accentueras genom att
tillåta sju våningar och mot torget, i den nordvästra delen, tillåts 8 våningar.
Delar av kvarteren begränsas till att högst få uppgå till fyra våningar.
Byggnadstekniska bestämmelser finns som reglerar att grundläggning ska
utföras radonskyddad [b1], att takbjälklaget på kvarter A ska vara
planteringsbart [b2] samt [b3] att bottenvåningens rumshöjd minst ska vara
3,5 meter för att förberedas för etablering av verksamhetslokal.
För att säkerställa att innegården inte blir bebyggd eller förses med
parkeringsplatser, undantaget handikapparkering, har innergården försetts
med bestämmelsen [ej parkering] samt bestämmelse om att marken inte får
förses med byggnad, så kallad prickmark, som betyder att [Marken inte får
förses med byggnad, undantaget mur/vall. Komplementbyggnader får
uppföras med en högsta totalhöjd om 3 m. Mot allmän plats får balkonger,
skärmtak, burspråk och frontespiser kraga ut 1,5 meter och placeras lägst
3,0 meter över marknivå. Marken får underbyggas med anläggningar för
avfalls- och dagvattenhantering.].
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Bebyggelsen måste dessutom i huvudsak placeras längs förgårdslinje, vilket
regleras med planbestämmelsen [p1] medan [p2] reglerar att sockel (överkant
bottenvånings bjälklag) mot allmän plats får högst placeras 1,0 meter över
marknivå.
Möjlighet för utskjutande byggnadsdelar mot innergård finns i begränsa
omfattning och genom exploateringsbestämmelsen [e35] anges att 35 % av
egenskapsområdes yta får bebyggas.
För att undvika att kvarteren upplevs som slutna föreslås att entré/er ska
finnas mot allmän plats, som bestämmelsen [entré] reglerar.
Utfartsförbud krävs av trafiksäkerhetsskäl mot Norra Ringen, vid torget i
nordväst samt i öst och nordöst. Denna planbestämmelse illustreras med
symbol i form av cirklar på användningsgränsen.
Plats för lek måste finnas på innergården vilket regleras med [lek].
All bebyggelse förses med bestämmelse om högsta byggnadshöjd [Högsta
byggnadshöjd i meter, burspråk och frontespiser får uppföras utan att det
påverkar beräkningen av byggnadshöjden] med en symbol i form av en
romb med höjdangivelsen i.
Exploatörens skisser på bebyggelsen omfattar bostadshus med sadeltak med
varierande riktningar och en taklutning om 45 grader. Det innebär att
vindsutrymmen skapas. Vindarna föreslås inredningsbara och kan användas
både som förråd, teknikutrymme och lägenhetsyta. Om planbestämmelser
inte reglerar annat är det tillåtet att uppföra sadeltak med 45 graders lutning
och inredningsbara vindar. Genom att inte reglera detta finns förutsättningar
att skapa en variation i taklandskapet.
Kommersiell service
Bebyggelsen som vänder sig mot Magistratsvägen och hållplatsläget i
nordväst, men framför allt de båda nordliga hörnen, har goda förutsättningar
för att låta uppföra verksamheter. Lägena lämpar sig väl för någon typ
handel eller annan kommersiell verksamhet. Föreslagen planbestämmelse,
C, innebär att centrumverksamhet får etableras i bottenvåningen och gäller
inom princip hela kvarteret medan planbestämmelsen C1 innebär att
centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningen. Den bestämmelsen gäller
för det nordvästra läget.
Trafik
Biltrafik
Befintliga vägar i närområdet föreslås inte förändras men en ny infart till
området, en kvartersgata, föreslås att anläggas från Magistratsvägen. Denna
kvartersgata löper i nordsydlig riktning ned genom kvarteren. Gatan blir
sedan parallell med Norra Ringen och följer huskropparnas byggnadsliv
både öster- och västerut. Denna kvartersgata föreslås att kantas av
parkeringsplatser och avslutas med vändzoner dimensionerade för
renhållnings- och räddningsfordon.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att trafikarbetet ökar i
närområdet. Tillkommande bostäder bedöms alstra en trafikökning med ca
770 rörelser/dygn.
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Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelvägar förändras inte genom planförslaget förutom
att gång- och cykelvägen längs Magistratsvägen görs bredare. Gång- och
cykelvägens totala bredd föreslås utökas till 3,75 meter. Trädplanteringen
mellan körbanan och gång- och cykelvägen blir oförändrad.
I kvarterets östra och västra delar föreslås att gena anslutningar utförs till de
befintliga gång- och cykelvägarna. Det kommer att gagna fotgängare och
cyklister men även bidra till att göra storkvarteret mer tillgängligt och
inbjudande.
Gång- och cykelvägen parallell med Delfinvägen föreslås därför möta det
planerade bostadskvarteret med en lägre slänt än den som finns idag då
planområdet i denna del föreslås avbanas cirka 1-1½ meter. Slänten förses
med växtlighet i form av pelarträd och klätterväxter som klättrar upp på den
stödmur som skiljer slänt från plan mark. Längst i norr, mot nordöstra
hörnet, anläggs trappavsatser istället för slänt. Slänt och trappavsats föreslås
tillhöra kvartersmarken för bostadsbebyggelsen.

Bebyggelsens möte med gång- och cykelvägen i öster

Bebyggelsen möter omgivningen i sydöst
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Gång- och cykelvägen längst i väster möter kvarteret på samma vis som
idag förutom att det föreslås anläggas en trappa mellan kvarteret och gångoch cykelvägen vid tunnelmynningen för att skapa genhet.

Bebyggelsen sedd från sydväst

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken förändras inte genom detta planförslag.
Parkering
Förslaget innebär att det i kvarter A, i den västra delen av planområdet,
uppförs ett parkeringsgarage i de två nedre våningarna. Garaget planeras att
förses med planteringsbart bjälklag då denna utgör gårdsmiljö för boende i
kvarter A. In- och utfart till garaget ska ske från kvartersgatan. Garaget
bedöms förutom bilparkeringar även kunna innehålla ett servicecenter för
cykel samt cykelparkeringsplatser.

Parkeringsgarage i kvarter A till vänster i bild

Kvartersgatan som planeras parallellt med Norra Ringen förses med
markparkeringar. I anslutning till de båda vändzonerna längs kvartersgatan i
den östra respektive den västra delen av planområdet föreslås ytterligare
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några markparkeringar. Ett mindre antal parkeringsplatser föreslås även på
kvartersgatan som leder in till området.
Gällande parkeringsnorm för bilparkering ska tillämpas vilket för
flerbostadshus innebär 9 bpl/1000 m2 bruttoarea (BTA). Det är dock möjligt
att få en reduktion på p-nomen med upp mot 30 % om man tillhandahåller
mobilitetsåtgärder. Mobilitetsåtgärder är ett koncept som går ut på att
förändra resenärers attityder och beteenden för att främja hållbara
transporter och på så sätt påverka bilanvändandet. Med hjälp av dessa
åtgärder kan byggaktörer påverka det faktiska parkeringsbehovet samt ge de
boende goda förutsättningar att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool och
därmed minska behovet av att äga egen bil. Byggaktören i föreliggande
planärende har valt ut följande mobilitetsåtgärder:
• medlemskap i bilpool i minst 5 år,
• gemensamt parkeringshus för samnyttjande,
• speciell omsorg läggs på tillgången och utformningen av
cykelparkeringen,
• cykelpooler med såväl vanliga cyklar som elcyklar och lådcyklar,
• serviceanläggning för cyklarna som pump och verktyg,
• kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen innan inflyttning,
• årlig uppföljning och utvärdering gemensamt av fastighetsägare och
kommun minst fem år efter införandet av åtgärderna,
• ett kort kopplat till både bilpoolsmedlemskapet och till kollektivtrafiken
förladdas med en reskassa i syfte att locka boende till bilpool och
kollektivtrafik och
• intelligenta leveransskåp med kylfunktion i entréer för att möjliggöra
leveranser av mat till boende.
Möjliga ytterligare åtgärder:
• avtal om årlig kostnadsfri cykelservice,
• cykel ingår eller kan köpas subventionerat vid inflyttning samt
• realtidsinformation för kollektivtrafiken genom en välexponerad skylt i
fastigheten.
Utifrån mängden mobilitetsåtgärder som tillhandahålls av byggaktören är en
reduktion på 30 % av parkeringsnormen rimlig. I samband med
bygglovsprövningen redovisar byggherren slutligen vilka åtgärder som
avses och en omräkning av parkeringsbehovet utförs.
Gällande parkeringsnorm för cykelparkering ska tillämpas vilket för
flerbostadshus innebär 30 cykelplatser/1000 m2 bruttoarea.
Cykelparkeringar föreslås finnas på flera platser inom planområdet, både i
parkeringsgaraget och i markplan där goda möjligheter för uppställning och
fastlåsning av olika typer av cyklar finns.
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Störningsskydd
För att innehålla riktvärdena enligt Förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggande (2015:216 och 2017:359), kommer planbestämmelse att
krävas som reglerar bostadsbebyggelsen. Genom planbestämmelsen [m1]
görs förordningen till bestämmelse som innebär att i lägen där bullernivån
överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst hälften av bostadsrummen
i en bostad större än 35 m2 ha tillgång till en sida med bullernivåer om högst
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Mindre lägenheter om högst 35 m2
kan byggas där upp till 65 dBA ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad. Minst
en uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till bostaden ska ha högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
För att föreslagen markanvändning ska vara lämplig ur ett riskhänseende
med avseende på närhet till led där farligt gods transporteras (Norra Ringen)
ska skyddsåtgärder säkerställas. Enligt PM – Risk – Fastighetsboken 1 i
Lund behöver följande åtgärder utföras. Genom planbestämmelsen [m2]
regleras att byggnad ska förses med central avstängningsbar ventilation,
genom planbestämmelsen [m3] säkerställs att dike i kombination med
mur/vall ska finnas längs med användningsgräns mot Norra Ringen,
bestämmelse om brandskyddad fasad [m4] innebär att brandklassad fasad
motsvarande minst EI 30 med fönster (ej öppningsbara) i brandteknisk klass
EW 30. Fasaden ska utföras i obrännbart material utan oskyddade
ventilationsöppningar mot farligt godsleden, varken i fasad eller takfot.
Marken närmast Norra Ringen får en bestämmelse om att marken inte får
förses med byggnad.
Enligt Översiktlig markmiljöundersökning samt Kompletterande
miljögeoteknisk undersökning förekommer markföroreningar inom
planområdet. Med anledning av graden av förorening och föreslagen
markanvändning regleras att avhjälpandeåtgärd för förorening i mark ska
utföras innan startbesked för uppförande av nya byggnader ges.
Byggnader ska utföras radonskyddade då området utgör normalriskmark.
Med planbestämmelsen [b1] regleras att grundläggning ska utföras
radonskyddad.
Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintliga system för el, tele och
bredband. Fjärrvärmeledning finns framdraget till grannfastigheterna i öster
och väster. Därigenom finns goda möjligheter att bygga ut fjärrvärmenätet
så att även föreslagen bebyggelse på Fastighetsboken 1 går att ansluta.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Föreslagen bebyggelse
kan anslutas till befintligt system för vatten-, spillvatten och
dagvattenhantering. VA SYD ansvarar för att ta hand om dagvatten upp till
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dimensionerande regn. Kommunen ansvarar för att ta hand om skyfall, det
vill säga dagvatten utöver dimensionerande regn.
Dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget. Av denna framgår att
återkomsttiden för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem 5 år för
tät bostadsbebyggelse. För att flöden av dagvatten från planområdet inte ska
öka efter exploateringen krävs fördröjning av dagvatten med flödesreglerat
utlopp eller andra åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Fördröjningsvolymen vid ett 5-årsregn är 82 m3. Beräkningen baseras på att
flödet ut från området vid ett klimatanpassat 5-års regn ska motsvara dagens
flöde ut från området vid dagens 5-årsregn. Önskade fördröjningsvolymer
kan uppnås genom att modulera marken, använda sig av olika
markbeläggningar eller underjordiska magasin. Exploatören har för avsikt
att använda sig av flera olika fördröjningsåtgärder bland annat föreslås att
det på innergården uppförs ett magasin, en så kallad raingarden,
genomsläpplig markbeläggning och planteringsbart bjälklag på garaget i
kvarter A. Ytor finns att tillgå inom kvartersmarken för att anlägga olika
typer av åtgärder.
Vid kraftigare nederbörd, då magasin och kommunala ledningar inte kan
klara av mängderna vatten, är det viktigt att vattnet kan rinna ut längs gator
och gångstråk så att vatten inte blir stående och orsakar skador på
bebyggelsen. I samband med detaljprojekteringen av området kommer
marken höjdsättas för att åstadkomma lämpliga rinnvägar vid kraftig
nederbörd.
Renhållning
Området förslås förses med både underjordiskt sophanteringssystem, så
kallade UWS-kärl, samt ett mer traditionellt system med kärl ovan mark.
UWS-kärlen placeras på lämpliga platser i den södra delen av planområdet
där tillgänglighetskrav för boende och utrymmesbehov för sopbilen avgör
exakta platser för detta. För bostäderna i den norra delen av storkvarteret
kommer hantering av avfall ske i miljörum i anslutning till bebyggelsens
entrévåning. Uppställningsplats för sopbil är möjlig att ordna på anvisade
platser längs med Magistratsvägen.
Höjdsättning/topografi
Markens högst belägna område ligger i den sydöstra delen. Därifrån sluttar
marken nedåt åt norr och väst. Planområdet föreslås massbalanseras genom
att avbana marken i den sydöstra delen cirka 1-1½ meter och fördela dessa
jordmassor över de lägre delarna av området. Genom planbestämmelse som
anger färdig marknivå säkerställs att markens förhållande gentemot
omkringliggande mark blir rimlig.
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Längdsektion Norra Ringen, röd linje markerar befintlig marknivå.

Räddning
Området ligger inom normal insatstid. Uppställningsplatser för
räddningstjänstens fordon går att anordna i enlighet med räddningstjänstens
anvisningar. Trapphusen behöver utföras som så kallade Tr2, vilket innebär
att utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänsten.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 år från det datum den vinner laga
kraft.
Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares
bestridande, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ändrad lovplikt, lov med villkor
Innan startbesked för uppförande av nya byggnader ges måste
avhjälpandeåtgärd för förorening i mark vara utförd.
Avtal
Exploateringsavtal innehållande bland annat marköverlåtelse,
gatukostnadsersättning och andra genomförandefrågor ska upprättas med
exploatören och undertecknas innan föreslagen detaljplan antas.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Kommunen ansvarar för ombyggnad och utbyggnad av allmän platsmark.
Ombyggnad och utbyggnad med anledning av exploateringen bekostas av
exploatören via gatukostnadsersättning. Kommunen ansvarar och bekostar
drift och underhåll av allmän platsmark.
Åtgärder på allmän plats med anledning av detaljplanens genomförande är:
o Anläggande av nytt torg
o Breddning av gång- och cykelväg
o Angöringsfickor
Åtgärder på allmän plats utanför planområdet men med anledning av
exploateringen:
o Förnyelse av Borgareparken och gång- och cykelstråken till och från
Borgareparken och skolor kan behövas med anledning av den nya
exploateringen. Förnyelsen innebär, i sådant fall, att nödvändiga
åtgärder utförs för att anpassa parken och gång- och cykelvägarna
till den ökande belastningen som fler boende medför. Avsikten är att
genom dessa åtgärder öka tåligheten och variationen för att anpassa
Borgareparken och gång- och cykelvägarna till de nya
förutsättningarna. Exploatören ska vara med och bidra till dessa
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åtgärder genom gatukostnadsersättning. Kommunen ska utföra de
eventuella åtgärderna. Nödvändiga åtgärder ska utredas vidare under
planprocessen.
VA SYD är huvudman för det allmänna VA-nätet. VA SYD ansvarar för
och bekostar VA-anläggningen. Kostnaden för eventuell utbyggnad- och
ombyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras genom
anslutningsavgifter enligt vid tid gällande VA-taxa. VA SYD ansvarar för
och bekostar även drift och underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll
finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och
underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och
bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för
respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Ledningar som behöver flyttas med anledning av exploateringen och som
inte bekostas av ledningsdragande verk ska hanteras och bekostas av
exploatören.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Del av Norra Fäladen 4:1 som i detaljplan är utlagt som kvartersmark för
bostäder ska överföras till Fastighetsboken 1 genom fastighetsreglering.
Om del eller delar av kvarteret önskas avstyckas till en egen/egna
fastighet/er kan detta prövas i lantmäteriförrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988).
Om väsentliga behov för officiellt servitut föreligger kan detta prövas i
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).
På Fastighetsboken 1 finns anteckning om att industritillbehör inte ska vara
fastighetstillbehör. Om anteckningen är inaktuell kan den tas bort.
Gemensamhetsanläggningar
Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan
gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta prövas i
lantmäteriförrättning enlighet Anläggningslagen (1973:1149).
Ledningsrätt
Rätt att framdra ledningar inom planområdets kvartersmark kan regleras
med ledningsrätt endast inom u-område alternativt inom allmän platsmark.
Prövas i enlighet med Ledningsrättslagen (1973:1144).
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Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning
eller upplåtelse av ledningsrätt. Med ansökan följer lantmäterikostnader
samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för
rättighet. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av respektive åtgärd
eller annan vid överenskommelse.
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KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan
Planområdet avviker från översiktsplanen, ÖP 2010, då föreliggande
planområde sammanfaller med område redovisat som verksamhetsområde i
översiktsplanen. Ett genomförande av planen innebär att denna mark ersätts
med mark för bostadsbebyggelse. Planförslaget följer dock översiktsplanens
intention om att Lund ska växa genom förtätning av bostadsbebyggelsen.
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vi en behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Markanvändningen ändras från verksamhetsområde för kontor, forskning
och utveckling till bostäder vilket innebär att förtätning sker på redan
ianspråktagen mark och att jordbruksmark inte används. Planområdet ligger
på en plats med goda förbindelser till kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar. Med avseende på luftkvalitet och buller behöver eventuellt
åtgärder utföras för att innehålla riktvärdena.
Området har efter åratal i träda blivit beväxt med träd, buskage, gräs och
örter och är därmed en lokal för småfågel och insekter.
Fastigheten saknar bebyggelse idag och ett plangenomförande innebär att
bostadsbebyggelse i fler våningar kommer att uppföras. Kommande
bebyggelse kan ha viss inverkan på bakomliggande bostadsbebyggelses
utblickar.
Antalet trafikrörelser i området kommer att öka vid ett plangenomförande.
Platsen saknar belysning och ett genomförande av planen innebär att
området kommer bli upplyst både av belysning från bostäderna och av
allmänbelysningen i kvarteret.
Den nationella miljökvalitetsnormen för luft ställs mot det lokala miljömålet
enligt Lunda Eko.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser. Det föreslås därför att en formell
miljöbedömning inte behöver göras enligt miljöbalken. Behovet av
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte belysas i
en separat miljökonsekvensbeskrivning.
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Påverkan på riksintressen
Planförslaget angränsar mot riksintresset för kommunikationer, väg.
Byggrätterna i planförslaget ligger på ett avstånd till Norra Ringen i likhet
med övrig befintlig bebyggelse i närbelägna fastigheter. Genom att placera
bebyggelsen på samma avstånd anser stadsbyggnadskontoret att föreslagna
byggrätter i sig inte påverkar möjligheterna till drift, underhåll eller framtida
utveckling av riksintresset för kommunikationer. Sammantaget bedöms inte
planförslagets genomförande medföra någon betydande påverkan på
riksintresset.
Exploatering i närheten av statliga anläggningar
Enligt Trafikverket finns det restriktioner beträffande ny bebyggelse i
anslutning till väg, som syftar till att motverka miljö- och säkerhetsrisker
samt säkerställa drift- och underhåll och säkra den långsiktiga funktionen i
anläggningen. Restriktionerna är av olika art och kan uttryckas som ett
skyddsavstånd i antal meter eller som en större bestämd skyddszon. Vissa
avstånd utgör minimikrav som ska följas, medan andra avstånd utgör råd
och rekommendationer från vilka undantag kan göras. I föreliggande fall
rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter.
Då planerad bebyggelse placeras på ett avstånd till Norra Ringen i likhet
med befintlig bebyggelse i närbelägna fastigheter samt att riskutredningen
medger planerade byggrätter om vissa skyddsbestämmelser införs, anser
stadsbyggnadskontoret att föreslagen exploatering är möjlig att genomföra.
Minsta avstånd om 12 meter till riksväg enligt väglagen innehålls.
Påverkan på statlig anläggning i samband med exploatering
Större exploateringar kan ge effekter på omgivningen i form av väsentligt
ökad trafikföring med ökad risk för olyckor som följd. Trafikalstringen som
förorsakats av planförslaget har studerats och i trafikanalysen framkommer
att kapaciteten på cirkulationen vid Norra Ringen/Delfinvägen redan idag är
överbelastad under förmiddagens maxtimme. Tillkommande trafikökning
innebär enbart en marginell skillnad kapacitetsmässigt, då trafikökningen
orsakad av plangenomförandet endast utgör 10 % av den totala
trafikmängden. Trafik från det planerade området har dessutom möjligheten
att välja annan väg ut ur området ifall framkomligheten är begränsad.
Miljökvalitetsnormer
Luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM10).
I rapporten Luftkvalitetsutredning, Fastighetsboken 1 framgår att de för
tidsperioden uppmätta halterna av NO2 uppgick till 19 µg/m3 medan de
beräknade värdena var 15 µg/m3. Förmodad anledning till skillnaden mellan
beräknade värdena och uppmätta halter är den ovanligt intensiva
morgontrafiken. Beräknade årsmedelhalter av NO2, inklusive
bakgrundshalter, var 16-19 µg/m3 vilket är betydligt lägre än
miljökvalitetsnormen. Halterna ligger precis lägre eller i nivå med
miljömålet.
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De för tidsperioden uppmätta halterna av PM10 uppgick till 21 µg/m3 medan
de beräknade värdena var 15 µg/m3. Denna skillnad förklaras av
upptorkningseffekter av marken efter en vinterperiod vilket skapar stora
partikelemissioner. Beräknade halter PM10 som ett årsmedelvärde, inklusive
bakgrundshalterna, var 16-17 µg/m3 vilket är lägre än miljökvalitetsnormen.
Halterna är dock högre än miljömålet, vilket är vanligt i stadsmiljö då
bakgrundshalterna är så höga.
Bakgrundshalterna för NOx bedöms till 6 µg/m3 och dessa halter adderas till
den lokalt beräknade NOx-halten. För partiklar (PM10) är motsvarande
bakgrundshalt 12 µg/m3.
Slutsatsen är att de nationella lagkraven uppfylls avseende luftkvaliteten då
beräknade halter av NO2 (årsmedelvärde) inom detaljplaneområdet ligger
lägre än gällande miljökvalitetsnorm. Detta gäller också för PM10. Jämfört
med Sveriges miljömål och LundaEko, som inte har samma lagliga tyngd, är
bedömningen att halterna är strax över eller i nivå med miljömålet ”Frisk
luft”. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
Vatten
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höjeå och Kävlinge ån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höjeå dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlinge ån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Höjeå/Önnerupsbäcken. Dessa vattendrag
uppvisar risk att ekologisk och kemisk status inte uppnås 2021 och
miljöproblem som är gemensamma för dessa vattendrag är påverkan av
miljögifter och övergödning. I Höjeå förekommer dessutom främmande
arter.
I rapporten Dagvattenutredning Kv Fastighetsboken Lunds kommun har
föroreningsbelastningen från planerad exploatering beräknats. Slutsatsen
från föroreningsberäkningarna visar att den totala mängden av fosfor och
kväve samt kadmium och kvicksilver till recipient kommer att öka efter
exploatering med föreslagna åtgärder som beskrivits i underlaget för
dagvattenutredningen. Det finns en risk att de föreslagna åtgärderna inte
räcker enligt krav från myndigheter. För att förbättra reningen av vattnet
föreslås det i rapporten att fler öppna, gröna lösningar som till exempel
raingardens tillskapas då dessa är mer effektiva på att ta hand om fosfor och
kväve än andra lösningar.
Dagvattnet från fastigheten avses fördröjas genom att man använder sig av
flera olika fördröjningsåtgärder. Bland annat föreslås att innergården förses
med en så kallad raingarden, att genomsläpplig markbeläggning används
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och planteringsbart bjälklag används gården på kvarter A. Ytor finns att
tillgå inom kvartersmarken för att anlägga olika typer av åtgärder.
Genom denna föreslagna fördröjning sker en rening av vattnet innan det
släpps vidare till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Tillkommande
dagvatten från planområdet bedöms därför inte medverka till en försämring
av ekologisk eller kemisk status för vattendragen.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Befintlig vegetation avverkas till stor del för att ge plats åt den planerade
bebyggelsen. Större träd som växer och sammanfaller med den planerade
gröna gården avses dock sparas. Livsmiljön för småfåglar, insekter och
mindre däggdjur förändras.
Mark och grundläggning
Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 2001 i samband med då
planerad kontorsbebyggelse. Enligt denna består marken till största del av
lermorän. Nära markytan, med en mäktighet på 2 till 3 meter förekommer
mulljord eller fyllning som huvudsakligen innehåller lermorän med inslag
av sand eller grus. Grundvattennivåerna varierar mellan +69,5 och +70,5.
Lermoränen anses vara så tät att det inte bedöms förekomma något egentligt
grundvattenmagasin.
För varje enskilt byggobjekt ska dock en detaljundersökning utföras.
Markradon
Byggnader ska utföras radonskyddade då området utgör normalriskmark.
Markföroreningar
Översiktlig markmiljöundersökning samt kompletterande miljögeoteknisk
undersökning är utförd 2001 respektive 2008 för att undersöka om marken
är förorenad och om så är fallet, göra en bedömning av föroreningsrisken.
Någon miljöfarlig verksamhet inom området idag eller tidigare har inte
genom förstudierna kunnat upptäckas. Eftersom det inte förväntades
förekomma några märkbara föroreningar valdes det att analysera förekomst
av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt
petroliumkolväten.
Tungmetaller förekommer i låga halter. Samtliga metallhalter understiger de
generella värdena för både känslig markanvändning, KM och mindre
känslig markanvändning, MKM.
PAH har påträffats med förhöjda halter, framför allt cancerogena PAH.
Halterna som återfinns överskrider riktvärdet för KM. De förhöjda halterna
bedöms i huvudsak vara knutna till fyllnadsmaterialet då prov på den
naturligt lagrade jorden inte uppvisade några märkbart förhöjda halter.
Petroliumkolväten förekommer ställvis i fyllningen. Resultaten visar att det
främst är tyngre alifatiska kolväten som påträffats. Halterna är i allmänhet
låga och underskrider i huvudsak de rekommenderade riktvärdena. Vid
rapportering av petroliumkolväten som analyserats med en specifik metod,
GD-FID, erhålls en total mineraloljehalt. Denna halt är generellt högre än
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motsvarande halt av summa fraktionerade alifater och aromater. En
bidragande orsak är att höga koncentrationer av PAH i jordprover lämnar ett
bidrag med faktor 5-8 till den totala mineraloljehalten, vidare kan
jordproverna innehålla olika mängder av naturliga föreningar som
detekteras i analysen. Detta medför att summahalten petroliumkolväten för
det aktuella jordprovet bör förväntas vara lägre.
Inför ett genomförande av detaljplanen ska föroreningarna i marken
avhjälpas.
Hushållning med naturresurser
Planförslaget innebär att förtätning av bostäder sker på mark som redan
ingår i stadsväven.
Stadsbild
Planförslaget innebär en förändring av områdets stadsbild då växtligheten
föreslås ersättas av bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bildar ett eget
storkvarter med en struktur som kan upplevas som sluten varför entréer ska
finnas mot allmän plats.
Arkeologi
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet eller i dess
omedelbara närhet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska
dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats vid vårdagjämning
och sommarsolstånd klockan 9, 12, 15 samt 17. Studierna visar att
slagskugga råder i den södra delen av innergården. Denna del av
innergården avses till viss del användas för cykelparkering. I övrigt kan det
konstateras att solförhållandena är goda även för intilliggande bebyggelse.
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Vårdagjämning kl 9, 12, 15 samt 17.

Sommarsolstånd kl 9, 12, 15 samt 17.

Befintlig teknisk försörjning
Planområdet ansluts till befintliga system för teknisk försörjning. Dagvatten
fördröjs inom kvartersmarken.
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Hälsa och säkerhet
Trafik
Ett genomförande av detaljplanen innebär att trafikarbetet ökar i
närområdet. Tillkommande bostäder bedöms alstra en trafikökning med ca
770 rörelser/dygn.
För att bedöma trafikkapaciteten i cirkulationsplatsen vid Norra Ringen har
en kapacitetsutredning tagits fram. Resultatet av kapacitetsutredningen visar
att cirkulationen är överbelastad och köer bildas på Norra Ringen väst samt
på Delfinvägen under förmiddagens maxtimme redan i dagsläget.
Planområdets tillskott av trafik utgör en så pass liten andel av den totala
trafiken, cirka 10 %, att detta trafiktillskott endast gör marginell skillnad
kapacitetsmässigt. Biltrafiken från planområdet har möjlighet att välja annan
väg ut ur området om köerna skulle utgöra ett problem för framkomligheten.
Buller
Den kringbyggda kvartersstrukturen som förslaget innebär, skapar tysta
innergårdar som lämpar sig för uteplatser i anslutning till bostäderna, då
innergårdarna har en ekvivalent ljudnivå under 50 dB(A) och en maximal
ljudnivå under 70 dB(A).
Samtliga fasader som vetter mot innergårdarna har ekvivalent ljudnivå
under 55 dB(A) samt maximala ljudnivåer under 70 dB(A) och uppfyller
därmed kraven om tyst sida. Det innebär att det vid fasader där riktvärdet
om 60 dB(A) överskrids är möjligt att bygga genomgående lägenheter med
minst hälften av bostadsrummen i bostaden vända mot innergården. Det
innebär också att mindre lägenheter om högst 35 m2 kan byggas där upp till
65 dB(A) ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.
Risk
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram två dokument som belyser hur
kommuner kan visa riskhänsyn vid planering av bebyggelse intill
rekommenderade färdvägar för farligt gods; Riskhantering i
detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder
för farligt gods samt Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen –
bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods
(RIKTSAM). Den senare kräver en fördjupad riskbedömning vid avvikelser
från de skyddsavstånd som länsstyrelsen redovisar. Därför har Lunds
kommun tagit fram Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av
farligt gods, antagen av byggnadsnämnden 2015-11-19. De
rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har tagits
fram med en fördjupad riskbedömning och givet att planerad bebyggelse
uppförs inom ramarna för vad som anges i denna rapport anses riskhänsyn
visats i tillräcklig utsträckning.
För att bedöma planförslaget ur ett riskhänseende har en riskutredning tagits
fram. I denna konstateras att planområdet ligger i direkt anslutning till
rekommenderad färdväg för farligt gods och inom uppmärksamhetsavstånd
enligt Bebyggelseplanering och farligt gods. Planerad markanvändning
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tillförs zon A (parkering - okänslig verksamhet) respektive D (bostäder och
centrumbebyggelse - känslig verksamhet). Utan några ytterligare
skyddsåtgärder kan avståndet mellan vägkant och markanvändningen uppgå
till 20 meter respektive 40 meter beroende på den skyltade hastigheten på
Norra Ringen. Närmast cirkulationsplatsen är Norra Ringen
hastighetsbegränsad till 50 km/h för att övergå till 70 km/h lite längre
västerut.
Genom att anlägga och kombinera olika typer av riskreducerande åtgärder
som till exempel mark- och separationsåtgärder samt brandskyddade
fasader, kan skyddsavståndet minskas. Genom uppförandet av mark- och
separationsåtgärder, som säkerställer att utsläppt farligt gods kvarstannar i
direkt anslutning till transportledens omedelbara närhet, möjliggör att
avståndet kan kortas till 10 meter (50 km/h) respektive 20 meter (70 km/h).
Genom att uppföra brandskyddad fasad kan skyddsavståndet kortas till 0
meter respektive 10 meter.
I planområdets närhet finns verksamheter som har ingått i riskutredningens
studie. Enligt information från Räddningstjänsten Syd är verksamheten öster
om planområdet inte klassificerad som farlig verksamhet enligt lagen om
skydd mot olyckor. Tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiv vara
innehas dock av verksamheten. Med ett skyddsavstånd om 40 meter bedöms
inte brandfarliga varor ge upphov till konsekvenser för planområdet genom
värmestrålning från bränder, men giftiga restprodukter kan bildas vid en
brand varpå riskreducerande åtgärder i form av avstängningsbar ventilation
från central plats bör säkerställas inom området.
Bussterminalen väster om planområdet bedöms inte utgöra något hinder i
riskhänseende.
I den del av planområdet där avståndet mellan byggnad och Norra Ringens
vägkant understiger 20 meter samtidigt som hastighetsbegränsningen är 70
km/h behöver riskreducerande åtgärder i form av brandskyddad fasad
vidtas. Skyddsavstånd kan då reduceras till 10 meter. I den del av
planområdet där avståndet mellan byggnad och Norra Ringens vägkant
överstiger 20 meter behöver inga riskåtgärder vidtas med undantag för
mark- och separationsåtgärder enligt principskiss nedan.
Avstängningsbar ventilation från central plats bör säkerställas inom
planområdet.
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Principskiss mark- och separationsåtgärder

Balanseringsprincipen
En balanseringsbedömning är utförd och enligt denna bör trädraden längs
gång- och cykelvägen som leder under Norra Ringen sparas och
kompletteras med nya friska träd. I detta stråk och inom planområdet bör
miljöer skapas med ett varierat träd-, busk- och örtskikt som gynnar
insekter, däggdjur och småfågel som kompensation för buskage som
försvinner. Inom planområdet bör fördröjning och rening av dagvattnet ske
som kompensation för det som balanseringsområdet tar hand om idag.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms som helhet medverka till en god bebyggd miljö.
Platsen som idag står oanvänd och kan upplevas som otrygg får genom den
tillkommande bebyggelsen en användning som gagnar förbipasserande och
området som helhet. Planerade bostadstyper är varierande, så även
upplåtelseform. Det i sig skapar möjlighet för integration. Föreslagna
byggnaders placeringar och höjdskala har valts både med anledning av
närheten till Norra Ringen och boendemiljön. Den gröna gården, som är väl
tilltagen i sin storlek, kommer att ge de boende närhet till rekreation och en
tyst oas då byggnaderna fungerar som bullerdämpare. Även den mindre
gården och torget i väst respektive nordväst ger förutsättningar till goda
miljöer för ett bra boende.
Tillgång till rekreativ miljö
Bostadskvarteren samlas kring en gemensam gård. Gården som har
generösa mått föreslås innehålla platser för både aktivitet och avkoppling
och vara attraktiv för olika åldersgrupper.
Befolkning och service
Förslaget innebär att befolkningsunderlaget ökar vilket påverkar behovet av
service, både kommunal och kommersiell. Befintlig kommunal service
såsom barnomsorg och skola har av berörd förvaltning bedömts tillräcklig
då lediga platser finns eftersom efterfrågan har minskat över tid.
Planförslaget ger möjlighet att uppföra verksamheter i bottenvåningen.
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Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ger möjlighet för barn i olika
familjekonstellationer att hitta ett boende som speglar olika önskemål och
behov. Platsen med närhet till skola, förskola och en kvartersgård med goda
lek- och vistelsemöjligheter ger förutsättningar ur stadsbyggnadssynvinkel
till en trygg miljö.
Även i följande gestaltnings- och projekteringsarbete kommer barnens bästa
att beaktas.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning. Planförslaget innebär att
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Säkerhet och trygghet
Ett genomförande av planförslaget innebär att fler människor både
överblickar och befolkar de allmänna gaturummen kring planområdet. Det
kan innebära att känslan av trygghet och säkerhet ökar.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Maria Milton
biträdande planchef

Jenny Lindström
planingenjör
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området.

Gränser

utan att det påverkar beräkningen av byggnadshöjden.

Detaljplanegräns

Marken får inte förses med byggnad, undantaget mur/vall.
Komplementbyggnader får uppföras med en högsta totalhöjd om 3 m.
Mot allmän plats får balkonger, skärmtak, burspråk och frontespiser
kraga ut 1,5 m och placeras lägst 3 m över marknivå. Marken får
underbyggas med anläggningar för avfalls- och dagvattenhantering.

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av allmänna platser
GATA

Gata

b1

Grundläggning ska utföras radonskyddad

PARK

Park

b2

Takbjälklag ska vara planteringsbart

TORG

Torg

b3

Bottenvåningens rumshöjd ska vara minst 3,5 m

e35

Marken får endast bebyggas till 35% av egenskapsområdets yta

ej parkering

Parkeringsplats för bil, undantaget handikapparkering, får ej finnas

entré

Entré/er ska finnas vända mot allmän platsmark

lek

Lekplats ska finnas

m1

I lägen där bullernivån överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska
minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 m2 ha
tillgång till en sida med bullernivåer om högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad. Mindre lägenheter om högst 35 m2 kan byggas
där upp till 65 dBA ekivalent ljudnivå erhålls vid fasad. Minst en
uteplats (som kan vara gemensam) i anslutning till byggnaden ska
ha högst 50 dBA ekvivaltent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Användning av kvartersmark
BC

Bostäder, i bottenvåningen även centrumverksamhet

BC1

Bostäder, i bottenvåningen endast centrumverksamhet

Egenskapsbestämmelser för allmänna platser
gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
II

Högsta antal våningar
Högsta byggnadshöjd i meter, burspråk och frontespiser får uppföras
utan att det påverkar beräkningen av byggnadshöjden.

Byggnad ska förses med central avstängningsbar ventilation.

m2

Byggnad ska förses med central avstängningsbar ventilation.

m3

Mur/vall ska finnas längs användningsgräns mot Norra Ringen.

m4

Brandklassad fasad motsvarande minst EI 30 med fönster (ej
öppningsbara) i brandteknisk klass EW 30. Fasaden ska utföras
i obrännbart material utan oskyddade ventilationsöppningar mot
farligt godsleden, varken i fasad eller takfot.

p1

Byggnad ska i huvudsak placeras längs förgårdslinje mot
allmän plats (gäller ej mot allmän plats Norra Ringen)

p2

Sockel (överkant bottenvånings bjälklag) mot allmän plats
får högst placeras 1,0 m över marknivå

plantering

Marken ska förses med vegetation

v

Utöver angivet våningsantal får ytterligare en våning
uppföras på 50% av takytan
Körbar in- och utfart får inte anordnas

+0,0

Upprättad
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Detaljplan för
Fastighetsboken 1 m fl
i Lund, Lunds kommun
PLANKARTA

Föreskriven markhöjd

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från dan dag planen vinner laga kraft
Avhjälpandeåtgärd för förorening i mark ska utföras innan startbesked för uppförande av nya
byggnader ges.
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 137

Detaljplan för Fastighetsboken 1 m.fl.
Samråd

Dnr BN 2018/0272

Sammanfattning
Skanska PU Hyresbostäder AB har ansökt om upprättande av ny
detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl. i Lund. Stadsbyggnadskontoret
har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag
innehållande nya byggrätter för bostads- och centrumändamål på
kvartersmark samt torg, park och gata på allmän platsmark.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-08-10
Illustration, upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M) och Dimitrios
Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl. i Lund, Lunds
kommun för samråd.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): MP står inte bakom kommunens ja till den nya
avfarten från E22 som står omnämnd på sid 4 i planbeskrivningen.
Helmut Moser (V) instämmer med Ulf Nymarks (MP)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Fastighetsboken AB Lundaboken, ℅Skanska PU
Hyresbostäder AB, 205 33 Malmö
Akten
Ju
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-08-23 klockan
17.00–22.50

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, anmäler jäv och deltar ej i
handläggningen av § 131
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
§ 147
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), närvarande § 123-128 kl. 17.00-19.53
Mia Honeth (L), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
§ 144
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Margita Malmros (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) § 131 och för
Mohsen Abtin (S) § 147
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 129149
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 144

Ersättare

Alexander Wallin (M)
Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-17.27 samt
18.09-20.36
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL), närvarande kl. 17.00-22.41
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI), närvarande kl. 17.00-22.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

Övriga

Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Johan Lindström, samhällsplanerare
Johanna Wittenmark, planarkitekt
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Ulrika Thulin, planarkitekt
Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt
Henrik Borg, stadsantikvarie
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Ann Jankelius, trafikstrateg

Justerare

Klas Svanberg (M) med Akram Heidari (S) som ersättare

Paragrafer

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 augusti
2018 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Klas Svanberg (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-08-23

BN 2017/0488

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Paragrafer

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-09-26

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2018-08-10

BN 2018/0272

Byggnadsnämnden i Lund

Jenny Lindström
046-359 36 21
jenny.lindstrom@lund.se

Detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund
– samråd
Magistratsvägen
PÄ 30/2017a

Sammanfattning

Skanska PU Hyresbostäder AB har ansökt om upprättande av ny
detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund. Stadsbyggnadskontoret
har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag
innehållande nya byggrätter för bostads- och centrumändamål på
kvartersmark samt torg, park och gata på allmän platsmark.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-08-10
Illustration, upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10

Barnets bästa

Planprövningen innebär att byggrätter för bostadsändamål uppförs
inom fastigheten. Blandade upplåtelseformer planeras av
fastighetsägaren. Fler bostäder med olika upplåtelseformer ger
möjlighet för barn i olika familjekonstellationer att hitta ett boende
som speglar olika önskemål och behov. Platsen med närhet till skola,
förskola och en kvartersgård med goda lek- och vistelsemöjligheter
ger förutsättningar ur stadsbyggnadssynvinkel till en trygg miljö.

Ärendet

Skanska PU Hyresbostäder AB har, genom sitt bolag Fastighets AB
Lundaboken, inkommit med begäran om planändring. Företagets
ambition är att utveckla fastigheten från en numera oanvänd och öde
parkeringsplats till ett levande kvarter med ett brett utbud av bostäder,

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-35 63 80
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BN 2018/0272

huvudsakligen hyresrätter, men även bostadsrätter, studentbostäder
och äldreboende med anhörigboende samt närservice som till exempel
butik och restaurang.
Föreslagen bebyggelse utgörs av flerbostadshus uppförda kring en
gemensam kvartersgård. Gården är väl tilltagen och inrymmer ytor för
både avkoppling, lek och odling men även plats för cykelparkering
och dagvattenhantering. Bebyggelsen varierar huvudsakligen mellan
5-6 våningar men uppskjutande partier i sju - åtta våningar möjliggörs
i de båda nordliga hörnen samt i det sydöstra. I kvarteret föreslås även
att centrumverksamhet i form av till exempel butik, restaurang och
cykelverkstad att få uppföras, i den nordvästra delen ska dock
centrumverksamhet uppföras i bottenvåningen. Parkeringsbehovet för
bilar föreslås att lösas genom ett garage i två våningar i den västliga
delen samt genom markparkeringar i söder längs med Norra Ringen.
Cykelparkeringar anläggs på lämpliga och lättillgängliga platser inom
planområdet.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att
den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett
genomförande av planförslaget bedöms som helhet innebära en god
hushållning av mark, vatten och andra naturresurser.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar

att skicka ut detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund, Lunds
kommun för samråd.

Maria Milton
biträdande planchef

Jenny Lindström
planingenjör

Beslut expedieras till:
Fastighetsboken AB Lundaboken, ℅ Skanska PU Hyresbostäder AB,
205 33 Malmö
Akten
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Handläggare
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- Översiktlig markmiljöundersökning för
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1. UPPDRAG
Skanska Teknik AB har på uppdrag av Skanska Öresund AB utfört en översiktlig
markmiljöundersökning på fastigheten Norra Fäladen 2:5 i Lunds kommun.

2. BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING
Föreliggande miljöutredning avser att vara ett underlag för bedömning av
föroreningsrisken i marken på Norra Fäladen 2:5.
På den aktuella fastigheten planeras det att uppföras kontorsbyggnader med
källare. I samband med detta kommer schaktning av jordmassor att ske ner till
mellan tre och fyra meter under nuvarande markytan.
Syftet med denna miljöutredning är således att undersöka förekomsten av
eventuella föroreningar inom det aktuella området samt om så är fallet göra en
uppskattning av föroreningarnas omfattning.

3. OMRÅDESBESKRIVNING

Q:\2007\Geo 125022-130 Norra Fäladen, Lund\Äldre undersökning\3533689\Miljö\Miljörapport.doc

Det aktuella området är en del av Norra Fäladens företagsområde. Norra Fäladen
2:5 omges av gatorna Norra Ringen i söder, Magistratsvägen i norr samt
Delfinvägen i öster. Väster om området finns en gång- och cykelväg som leder
in till de centrala delarna av Lund.
Delar av Norra Fäladens företagsområde blev utbyggt under 1960-talet. Området
användes dessförinnan troligtvis till betesmark. På Norra Fäladen 2:5 har det inte
förekommit någon form av bebyggelse. Fastigheten har sannolikt fungerat som
ett upplagsområde och/eller ett tippningsområde från omkringliggande
verksamheter.
Norra Fäladen 2:5 används idag huvudsakligen till parkeringsplatser. Här och var
förekommer det också växtlighet i form av buskar och mindre lövträd.
Vid förstudierna samt från platsbesök kan det sammanfattningsvis konkluderas att
någon direkt miljöfarlig verksamhet på den aktuella fastigheten eller i dess
omedelbara närhet inte kunnat upptäckas. /1/
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4. HYDROGEOLOGISK BESKRIVNING
Jordlagren inom området är ca 30 meter mäktiga och består till övervägande del
av lermorän (SGUs jordarts karta).
Inom det aktuella området har det utförts geotekniska undersökningar och
resultatet av dessa visar huvudsakligen lermorän. Närmast markytan består
jordlagren av mulljord och/eller fyllnadsmassor som huvudsakligen innehåller
lermorän med inslag av sand eller grus. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar
från 2 till 3 meter. Fyllningen anses härstamma från omkringliggande områden då
Norra Fäladens företagsområde byggdes ut.
Resultatet från utförda grundvattenobservationer inom aktuellt område visar att
grundvattennivåerna varierar mellan +69,5 och 70,5. Lermoränen inom området
anses vara så tät att det inte bedöms förekomma något egentligt grundvattenmagasin. /2/, /3/

5. UTFÖRANDE OCH RESULTAT
Provtagning

Q:\2007\Geo 125022-130 Norra Fäladen, Lund\Äldre undersökning\3533689\Miljö\Miljörapport.doc

Jordprovtagningen skedde i samband med en geoteknisk undersökning. Utifrån
den geotekniska undersökningen samt erhållen geologisk och historisk
information valdes 5 punkter för att täcka det undersökta området. Placeringen
av provpunkterna framgår av provtagningsplanen i bilaga 1.
Fältundersökningen ägde rum den 18 och 19 september 2001. Själva provtagningen utfördes av Skanska Teknik AB och skedde med skruvborr med hjälp
av bandvagn av typ GeoTech 604D. Från provpunkterna togs en mängd
jordprover jämnt fördelat med djupet och lades i diffusionstäta plastpåsar.
Jordproverna redovisas i jordartstabellen i bilaga 2.
Kemisk analys
Eftersom det inte förväntades förekomma någon direkt föroreningsrisk inom det
aktuella området bedömdes det att endast analys avseende tungmetaller samt en
översiktlig analys med avseende organiska föroreningar var tillräcklig.
Utifrån iakttagelser i fält samt kunskapen om de geologiska förhållanden
skickades ett urval av prover in för kemisk analys. Fyra samlingsprover,
företrädesvis från fyllnadsmassorna valdes för att erhålla en översiktlig bild av
området.
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De valda samlingsprov:
Jordprov 1:

20:1, 20:2, 20:3

Jordprov 2:

21:2, 21:3, 21:4

Jordprov 3:

23:2, 23:3, 28:2, 28:3

Jordprov 4:

24:1, 24:2

Den kemiska analysen utfördes av SGAB Analytica, som är ett av SWEDAC
ackrediterat provningslaboratorium för både organiska och oorganiska analyser.
Följande analyspaket valdes:
PAH16 + Olja GC-FID + Tungmetaller
PAH = Polyaromatiska kolväten
Olja GC-FID = Analys av oljeföroreningar, framför allt C-H bindningar, mha
gaskromatografi samt flamjonisationsdetektor
Tungmetaller = Arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, mangan, nickel,
bly, vanadin samt zink

Resultatet av den kemiska analys redovisas i bilaga 3 samt i nedanstående tabell.
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Jordprov 1
Jordprov 2
Jordprov 3
Jordprov 4

Olja

summa 16 EPA-PAH

PAH cancerogena

PAH övriga

600

8.60

5.80

2.80

<50

0.30

0.17

0.13

<50

0.34

0.15

0.19

<50

0.09

0.06

0.03

Tabell 1: Resultat från den kemiska analys med avseende på organiska föroreningar
uppmätt i mg/kg TS.

Jordprov 1
Jordprov 2
Jordprov 3
Jordprov 4

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mn

Ni

Pb

V

Zn

3.9

0.21

4.5

12.6

14.2

<0,04

256

11.7

13.6

14.1

40.3

4.7

0.19

5.0

14.2

16.2

0.06

262

13.4

14.9

15.1

36.8

4.2

0.14

7.8

19.8

15.1

<0,04

446

20.2

14.2

18.0

43.2

4.3

0.23

9.2

18.4

16.0

0.12

431

16.3

25.1

19.0

60.2

Tabell 2: Resultat från den kemiska analys med avseende på tungmetaller uppmätt i
mg/kg TS.
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6. UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING
Bedömningsgrunder för förorenad mark
Vid bedömning av förorenad mark har Naturvårdsverket b l a utarbetat generella
riktvärden för tre olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och
exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar, se bilaga 4.
Bedömning av vilken av de tre alternativ som ska användas för det enskilda
objektet ska baseras på dagens och framtidens situation. De tre typer av
markanvändning är: /4/, /5/
- Känslig markanvändning, KM
Marken kan utnyttjas för bostäder, daghem, odling, djurhållning och grundvattenuttag samt
parkområden, naturmark och skog. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre
som är permanent bosatta inom området under en livstid.

- Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, MKM GV
Marken kan användas för kontor, industrier eller vägar och grundvattenuttag kan ske vid ett visst
avstånd från föroreningen. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på objektet
under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området tillfälligt.

- Mindre känslig markanvändning MKM
Samma som ovan men inget grundvattenuttag sker.

Q:\2007\Geo 125022-130 Norra Fäladen, Lund\Äldre undersökning\3533689\Miljö\Miljörapport.doc

Utvärdering av analysresultat
Med hjälp av ovan nämnda bedömningsgrunder samt de generella riktvärdena
redovisade i bilaga 4, är det möjligt att få en uppfattning av föroreningsbilden på
Norra Fäladen 2:5. Med en jämförelse av de tre markanvändningstyperna kan
dagens markanvändning inom det aktuella området hänföras till mindre känslig
markanvändning, MKM.
Det kan efter genomförd analys konstatera att samtliga metallhalter uppfyller de
krav Naturvårdsverket anger för KM och därmed också MKM, vilket tyder på att
någon större föroreningsrisk med avseende tungmetaller ej är sannolik.
Resultatet av den kemiska analys med avseende organiska föroreningar visar att
endast jordprov 1 innehåller förhöjda föroreningshalter. Av det kromatogram som
erhölls vid GC-FID analysen, se bilaga 3 kan man utläsa sammansättningen av
kolkedjor oljeföroreningen har och utifrån detta göra en tolkning av vilken typ
olja det gäller. Det bör dock noteras att alla organiska föroreningar som detekteras
med GC-FID rapporteras som ”olja”
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Tolkningen av kromatogrammet tyder på att oljeföroreningen består av motorolja,
vilken definieras av långa kolvätekedjor. Naturvårdsverkets riktvärde för
alifatiska kolväten (C16 – C36) i jord är 1000 mg/kg TS för MKM, vilket betyder
att den påträffade oljehalt bedöms uppfylla kraven för MKM.
Dessutom påträffades även bitumen som troligtvis kan förklara de förhöjda
halterna av PAH, då PAH är en av beståndsdelarna i bitumen. Även dessa
förhöjda halter uppfyller dock kraven för MKM.

7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Syftet med denna miljöutredning var att översiktligt undersöka om marken inom
fastigheten Norra Fäladen 2:5, belägen i Lunds kommun är förorenad och om så
är fallet göra en bedömning av föroreningsrisken.
Någon miljöfarlig verksamhet inom området idag eller tidigare har inte genom
förstudierna kunnat upptäckas. Eftersom det inte förväntades förekomma några
märkbara föroreningar valdes det att analysera fyra samlingsprov med avseende
på tungmetaller, PAH samt oljeföroreningar.
Eftersom det på den aktuella fastighet planeras att uppföras kontorsbyggnader kan
framtidens markanvändning hänföras till s k mindre känslig markanvändning,
MKM, då de eventuella föroreningsexponerade grupperna antas vara personer
som bara kommer att vistas inom området under sin yrkesverskamma tid.

Q:\2007\Geo 125022-130 Norra Fäladen, Lund\Äldre undersökning\3533689\Miljö\Miljörapport.doc

Vid jämförelser av analyssvaren med de rekommenderade riktvärdena som
Naturvårdsverkets anger för markanvändning kan det konstateras att det ej
föreligger någon föroreningsrisk med avseende på tungmetaller.
Vad gäller analysen med avseende på de organiska föroreningarna har det
påträffats förhöjda halter i form av motorolja samt PAH, men halterna bedöms
dock uppfylla kraven för MKM.
Vid uppförandet av nya kontorsbyggnader med källare kommer jordmassor att
schaktas bort. Detta betyder således att föroreningsproblemet till största delen är
ett deponiproblem snarare än risk för personer att vistas inom området i framtiden.
Efter den genomförda miljöutredningen är det sammanfattningsvis vår bedömning
att någon större föroreningsrisk inom det aktuella området ej förekommer och att
marken uppfyller de krav som Naturvårdsverket anger för s k mindre känslig
markanvändning.
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Det skall dock tilläggas att vid byggnation samt urgrävning av jordmassor bör
man vara observant på massornas färg och lukt. Om onaturlig jord och/eller andra
föremål påträffas bör arbetet avbrytas och sakkunnig konsulteras.

Skanska Teknik AB
Geoteknik och Grundläggning

Jenny Andersson

Lennart Eriksson
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Bilaga 2
2001-09-20

Norra Fäladen 2:5, Lund
Jordartstabel
Sond punkt Djup under
nivå
markyta
my
[m]
20
∼+71,5

21
∼+71,4

0,0
-0,3
-0,8
-1,0
-1,7
-2,1
-2,8
-3,0
-3,4
-4,3
-5,0

0,0
-0,4
-0,7
-1,7
-2,1
-2,5
-3,3
-4,8
-7,0

23
∼+72,3

0,0
-0,4
-1,5
-1,9
-2,3
-3,2
-5,0

Provbeteckning

Jordartsbenämning

Vattenkvot

Anmärkning

[%]
Skr
20:1
20:2
20:3
20:4
20:5
20:6
20:7

21:1

Mull
(gr) Sa
(gr) Sa + asfalt
Sa
(le) gr Sa
(gr) Le
(mu) LeMn
gr LeMn
LeMn
LeMn

21:2
21:3
21:4
21:5
21:6
21:7
21:8
21:9

gr (le) Sa
gr Le
LeMn
LeMn
(mu) LeMn
LeMn
LeMn
LeMn
LeMn
LeMn

23:1
23:2
23:3
23:4
23:5
23:6
23:7

sa Gr (asfalt)
(gr) LeMn
(mu) LeMn
LeMn
sa LeMn
LeMn
LeMn

14,6
16,6
17,1

21,0
16,4
17,8

16,8

F
F
F
F
Svartaktig/org. lukt
Blåaktig
Brunaktig + kalkbitar

Skr
F
F
F
Blåaktig
Svart/gråaktig
Grå/brunaktig
Brunaktig
Gråaktig
Gråaktig
Gråaktig

Skr
F
F
Svart/gråaktig/org. lukt
Brunblå/gråaktig

17,6
16,8
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Bilaga 2
2001-09-20

Norra Fäladen 2:5, Lund
Jordartstabel
Sond punkt Djup under
nivå
markyta
my
[m]
24
∼+71,0

28
∼+74,0

0,0
-1,1
-1,8
-2,1
-3,3
-4,0

0,0
-0,4
-1,5
-2,0
-2,5
-3,5
-5,0

Provbeteckning

Jordartsbenämning

Vattenkvot

Anmärkning

[%]

24:1
24:2
24:3
24:4
24:5

sa LeMn
sa Le
mu LeMn
LeMn
LeMn

28:1
28:2
28:3
28:4
28:5
28:6
28:7

gr Sa
sa LeMn
LeMn
(mu) LeMn
LeMn
LeMn
LeMn

Skr
F
F/Torrskorpa
17,5
17,6

19,1
17,9
16,8
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F
F
Blåaktig
Svartgråaktig
Brungråaktig
Brunaktig
Brunaktig

Page 361 of 459

Page 362 of 459

Page 363 of 459

Page 364 of 459

Page 365 of 459

Page 366 of 459

Page 367 of 459

Skanska Sverige AB
S kanska Teknik

SKANSKA

Geoteknik och Grundläggning

FASTIGHETSBOKEN 1
LUNDS KOMMUN

Miljöntpport
Kompletterande ,niljögeoteknisk undersökning

Uppdragsnummer: 125 022-1 30
2008-01-11

Jo / 2o Fl:-a_
Inkom 20 I ~ - o{ _3 o
BYGGNADSNÄMNDEN ILUND
Aktbil

I(

PÄ

Skanska Teknik
Geoteknik och Grundläggning
Post
Besök
Telefon
Fax

Page 368 of 459

205 33 MALMÖ
Drottningto rget
040-14 40 00
040-23 70 47

SKANSKA

Skanska Sverige AB
Skanska Teknik
Geoteknik och Grundläggning
Handläggare

Jenny Andersson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING ......................................................................................................2
1.1 BAKGRUND.................................................................................................2
1.2 UPPDRAG OCH SYFTE ..............................................................................2
1.3 ÖVRIGA TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ..........................2
2. OBJEKTBESKRIVNING.................................................................................2
2.1 ALLMÄNT....................................................................................................2
2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ..........3
3. GENOMFÖRANDE ..........................................................................................4
3.1 PROVTAGNING AV JORD.........................................................................4
3.2 LABORATORIEANALYSER ......................................................................4
4. UTVÄRDERING OCH RESULTAT...............................................................5
4.1 ALLMÄNT OM BEDÖMNINGSGRUNDER..............................................5
4.2 UTVÄRDERING AV LABORATORIEANALYSER .................................5
4.2.1 Jord/fyllnadsmaterial.............................................................................6
4.2.2 Asfalt.......................................................................................................6
5. FÖRENKLAD MILJÖ- OCH HÄLSORISKBEDÖMNING ........................7
5.1 SAMMANFATTNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN ...................7
5.2 MARKANVÄNDNING ................................................................................7
5.3 RISKBEDÖMNING ......................................................................................8
6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ..........................................9

BILAGOR
Bilaga 1:

Situationsplan

Bilaga 2:

Provtagningsprotokoll

Bilaga 3:

Laboratorieanalyser

Bilaga 4:

Analysprotokoll

Page 369 of 459

1 (9)

SKANSKA

Skanska Sverige AB
Skanska Teknik
Geoteknik och Grundläggning
Handläggare

Jenny Andersson

1. INLEDNING
Skanska Teknik har på uppdrag av Skanska Öresund i samband med
fastighetsförvärv genomfört en kompletterande miljögeoteknisk undersökning
inom fastigheten Fastighetsboken 1 (f d Norra Fäladen 2:5) i Lunds kommun.
1.1 BAKGRUND
Skanska Teknik har inom fastigheten tidigare utfört en översiktlig
miljögeoteknisk undersökning, vilken finns redovisad i ”Miljöutredning –
Översiktlig markmiljöundersökning för planerad kontorsbebyggelse, Norra
Fäladen 2:5, Lund, reg. nr 3533689 och daterad 2001-11-01”.
Resultaten av den tidigare utförda undersökningen visade att de övre jordlagren
påträffats med förekomster av polycykliska aromatiska kolväten (PAH),
framförallt i den tidigare utförda undersökningspunkten nr 20. Här återfanns
dessutom förhöjda halter av petroleumkolväten.
1.2 UPPDRAG OCH SYFTE
Syftet med följande miljögeotekniska undersökning har varit att komplettera
tidigare inom fastigheten utförda markundersökningar.
1.3 ÖVRIGA TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Skanska Teknik har inom aktuellt område tidigare även utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning för att kontrollera jordlagerföljden och dess hållfasthetsoch sättningsegenskaper. Resultaten framgår av ”Geoteknisk Rapport och
Geotekniskt Utlåtande – Översiktlig geoteknisk undersökning för planerad
kontorsbebyggelse, Norra Fäladen 2:5, Lund, reg. nr 3533689, daterad 2001-0910”.

2. OBJEKTBESKRIVNING
2.1 ALLMÄNT
Den aktuella fastigheten ligger inom Norra Fäladen i de norra delarna av Lund.
Fastigheten avgränsas av gatorna Magistratsvägen i norr, Delfinvägen i öster samt
av Norra Ringen i söder. Väster om fastigheten finns en gång- och cykelväg som
leder in mot de centrala delarna av Lund.
Delar av Norra Fäladen blev enligt utbyggt under 1960-talet. Området har
dessförinnan troligtvis använts som betesmark. Aktuell fastighet är obebyggd.
Delar av fastigheten utgörs delvis av asfalterade parkeringsytor. Inom den västra
delen av fastigheten förekommer växtlighet i form av buskar och mindre lövträd.
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Figur 1. Bild över aktuellt område (www.hitta.se).

Aktuellt område

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Utförda markundersökningar inom aktuell fastighet visar att de översta jordlagren
till stor del utgörs av fyllnadsmaterial. Fyllningen har påträffats med en blandad
sammansättning av grusig sand och sandig eller grusig lermorän. Fyllningen
förekommer med varierande mäktigheter. I undersökta punkter har
fyllnadsmaterialet påträffats med djup ned till mellan 0,6 m och 2,7 m under
markytan. De största mäktigheterna återfinns inom de centrala delarna. I
provtagningspunkt nr 31 påträffades ingen fyllning. Fyllnadsmassorna anses
härstamma från omkringliggande områden då Norra Fäladen byggdes ut.
Den naturligt lagrade jorden utgörs i huvudsak av lermorän. Strax underlagrande
fyllningen återfinns ett tunt skikt av mullhaltig lerig sand
Tidigare utförda grundvattenobservationer i de övre jordlagren inom aktuellt
område visade på en grundvattennivå kring 1,7 m under markytan. Lermoränen
inom området anses vara så tät att det inte bedöms förekomma något egentligt
grundvattenmagasin.
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3. GENOMFÖRANDE
Den kompletterande markundersökningen utfördes under januari månad 2008 och
genomfördes av Skanska Teknik. Undersökningen har omfattat jordprovtagning i
sju punkter (nr 29-35). Provtagningspunkternas läge framgår av situationsplanen i
bilaga 1.
3.1 PROVTAGNING AV JORD
Jordprovtagningen genomfördes med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn
utrustad med skruvprovtagare. Jordproverna togs ut som samlingsprover från i
huvudsak varje halvmeter ned till som djupast 3,0 m under markytan. Förutom
bestämning av jordart gjordes kontinuerliga iakttagelser och noteringar av
eventuell avvikande lukt och färg.
Jordproverna förvarades i diffussionstäta plastpåsar som märktes med
provtagningspunkt och provtagningsdjup. Resultaten av skruvprovtagningarna
redovisas i provtagningsprotokollet i bilaga 2.
3.2 LABORATORIEANALYSER
Ett urval av jordproverna, framförallt från fyllnadsmaterialet men även från den
naturligt lagrade jorden, lämnades in på ett ackrediterat laboratorium för analys.
Jordproverna har valts dels utifrån fältobservationer, dels utifrån målsättningen att
sprida analysresultaten i både plan och djup.
Omfattningen av utförda analyser på jord framgår av nedanstående tabell.
Laboratorieanalyserna har utförts av ALS Scandinavia AB.
Tabell 1. Utförda analyser
Parametrar
Tungmetaller 1
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) 2
Fraktionerade Alifater och Aromater

Jordprov
4
8

3

8

1

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V och Zn; analyserats med ICP-AES

2

16 föreningar enligt EPA; analyserats med HPLC

3

Alifater, Aromater och BTEX; analyserats med GC-MS
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Ett prov på den befintliga asfaltbeläggningen (i punkt nr 34) lämnades in på
Skanska Tekniks asfaltlaboratorium i Fosie, Malmö för bestämning av halten
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i syfte att undersöka innehåll av
stenkolstjära.

4. UTVÄRDERING OCH RESULTAT
4.1 ALLMÄNT OM BEDÖMNINGSGRUNDER
De uppmätta halterna i marken inom undersökningsområdet har jämförts med
Naturvårdsverkets förslag till generella riktvärden; Generella riktvärden för
förorenad mark (Rapport 4638) och med branschspecifika riktvärden presenterade
i Naturvårdsverkets rapport; Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer
(Rapport 4889).
Vidare har Naturvårdsverkets Rapport 4918; Metodik för inventering av
förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet använts för
bedömning av tillstånd inom det aktuella området.
Vid bedömning av förorenade områden har generella riktvärden tagits fram för
olika typer av markanvändning:
– Känslig markanvändning, KM
Marken kan utnyttjas för bostäder, skolor, odling, parkområden m.m.
– Mindre känslig markanvändning, MKM
Tillämpas för fastigheter där det bedrivs kommersiell eller industriell verksamhet
t ex kontor, industrier och vägar.
Bedömningen av vilket alternativ som ska användas för det enskilda objektet ska
baseras på dagens och/eller framtidens situation. Riktvärdena är framtagna för att
gälla som generella rekommendationer.
4.2 UTVÄRDERING AV LABORATORIEANALYSER
Analysresultaten av jordproverna redovisas i tabellform tillsammans med
relevanta bedömningskriterier i bilaga 3. De halter som överstiger
bedömningskriterierna har färgmarkerats. Fullständigt analysprotokoll med
rapportnummer T0800080 och L0800271 framgår av bilaga 4.
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4.2.1 Jord/fyllnadsmaterial
Tungmetaller
Av resultaten i bilaga 3 kan det konstateras att de analyserade metallerna
förekommer i låga halter. Samtliga metallhalter understiger de generella
riktvärdena för både KM och MKM.
Petroleumkolväten
Av laboratorieresultaten framgår det att petroleumkolväten rapporterats i stort sett
samtliga undersökta punkter. Resultaten visar att de påträffade
petroleumkolvätena framförallt utgörs av alifatiska kolväten (alifater C16-C35)
med uppmätta halter varierande mellan 22 mg/kg TS och 60 mg/kg TS.
Enligt Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenad mark betraktas de
detekterade halterna som mindre allvarliga. Vidare framgår det att de uppmätta
halterna underskrider riktvärdena för både KM och MKM.
Polycykliska aromatiska kolväten
Analysresultaten med avseende på PAH visade på halter över
rapporteringsgränserna i mer än hälften av de analyserade jordproverna. Det är
framförallt cancerogena PAH som påträffats med förhöjda halter, från 0,12
mg/kg TS till 11 mg/kg TS.
Den högsta halten på 11 mg/kg TS (i punkt nr 32) hamnar i tillståndsklassen
mycket allvarlig. Övriga uppmätta halter hänförs till måttligt allvarligt respektive
mindre allvarligt.
Vid jämförelse med markanvändningskriterierna kan det konstateras att
cancerogena PAH förekommer i halter som överskrider riktvärdet för KM i tre
provtagningspunkter (pkt nr 30, 31 och 32). Vidare framgår det att riktvärdet för
MKM överskrids i provtagningspunkten 32.
4.2.2 Asfalt
Asfaltanalysen med avseende på PAH i asfaltbeläggningen från
provtagningspunkt nr 34 visade på en PAH-halt (summa 16-PAH) av 47,7 mg/kg
beläggning, jmf bilaga 4.
Enligt Vägverkets publikation 2004:90 ”Hantering av tjärhaltiga beläggningar”
betraktas asfaltmassor med halter <70 mg/kg 16-PAH som fria från stenkolstjära.
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5. FÖRENKLAD MILJÖ- OCH HÄLSORISKBEDÖMNING
5.1 SAMMANFATTNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN
Utifrån inom aktuellt område utförda miljögeotekniska undersökningar kan
föroreningssituationen sammanfattas enligt följande:
•

Tungmetaller förekommer i allmänhet i låga halter. Samtliga uppmätta
halter understiger de rekommenderade markanvändningskriterierna.

•

Ställvis i fyllningen förekommer dessutom petroleumkolväten. De
påträffade petroleumkolvätena utgörs i huvudsak av tyngre alifatiska
kolväten. De rapporterade halterna är i allmänhet låga och underskrider i
huvudsak de rekommenderade riktvärdena. I samband med GC-FIDanalysen i den översiktliga miljögeotekniska undersökningen uppmättes en
halt av 600 mg/kg TS i provtagningspunkten 20.
Vid rapportering av petroleumkolväten som analyserats med GC-FID
erhålls total mineraloljehalt. Mineraloljehalten från en GC-FID-analys är
generellt högre än en motsvarande halt av summa fraktionerade alifater
och aromater. En bidragande orsak är bland annat att höga koncentrationer
av PAH i jordprover lämnar ett bidrag med en faktor av 5-8 till den totala
mineraloljehalten. Vidare kan jordproverna innehålla olika mängder av
naturliga föreningar som detekteras i GC-FID-analysen. Detta medför att
summahalten petroleumkolväten för det aktuella jordprovet bör förväntas
vara lägre.

•

Cancerogena PAH har påträffats med förhöjda halter inom delar av
fastigheten. Cancerogena PAH återfinns i halter som överskrider riktvärdet
för känslig markanvändning (KM) i fyra provtagningspunkter (nr 20, 30,
31 och 32). I en av dessa överskrids dessutom riktvärdet för mindre
känslig mark (MKM).
De förhöjda halterna bedöms i huvudsak vara knutna till
fyllnadsmaterialet, då prov på den naturligt lagrade jorden ej uppvisade
några märkbart förhöjda halter. De högst uppmätta halterna, 5,8 mg/kg TS
respektive 11 mg/kg, har påträffats inom området för provtagningspunkterna 20 och 32.

5.2 MARKANVÄNDNING
Undersökningsområdet är planlagt för kontor. Detta medför att aktuellt område
kan likställas med Naturvårdsverkets markanvändningsklass för mindre känslig
markanvändning, MKM.
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5.3 RISKBEDÖMNING
Enligt Naturvårdsverkets definition anger de generella riktvärdena en nivå som
bör underskridas för att skydda människor och miljö mot oönskade effekter. Det
generella riktvärdet är det lägsta värdet av ett hälsoriskbaserat värde och
ekotoxikologiska värden baserade på skydd av miljön på platsen respektive i ett
närliggande ytvattendrag.
Halter överstigande de generella riktvärdena innebär inte att oönskade effekter
hos människor och/eller miljö automatiskt uppkommer. Risken för en negativ
påverkan av en förorening i mark eller grundvatten uppkommer enbart om det
samtidigt finns en förorening som överstiger en viss halt, ett skyddsvärt objekt
samt en exponeringsväg mellan dessa två.
Vid en förenklad riskbedömning jämförs de på platsen uppmätta halterna med de
generella riktvärdena och om dessa överskrids föreligger enligt definitionen en
risk. I denna undersökning utförs riksbedömningen mot bakgrund av markanvändningsalternativet att använda området som ett industriområde med mindre
känslig markanvändning (MKM).
Inom områden där man jämför med föroreningshalter mot riktvärdena för MKM
begränsar markkvaliteten val av markanvändning. Mark inom MKM kan
användas för kontor, industrier eller hårdgjorda ytor såsom vägar och parkeringsplatser. Personer som exponeras för föroreningarna antas vara personer som vistas
inom området under sin arbetstid, samt barn och äldre som vistas tillfälligt på
området. Skyddsnivån för markmiljön tillåter t ex odling av prydnadsväxter och
skydd av djur som tillfälligt vistas på platsen.
De utförda markundersökningarna inom aktuellt område visar att det finns
föroreningar bestående av i huvudsak cancerogena PAH i den översta delen av
jordlagren. PAH-föroreningen har konstaterats med halter som överstiger
Naturvårdsverkets generella riktvärden för både känslig mark och mindre känslig
mark.
De förorenade jordlagren ligger till största del ytligt utan en skyddande hårdgjord
yta, vilket medför att massorna kan exponeras mot och spridas av människor och
djur. Riskerna med detta är förknippat med intag via munnen eller hudkontakt. Då
fastigheten i dagsläget endast utnyttjas som parkeringsytor bedöms denna risk
som liten.
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Miljögeoteknisk undersökning
UPPDRAGSNR. 125022-130

Anläggning och Geoteknik

sid.1 (2)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Fastighetsboken 1, Lunds kommun

Provtagningsdjup

Metaller (inkl. Hg)

Polycykliska aromatiska
kolväten (PAH)

Fraktionerade Alifater och
Aromtaer

0,0-0,7

Fyllning / ngt grusig sand

0,0-0,7

-

-

-

0,7-1,1

Fyllning / sandig lermorän

0,7-1,0

-

X

X

1,1-1,4

Fyllning / lermorän

Brun

1,0-1,4

X

-

-

1,4-1,7

mullhaltig lerig sand

Svartbrun

1,4-2,0

-

-

-

1,7-2,0

Lermorän

0,0-0,02

Asfalt

0,02-0,3

-

-

-

0,02-0,3

Fyllning / grusig sand

0,3-0,6

-

X

X

0,3-0,6

Fyllning / trärest lera tegelrest

Svart, org doft

0,6-1,0

X

-

-

0,6-0,8

mullhaltig lerig sand

Svartbrun

1,0-2,0

-

-

-

0,8-3,0

Lermorän

0,0-0,4

ngt mullhaltig sandig lera

0,0-0,4

-

X

X

0,4-1,1

Lera

0,4-1,0

-

-

-

1,1-3,0

Lermorän

0,0-0,5

Fyllning / ngt lerig grusig sand

0,0-0,5

-

X

X

0,5-1,0

Fyllning / ngt stenig lermorän

0,5-1,0

-

-

-

1,0-1,5

Fyllning / lermorän

1,0-1,5

-

-

-

1,5-2,0

Fyllning / lermorän med sandskikt

2,0-2,65

Fyllning / lermorän

Gråblå

2,0-2,6

X

-

-

2,65-2,9

mullhaltig lerig sand

Svartbrun

2,6-3,0

-

-

-

2,9-3,0

Lermorän

30

31

32

Anmärkning

29

Jordart

Djup (m u my)

LABORATORIEANALYSER

Provpunkt

JORDPROVTAGNING

Kalkbitar

Brun

”X” jordprover som analyserats på laboratorium
”-” ej analyserade jordprover
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UPPDRAGSNR. 125022-130

Anläggning och Geoteknik

sid.2 (2)

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Fastighetsboken 1, Lunds kommun

Provtagningsdjup

Metaller (inkl. Hg)

Polycykliska aromatiska
kolväten (PAH)

Fraktionerade Alifater och
Aromtaer

0,0-0,02

Asfalt

0,02-0,3

-

-

-

0,02-0,3

Fyllning / grusig sand

0,3-1,0

-

-

-

0,3-2,5

Fyllning / lermorän med siltskikt

1,0-2,0

-

X

X

2,5-2,7

mullhaltig lerig sand

2,0-2,5

-

X

X

2,7-3,0

sandig Lermorän

2,5-3,0

-

-

-

0,0-0,02

Asfalt

0,02-0,6

X

X

X

0,02-0,6

Fyllning / grusig sand

0,6-1,0

-

-

-

0,6-1,8

Fyllning / Lermorän

Brun

1,0-2,0

-

-

-

1,8-2,55

Fyllning / Lermorän

Gråblå (brun)

2,0-2,5

-

-

-

Svartbrun

2,5-3,0

-

-

-

34

2,55-2,85 mullhaltig lerig sand

35

Anmärkning

33

Jordart

Djup (m u my)

LABORATORIEANALYSER

Provpunkt

JORDPROVTAGNING

Svartbrun

2,85-3,0

Lermorän

Gråblå

0,0-0,02

Asfalt

0,02-0,4

-

-

-

0,02-0,4

Fyllning / grusig sand

0,4-1,0

-

-

-

0,4-2,65

Fyllning / lermorän

1,0-2,0

-

-

-

2,65-2,9

mullhaltig lerig sand

2,0-2,7

-

X

X

2,9-3,0

ngt sandig Lermorän

2,7-3,0

-

-

-

Svartbrun

”X” jordprover som analyserats på laboratorium
”-” ej analyserade jordprover
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mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

Enhet

5,8
2,8
8,6

600

3,9
0,21
4,5
12,6
14,2
>0,04
11,7
13,6
14,1
40,3

Jordprov 1

0,17
0,13
0,3

<50

4,7
0,19
5
14,2
16,2
0,06
13,4
14,9
15,1
36,8

Jordprov 2

0,15
0,19
0,34

<50

4,2
0,14
7,8
19,8
15,1
>0,04
20,2
14,2
18
43,2

Jordprov 3

0,06
0,03
0,09

<50

4,3
0,23
9,2
18,4
16
0,12
16,3
25,1
19
60,2

Jordprov 4

2

0,19
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
27

0,7-1,0

29

4,68
0,222
5,88
20,5
11,4
<1
18
11,6
14,7
53

1,0-1,4

0,7
2
2,7

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
56

0,3-0,6

30

3,46
0,29
4,32
15,1
18,4
<1
10,7
28,1
15,7
70,4

0,6-1,0

0,37
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
22

0,0-0,4

31

Tidigare utförd undersökning
Jordprov 1 = samlingsprov av pkt 20 (0,3-0,8) + 20 (0,8-1,0) + 20 (1,0-1,7)
Jordprov 2 = samlingsprov av pkt 21 (0,7-1,7) + 21 (1,7-2,1) + 21 (2,1-2,5)
Jordprov 3 = samlingsprov av pkt 23 (0,4-1,5) + 23 (1,5-1,9) + 28 (0,4-1,5) + 28 (1,5-2,0)
Jordprov 4 = samlingsprov av pkt 24 (0,0-1,1) + 24 (1,1-1,8)

2

11
4,7
16

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
60

0,0-0,5

32

3,1
0,282
6,71
17,4
13,7
<1
19
13,5
16,1
50,1

2,0-2,6

<0.18
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
33

1,0-2,0

33

<0.18
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
<20

2,0-2,5

PROVTAGNINGSPUNKT OCH PROVTAGNINGSDJUP

- NV rapport 4638; Generella riktvärden för förorenad mark och NV rapport 4889, Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer.
* Avser genomsläppliga jordar
** Avser normaltäta jordar

1

Polyaromatiska kolväten
summa PAH cancerogena
summa PAH övriga
summa 16 PAH

bensen
toluen
etylbensen
summa xylener
summa TEX

aromater >C8-C10
aromater >C10-C35

Petroleumkolväten
Olja GC-FID
alifater >C5-C8
alifater >C8-C10
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C5-C16
alifater >C16-C35

Metaller
Arsenik, As
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Krom, Cr
Koppar, Cu
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Bly, Pb
Vanadin, V
Zink, Zn

ÄMNE

ÖVERSIKTLIG UNDERSÖKNING

LABORATORIEANALYSER: JORD
Fastighetsboken 1, Lund

Geoteknik och Grundläggning

SKANSKA TEKNIK

0,12
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
22

<3
<0,07
3,75
5,09
8,78
<1
6,3
4,12
9,13
33,1

0,0-0,6

34

<0.18
<0.45
<1.3

<0.01
<0.01
<0.01
<0.03
<0.03

<2
<2

<10
<10
<20
<20
<20
<20

2,0-2,7

35

0,3
20

0,01* / 0,08**
10
12
15
10

8* / 40**
20

50
10* / 100**
35* / 100**
100
100
100

15
0,4
30
120
100
1
35
80
120
350

KM

40
12
250
250
200
7
200
300
200
700

MKM

7
40

0,04* / 0,4**
35
60
70
30* / 60**

30* / 200**
40

200
35* / 350**
120* / 500**
500
500
1000

NV 1

Bilaga 3
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Analysprotokoll
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PM
Revisionshistorik
Rev A

I denna revision har ett nytt förslag på byggnadsutformning daterat
2018-04-11 prövats. Beräkningsresultaten jämför med riktvärdena
enligt SFS Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader
t.o.m. SFS 2017:359

728297 Fastighetsboken 1_flerbostadshus, Lund - trafikbullerutredning rev
20180524
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Sida 2 (10)

PM
1

Sammanfattning

Det finns goda möjligheter att bygga bostäder på Fastighetsboken 1, Lund enligt
förslag. Den kringbyggda kvarterstrukturen skapar tysta innergårdar som lämpar sig
väl för uteplatser i anslutning till bostäderna. Samtliga fasader som vetter mot
innergårdarna har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA samt maximala ljudnivåer under
70 dBA och uppfyller därmed kraven för tyst sida.
För lägenheter med fasader där grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids
är det alltså möjligt att bygga genomgående lägenheter med minst hälften av
bostadsrummen mot innergården eller bygga små lägenheter med en yta mindre än
35 kvadratmeter. Små överskridanden på 1-2 dB över grundriktvärdet kan anses
rymmas inom ramen för en liten avvikelse och enkelsidiga lägenheter mot
Magistratsgatan skulle då möjliggöras.
En bullerskyddsskärm vid Norra ringen skulle kunna sänka bullernivåerna vid de södra
fasaderna på kvarter D och eventuellt möjliggöra för små enkelsidiga lägenheter.
Vidare utredning av vilka effekter ett sådant bullerskydd skulle ha är nödvändigt.
Hela gården samt den övre gården över garaget har en ekvivalent ljudnivå under 50
dBA och under 70 dBA maximal ljudnivå och lämpar sig väl för uteplats.
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Uppdrag

ÅF Ljud & Vibrationer har fått i uppdrag av Skanska Hyresbostäder att göra en
trafikbullerutredning för Fastighetsboken 1, Lund där Skanska Hyresbostäder söker
bygglov. Figur 1 visar föreslagen bebyggelse enligt situationsplan daterad 2018-04-11.

Figur 1 Situationsplan

I denna rapport har byggnaderna numrerats efter kvarter för att enklare kunna referera
till enskilda byggnader. Som exempel har byggnaderna i kvarter A har fått namnen A1A8 se Figur 1.
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Underlag






Situationsplan, daterad 2018-04-11
Riksdagens förordning (2015:216) t.o.m. SFS 2017:359 om trafikbuller
BBR21
Trafikuppgifter från Lunds kommun, mejl från 2016-10-26
Hastighetskarta med hastighetsgränser för de olika vägarna kring fastigheten.

3.1

Trafikuppgifter

Från Carmen Luminita Popescu 2016-10-26, Lunds kommun har följande
trafikuppgifter erhållits:
Gata

Fordon
per ÅMD

Andel
tung
trafik

Hastighet
(km/h)

Norra Ringen
-

Väster om rondell
Öster om rondell

13 %

70**

9000

5%

40

7000

6%

40

21500
35000

Delfinvägen
Magistratsvägen
-

Väster Delfinvägen
Öster Delfinvägen

7500

Getingevägen

12000

10 %

40

E22*

37700

10 %

110

132

100 %

40

Bussvändplats

*Erhållits från tidigare projekt. E22 bedöms dock ej inverka på aktuell fastighet.
** 50 km/h närmast rondell.
Uppgifter gäller för prognosår 2035.
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Placering av fastighet

Fastigheten ligger i nordöstra Lund, norr om Norra Ringen, väster om Delfinvägen och
söder om Magistratsvägen. Strax väster om fastigheten finns en bussterminal där
regionalbussarna 170 och 171 har sin ändhållplats.

Figur 2. Översiktsbild på fastigheten.

5

Beräkningsmetod

Beräkningarna har utförts enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets rapport 4653,
Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell. Beräkningarna har utförts med programmet
Soundplan 7.4, som tillämpar nämnda beräkningsmodeller.
Följande principer har tillämpats:



Maxnivå inomhus är den nivå som får överskridas högst 5 gånger per natt kl.
22-06 och med högst 10 dBA. Maxnivå vid uteplats är den nivå som får
överskridas högst 5 gånger per maxtimme och med högst 10 dBA.
Baserat på SS 25267, bilaga D och ”Vägutformning 94” utgår vi från att
vägtrafiken under en maxtimme ligger på högst 12 % av dygnstrafiken och från
att vägtrafiken under en natt ligger på högst 13 % av dygnstrafiken för tung
trafik och 10 % för all trafik.
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Riktvärden

6.1

Vägtrafik

De nya riktvärdena enligt SFS Förordning 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359 antas gälla. Dessa sammanfattas i punktform
nedan:






högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader
högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst
35 m2
Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen
i varje lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal
ljudnivå nattetid utanför fönster. Maximal ljudnivå får överskridas högst fem
gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.
uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå, maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

6.2

Inomhus

Enligt BBR gäller följande trafikbullervärden inomhus:
Utrymme

Ekvivalent
ljudnivå

Maximal
ljudnivå

I utrymme för sömn, vila
eller daglig samvaro

30 dBA

45 dBA

I utrymme för matlagning
eller personlig hygien

35 dBA

-

7

Resultat

Beräkningsresultaten presenteras i Bilaga 1-4.
Samtliga fasader som vetter mot innergårdarna har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA
samt maximala ljudnivåer under 70 dBA. Samtliga fasader mot innergården uppfyller
därmed sida med under 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt under 70 dBA maximal ljudnivå.
Kvarter A
Fasaderna mot Norra ringen överskrider 60 dBA. Byggnader A2, A3 och A4 innehåller
grundriktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. I byggnaderna A1, A5-A8 kan
genomgående lägenheter byggas.
Kvarter B
Fasaderna mot Magistratsgatan har en ekvivalent ljudnivå mellan 59-61. De lägre
våningarna överskrider grundriktvärdet men våning 5 och 6 innehåller grundriktvärdet.
Byggnaderna B1 och B6 innehåller grundriktvärdet 60 dBA vid fasad. De lägenheter som
har fasad mot Magistratsgatan på våningsplanen 1-4 där ljudnivån överskrider
grundriktvärdet med 1-2 dB och kan byggas som genomgående med minst hälften av
bostadsrummen mot innergården. Överskridanden på 1-2 dB från grundriktvärdet kan
anses rymmas inom ramen för en liten avvikelse och enkelsidiga lägenheter skulle då
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vara möjliga att bygga. Små lägenheter med en yta på maximalt 35 kvadratmeter kan
också byggas mot Magistratsgatan då den ekvivalenta ljudnivån är under 65 dBA.
Kvarter C
Byggnaden C1 innehåller grundriktvärdet. Byggnaderna C2 och C3 överskrider
grundriktvärdet på våningsplan 1-4 med 1-2 dB. Byggnad C4:s fasad mot
Magistratsgatan överskrider grundriktvärdet på våningsplan 1-4 med 1-2 dB och har
sedan 60 dBA vid fasad på våning 5-7. Fasaderna mot Delfingatan överskrider
grundriktvärdet med 1-4 dB. Lägenheter med fasader där grundriktvärdet överskrids
kan antingen vara genomgående med hälften av bostadsrummen mot sida där 55 dBA
inte överskrids eller vara små, det vill säga mindre än 35 kvadratmeter. Överskridanden
på 1-2 dB över grundriktvärdet kan anses rymmas inom ramen för en liten avvikelse
och enkelsidiga lägenheter mot Magistratsgatan skulle då vara möjliga att bygga.
Kvarter D
Byggnaden D1 har upp mot 63 dBA vid sin västra fasad och överskrider därmed
grundriktvärdet. De södra fasaderna på byggnaderna D2-D6 har mellan 65 -70 dBA
ekvivalent ljudnivå. Östra fasaderna på byggnad D6 och D7 har upp mot 65 dBA
ekvivalent ljudnivå. Lägenheter med fasad med ekvivalent ljudnivå mellan 60-65 kan
antingen vara genomgående med hälften av bostadsrummen mot sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids eller så kan små lägenheter byggas med en yta
mindre än 35 kvadratmeter. Lägenheter med fasad där ekvivalenta ljudnivån är över
65 dBA måste ha hälften av bostadsrummen mot sida där ekvivalenta ljudnivån ej
överstiger 55 dBA.
En bullerskyddsskärm vid Norra ringen skulle kunna sänka bullernivåerna vid de södra
fasaderna på kvarter D och eventuellt möjliggöra för små enkelsidiga lägenheter.
Vidare utredning av vilka effekter ett sådant bullerskydd skulle ha är nödvändigt.
Hela gården samt den övre gården över garaget har en ekvivalent ljudnivå under 50
dBA och under 70 dBA maximal ljudnivå och lämpar sig väl för uteplats.

8

Dimensionering av fasad

Dimensionering av fasad bör göras mer i detalj i senare skede. I detta har en
förenklad dimensionering utifrån följande antaganden gjorts:
1. Krav inomhus: Leq 30 dBA resp. Lmax 45 dBA
2. Fasaden minst 10 dB högre luftljudsisolering
3. Fönsterandel <30%
Ekvivalent
ljudnivå,
Leq [dBA]

Maximal
ljudnivå,
Lmax [dBA]

Fönsterkrav
Rw+Ctr [dB]

≤55

≤70

29

55-60

70-75

33

60-65

75-80

38

65-68

80-83

41

Tabellen ska läsas som att det högsta värdet för ekvivalent respektive maximal
ljudnivå ska väljas. Dvs för en fasad som erhåller nivåer på Leq 56 dBA resp. Lmax 78
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dBA ska dimensioneras utifrån maxnivån och då välja fönster som klarar Rw+Ctr 38
dB.
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BILAGA 1
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Ekvivalent ljudnivå vid fasad 0- 24
(frifältsvärde)

60
61 61

62
61
56

59

48
49

57

58 46
60
60
59
60

49

58

4545

46
47
45

47

50
46
49
46 4848 49

49

44
46
45
44

45

52

45

53

45
48
46 45

54

45 45

49
48
48
48
48

45

55

70

62
53
50

61
59
62
63
62
64

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)

48

46

46

46
4847 47 4747 46

63

54
48

6969
70 6969

63

50 <
55 <
60 <
65 <

63

65
69

64

56
44

48

<= 50
<= 55
<= 60
<= 65

48
48

47

53

61
61
61

48
48

47

64

66

44 48

45

47

50

62 61
60

46

55
50

44

57

48
47

58
5343

62 61 61

52
46

54

58

61

61 61 62 61 61

61

61 62

51
51

48

51

6969 6868 69
70
69 69

48
45
49
46
54
47
6769 6769

49

48

49
49 4848
48
49
53
48
53
6567
67 6667
68 6667

48

64

5746
65
67

Scale 1:800
0

4

8

16

24

ÅF-Ljud & Vibrationer
Hallenborgs gata 4
20125 MALMÖ
Tel: 010-505 25 65
E-post:claes.kastby@afconsult.com
www.afconsult.com
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Page 408 of 459

Datum: 2018-05-03
Projekt nr 728297
Dok. 728297A001

32
m

BILAGA 2
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Maximal ljudnivå vid fasad nattetid
(frifältsvärde)

81
78 78

80
79
76

77

75
74

74

72 59
73
72
70
69

56

75

4747

47
47
46

52

56
46
60
53 5957 58

63

73
45
53

47

71

60

73

49
50
59 45

74

44 44

46
47
47
46
47

62

69

60

61
80

64

49
4949 48 5050 49

75

64
65

7982
80 8279

73

77
79

51
48

72
75
73
75
72
74

71
71

65
47

61

72

Maximal Ljudnivå
Lmax_N
dB(A)

45
51
47

47

76
74
74

45
45

65

73

77

46 46

63

48

54

78 79
80

52

70
70

47

76

61

69
6244

80 81 79

65
49

73

74

79

79 81 80 81 78

79

81 79

65
64

64

56

7982 8279 79
80
82 80

46
47
63
49
61
52
8279 7881

61

63

53
64 6365
61
62
60
61
60
7678
76 7876
79 7977

48

<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

72

6562
74
76

Scale 1:800
0

4

8

16

24
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BILAGA 3
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Ekvivalent ljudnivå
Utbredningskarta 1,5 meter över mark
(ej frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65

50 <
55 <
60 <
65 <

Scale 1:800
0

4

8

16

24
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BILAGA 4
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Maximal ljudnivå
Utbredningskarta 1,5 meter över mark
(ej frifältsvärde)

Maximal Ljudnivå
Lmax
dB(A)
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80

60 <
65 <
70 <
75 <
80 <

Scale 1:800
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16

24
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BILAGA 5
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter A söder
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)

50 <
55 <
60 <
65 <

<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
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PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter A norr
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
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55 <
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65 <
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Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter B söder
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
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65 <
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<= 60
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Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter B norr
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
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Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter C söder
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)
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in dB(A)
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BILAGA 10
PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter C norr
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
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55 <
60 <
65 <

<= 50
<= 55
<= 60
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PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter D söder
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)
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PX 728297
Bullerutredning
Fastighetsboken
Buller från väg
Kvarter D norr
Ekvivalent ljudnivå vid fasad
(frifältsvärde)

Ekvivalent Ljudnivå
Leq
in dB(A)

50 <
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60 <
65 <
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<= 60
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BAKGRUND

Skanska har planer på att bygga bostäder på kvarteret ”Fastighetsboken”, strax norr vägen
Norra Ringen. Under arbetet med detaljplanen har frågor kring luftkvaliteten uppkommit. Ett
av skälen till att undersöka luftkvaliteten är att trafiken på Norra Ringen, Getingevägen och
Scheele vägen är intensiv och under morgon- och eftermiddagsrusningen står trafiken nästan
still.
Detaljplanen heter Fastighetsboken 1 (1281K-P244) och ett område i norra Lund, strax norra
om vägen Norra Ringen, se den schematiska rektangeln i figur 1.
Uppdrag är initierat av dels Skanska (Thomas Heinegard) och dels stadsbyggnadskontoret i
Lund (Jenny Lindström), som har bett miljöförvaltningen i Malmö att genomföra en utredning
av luftkvaliteten i området.

Carlsgatan

Figur 1. Förenklad geografisk redovisning av detaljplanen för kvarteret Fastighetsboken (röd rektangel visar
ungefärligt detaljplaneområdet). Källa stadsbyggnadskontoret.
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METOD

Utredningen har gjorts med två olika metoder för att få fram vilken luftkvalitet det är i
området. Dels gjordes mätningar med en mobil container och dels gjordes spridningsmodelleringar.
Mätningen gjordes under perioden 3 april till 9 maj 2018, med mobil mätcontainer.
Mätparameterar var kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx) och
partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10). Mätningen gjordes i sydöstra hörnet av
detaljplaneområdet, se figur 2. Det bedömdes att mätplatsen motsvarar ytterkant på fasaden
för de planerade husen och borde vara en av de mest utsatta platserna ur
luftkvalitetshänseende. Avståndet mellan Norra Ringen och mätcontainern var 20–25 meter
till närmaste vägkant. Uppmätta halter redovisa i kapitlet ”Mätresultat”.
Spridningsmodellering har gjorts för dels motsvarande mätperiod och dels för en
normalperiod. Normalperioden beskriver en halt i området som man kan förvänta sig under ett
normalår. Beräknade halter redovisas i kapitlet ”Spridningsberäkningar”

Mätplats

Figur 2. Mätplatsen för mätcontainern (röda pricken). Röda rektangel visar ungefärligt detaljplaneområdet.
Karta: stadsbyggnadskontoret.
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TRAFIKFLÖDEN
Den mest viktiga vägen ur luftkvalitetshänseende är den närbelägna trafiken. Man notera att
trafikflödena på Norra Ringen är 18 000 till 23 000 fordon per veckodygn. Trafikflödena i
övrigt redovisas i figur 2. Det ska noteras att trafiken har uppdaterats med senaste kända
trafikflöden och fordonsfördelning i närområdet, inför utförda spridningsberäkningar.
Mätningen var planerad att starta 4–6 veckor tidigare. Detta innebar att den planerade
avstängningen av E22 interfererade med aktuell mätning. Avstängningen av E22 var mellan
den 5/4 kl. 20.00 till och med den 17/4 kl. 24.00. På plats kan det konstateras att köerna på
morgonen främst in mot Ideon var betydligt mindre under denna period. Hur mycket detta har
påverkat utsläppen är mycket svårt att säga, men analys av mätdatan kan ges viss vägledning.
I spridningsmodelleringen har inte denna avstängning tagits någon hänsyn till och utifrån
modelleringen kan man möjligen få en viss uppfattning om hur halterna har påverkats av
avstängning.

Ca 6 000 fordon/veckodygn

Ca 6 500 fordon/veckodygn
Ca 18 000 fordon/veckodygn

Ca 23 000
fordon/veckodygn

Ca 9 000 fordon/veckodygn

Ca 9 000 fordon/veckodygn

Figur 2. Redovisning av aktuella trafikflöden, som veckodygnstrafik i området. Källa gatukontoret
och trafikverket.
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3

BERÄKNINGSMETODIK

I bilagan 1 ”fördjupad beräkningsmetodik” redovisas hur spridningsmodelleringar görs och
vilka förutsättningar som finns. Mycket sammanfattande beskrivs spridningsmodellering med
att det krävs en emissionsdatabas, en spridningsmodell och meteorologiska data. Detta
koncept har utvecklats under de senaste 30 åren. Nuvarande emissions- och spridningsmodell
är från 2002, där alla ingående parametrar uppdateras kontinuerligt. Utredning görs för
kvävedioxid (NO2) och partiklar minder än 10 mikrometer (PM10), vilket det finns nationella
gränsvärden som kallas miljökvalitetsnormer (MKN).

4

BAKGRUNDSHALTER

Bakgrundshalter för NOx, år 2018 under mätperioden, eller de halter som kommer från
Öresundregionen och Europa, är bedömt till 6 g/m3. Dessa bakgrundshalter adderas till den
lokalt beräknade NOx-halten, som därefter beräknas om till kvävedioxid (NO2). För partiklar
(PM10) är motsvande bakgrundshalter 12 g/m3.

5

MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL

Vid luftkvalitetsutredningar i Sverige används två s.k. gränsvärden för luftföroreningen
kvävedioxid och partiklar mindre än 10 mikrometer, vilka är miljökvalitetsnormer och
miljömål. I bilaga 2 redovisas regelverket kring miljökvalitetsnormer och miljömål.
5.1 Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm är kortfattat ett gränsvärde, som inte får överskridas.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477).
I
nedanstående tabell redovisas miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än 10
mikro-meter
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

partiklar (PM10).

Nivå

Anmärkning

1 timme

90

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.
Detta motsvarar 98-percentil av timvärden
Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år.
Detta motsvarar 98-percentil av dygnsvärden
Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

60

1 år

40

1 dygn

50

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per år.
Detta motsvarar 90-percentil av dygnsvärden

1 år

40

Aritmetiskt medelvärde.
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5.2 Miljömål
Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål. Miljömålen ska ange inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Slutdatum för att uppnå
miljömålen är satt till 2020. Miljömålet ”Frisk luft” är satt för att luften ska vara så ren att
människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Miljömål finns för bland
annat luftföroreningen kvävedioxid och partiklar (PM10), vilka redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än 10
mikro-meter
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

Nivå

1 timme

60

1 dygn

Saknas

Anmärkning
Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.

1 år

20

1 dygn

30

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år.

1 år

15

Aritmetiskt medelvärde.

Aritmetiskt medelvärde.
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6

MÄTRESULTAT
6.1 Kväveföroreningar - kvävemonoxid, kvävedioxid och kväveoxider

Mätning av tre kväveföroreningar (NO, NO2, NOx) har gjorts med en kemiluminiscensutrustning, vilket är referensmetoden. I nedanstående tabell 3 redovisas uppmätta
periodmedelvärden och timpercentiler (98-percentilen tim.). Om mätningar görs under längre
period kan man även redovisa dygnsvärden (98-percentilen dygn). I detta fall var mätperioden
för kort för att kunna redovisa dygnsvärdena. ANM: Percentilmåttet är ett sorts nästan
maxvärde, där uppmätta halter sorteras och den redovisade halten innebär att de 2 % av de
högsta halterna exkluderas. Ett annat sätt att beskriva samma sak är att man tillåter ett
maximalt antal överskridan.
Jämförs uppmätta kvävedioxidhalter under perioden mot miljökvalitetsnormer och miljömål
kan det konstateras följande:
• Miljökvalitetsnorm klaras med god marginal
• Uppmätta halter är i paritet med miljömålet
Tabell 3. Uppmätta kväveföroreningar under mätperioden.
Miljökvalitetsnorm
Miljömål

Kvävemonoxid (NO)
Kvävedioxid (NO2)
Kväveoxider (NOx)

saknas
40 (årsmedelvärde),
90 (timvärden)
saknas

saknas
20 (årsmedelvärde),
60 (timvärden)
saknas

Periodmedelvärde
(3/4–9/5)

Timvärden
(98-percentil
tim)

6 g/m3
19 g/m3

27 g/m3
56 g/m3

27 g/m3

96 g/m3

En analys av uppmätta halter visar på att de högsta halterna kommer när det blåser från
vägområdet, det vill säga när det blåser från söder och sydost. Dygnsprofilen för ett
genomsnittdygn
för
hela
mätperioden visar på att
kvävedioxidhalterna
blir
i
storleksordningen 3,5 ggr högre
på morgonen, än när det som
lägst på sena natten, se figur 3.
Denna extrema morgontopp är
ovanlig. Oftast brukar det också
vara en halttopp under eftermiddagen, men eftermiddagstoppen saknas helt. Notera att
detta är under hela perioden,
inklusive den period då E22 var
avstängd.
Figur 3. Uppmätt dygnsprofil för kvävedioxid under hela
mätperioden (4/3-9/5). Enhet g/m3.
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Intressant att titta på och jämföra på är hur såg profilen och halterna när E22 var avstängd, ej
avstängd och exkludera helgerna. Om uppmätt data analyseras, endast då trafiken på E22 var
avstängd, sjönk genomsnittshalten till 15 g/m3 istället för 19 g/m3 som uppmättes för hela
perioden. Dygnsprofilerna för de tre perioderna (hela perioden, när E22 var avstängd och när
inte E22 var avstängd) återfinns i figur 4. Notera att här har också data från lördag o söndag
exkluderats. Man ser tydligt att morgontoppen nästan helt är borta då E22 var avstängd. Man
ska naturligtvis var försiktig, då mätperiod är kort och meteorologiska förhållande kan spela
in i analysen, men mycket tyder på att den stillastående trafiken under morgontimmarna
orsaker en tydlig påverkan på luftkvaliteten. För säkerhetsskull måste också tilläggas att vi
inte vet om den faktiska trafiken i området totalt minskade i och med avstängningen av E22.

Figur 4. Dygnsprofil för kvävedioxid under tre olika perioder; hela perioden, när 22 är avstängd och när E22
inte var avstängd, samt att data från helgerna inte tagits med i analysen. Enhet g/m3.

Jämförs uppmätta kvävedioxid under mätperioden med ett årsvärde kan det konstateras att
uppmätta halter för mätperioden var 20–30 % högre än ett årsvärde, vilket i huvudsak beror
på allmänna meteorologiska skillnader.
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6.2 Partiklar (PM10)
Mätningarna av partiklar (PM10) under mätperioden redovisas i tabell 4. Mätmetoden kallas
TEOM och är likvärdigt med referensmetoden. Uppmätta PM10-halter var lägre än
miljökvalitetsnormen, men något högre än miljömålet. Mätningarna skedde strax efter
vintern, då det brukar vara förhöjda halter. Dessutom var det blåsigt under denna period,
vilket innebär uppvrivling av partiklar som deponerats på marken. I figur 5 redovisas
uppmätta timvärden under mätperioden, där man tydligt ser de förhöjda halterna i början av
mätperioden. Det kan konstateras att uppmätta partikelhalter under mätperioden jämfört med
ett årsvärde var ca 20 % högre än ett årsvärde, vilket främst beror på de
upptorkningseffekterna efter en vinterperiod.
Tabell 4. Uppmätta partiklar (PM10) under mätperioden.
Miljökvalitetsnorm
Miljömål

PM10

40 (årsmedelvärde)

20 (årsmedelvärde)

Figur 5. Uppmätta partikelhalter (timdata) under mätperioden. Enhet g/m3.
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Periodmedelvärde
(3/4–9/5)
21 g/m3

Timvärden
(98-percentil
tim)
73 g/m3

7

SPRIDNINGSBERÄKNINGAR
7.1 Beräkningar för mätperioden av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10)

I tabell 5 redovisas beräknade halter för motsvarande mätperiod (5 veckor). En kortare
mätning och beräkningsperiod innebär att det är känsligare för störningar. Mätning planerades
göras en månad tidigare för att undvika den planerade avstängningen av E22.
Jämförs mätningarna med beräknade kvävedioxidhalter kan man se att modellen underskattar
halterna för mätperioden. Vi har goda skäl att tro att en stor del av problematiken beror på den
ovanligt intensiva trafik på morgonen, vilket skapar kilometerlånga köer, när alla ska in till
Ideon-området. I den emissionsmodell som är underlaget till spridningsmodelleringen finns
inte denna vägtyp, som har denna speciella dygnsprofil (se figur 4). Detta medför att
beräknade kvävedioxidhalter underskattas med ca 20–25 %, vilket troligen gäller oavsett
mätperiod. Möjligen undantaget sommaren eller andra semesterperioder då pendlingstrafiken
inte är så intensiv.
Partikelberäkningar visar också på lägre beräknade halter än uppmätta halter. Den absolut
största förklaringen till skillnaderna beror på upptorkningseffekter av marken (vid och på
vägbanan) efter en vinterperiod, vilka skapar stora partikelemissioner. Dessutom var det
ovanligt blåsigt under denna period med kraftig ostliga vindar. Dessa stora utsläpp, som sker
några veckor under våren, se figur 5, kan inte av oss modelleras. Detta medför att beräknade
partikelhalter underskattas med ca 30–40 %, vilket kan förklaras med uppvirvling. En
bedömning generellt är att beräknade halter underskattas med ca 15 %.
Tabell 5. jämförelse mellan beräknad och uppmätta NO2- och PM10-halter för mätperioden.

Sida

Kvävedioxid (NO2)

Partiklar (PM10)

Uppmätta periodhalter
(g/m3)

19

21

Beräknande periodhalter
(g/m3)

15

15
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7.1 Kvävedioxidberäkningar (NO2) och partiklar (PM10)
I figur 5 redovisas areellt beräknade årsmedelhalter av kvävedioxid för år 2018, inklusive
bakgrundshalt. Inom den röda elipsen är Kv. Fastighetsboken. Det kan konstateras att
beräknade årsmedelhalter var med betryggande marginal lägre än miljökvalitetsnormen (40
g/m3). Kvävedioxidhalterna var 16–19 g/m3 (40–50 % av normen) det vill säga precis lägre
eller i nivå med miljömålet som ligger på 20 g/m3. Det ska tilläggas i denna beräkning har
det inte tagit någon hänsyn till ev. instängningseffekter av de framtida husen. Notera att här
har hänsyn till erfarenheten från mätningen och modelleringen för mätperioden tagits hänsyn
till, vilket innebär att de faktiska modellerade kvävedioxidhalterna har ökats med ytterligare
20 %.

Figur 5. Beräkning av kvävedioxidhalter (NO2) som årsmedelvärden med bakgrundshalt för år 2018. Röda
elipsen visar schematiskt kv. Fastighetsboken. Enhet g/m3.
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Beräknande partikelhalter (PM10) som ett årsmedelvärde redovisas i figur 6. Beräknade halter
är 16–17 g/m3 i Kv. Fastighetsboken, vilket innebär att halterna är lägre än
miljökvalitetsnorm (40 g/m3). Halterna är dock högre än miljömålet (15 g/m3), vilket dock
är vanligt i stadsmiljö, då bakgrundshalterna är så höga. Även här har beräkningarna
korrigerats utifrån erfarenheterna från mätperioden och beräknade halter för mätperioden, ca
10 %.

Figur 6. Beräkning av partikelhalter (PM10) som årsmedelvärden med bakgrundshalt för år 2018. Röda elipsen
visar schematiskt kv. Fastighetsboken. Enhet g/m3.
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8

SLUTSATS

Beräknade kvävedioxidhalter inom detaljplaneområdena ligger lägre än gällande
miljökvalitetsnorm. Detta gäller också för partiklar. Slutsatsen är att de nationella lagkraven
uppfylls avseende luftkvaliteten.
Jämfört med miljömålen, som inte har samma lagliga tyngd, är bedömningen att halterna är
strax över eller i nivå med miljömålet.
Ett konstaterande från mätningen är att morgonrusningen, med långa köer in mot Ideon
påverkar betydligt haltnivån i området. En minskning av den nästan stillastående
morgontrafiken skulle därmed troligen innebära en tydlig minskning av luftföroreningarna,
främst kvävedioxdihalterna.

12
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Bilaga 1
Fördjupa spridningsmetodik
I datorsystemet EnviMan går det att simulera luftföroreningshalter. Simuleringen baseras på
olika typer av utsläppskällor, trafikflöden, den lokala geografin samt meteorologiska
variationer. Emissionsdatabasen i EnviMan är ursprungligen från år 2002, men är uppdaterad
och kompletterad i omgångar.
I EnviMan finns bland annat en Gaussisk spridningsmodell, som bygger på officiella
spridningsmodellen AirMode. Gaussiska spridningsmodell används för att göra beräkningarna
areellt, med en upplösning mellan 10 och 100 meter. Beräkningsmodellen är platt, det vill
säga alla geografiska variationer tas inte hänsyn till i modellering. I större delen av Skåne har
inte denna begränsning någon betydelse för kvaliteten på spridningsmodelleringarna. I
beräkningarna tas hänsyn till utsläppen över hela Skåne. I de situationer där beräkningar görs
i gaturum kompletteras den gaussiska spridningsmodellen med en beräkningsmodell bara för
gaturum som kallas OSPM. OSPM är en gaturumsmodell och tar hänsyn till
instängningseffekterna av hus, bredd på gatan, bredd på trottoaren och så vidare. För att få
fram en totalhalt i gatumiljön (på båda sidor av vägen, 2 m ovan mark och 1 m från fasad)
adderas beräknade halter med OSPM och beräknad bakgrundshalt med Gaussmodellen.
I emissionsdatabasen ingår fler hundra tusen olika emissionskällor i Skåne. Huvudparten av
källorna är trafiklänkar och enskilda uppvärmningsanläggningar till småhus. Varje trafiklänk
omfattar bl.a. trafikflöden för lätta och tunga fordon, vägprofil och vägtyp. Övriga källor är
bl.a. sjöfart, industrier, värmeanläggningar, flyg, järnväg, småskalig uppvärmning och
arbetsmaskiner/arbetsredskap. I figur b1 redovisas det areella utsläppet av kväveoxider i
Öresundsregionen per kvadratkilometer.
Utsläppen från andra emissionskällor än trafikflöden vid detaljplanen har inte justeras för
detta uppdrag. Emissionsfaktorer kommer från nationella emissionsfaktorer vars modell heter
HBEFA (Handbook for emission factor for road transport) med versionsnummer 3.3 för år
2017.

Figur b1. Översiktlig presentation av emissioner av kväveoxider per 500x500 m i Skåne, Själland, Öresund och
södra Östersjön.
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Bilaga 2
Miljökvalitetsnorm
Luftföroreningar orsakar risker för människors hälsa och för miljön. Exponering av luftföroreningar kan orsaka flera olika typer av hälsobesvär, till exempel ökad sjuklighet i luftvägssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. I lagstiftningen finns det miljökvalitetsnormer (MKN)
för utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som tillåts. Det är
kommunens uppgift att kontrollera luftkvaliteten och se till att normerna uppfylls.
Lagstiftningen för övervakning av luftkvaliteten har uppdaterats under 2010 som ett resultat av
införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
(2008/50/EG och 2004/7/EG). Den nya Luftkvalitetsförordningen (2010:477) innehåller även
miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM2.5) och kommande miljökvalitetsnormer för
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och metaller (arsenik, kadmium, kvicksilver och nickel)
som trädde i kraft 2013. Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8)
reglerar hur övervakningen ska ske. I tabell 2 redovisas gällande miljökvalitetsnormer för
partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2).
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan med andra kommuner eller på egen hand, och att tillhandahålla aktuell information
om föroreningsnivåerna. Kontrollen ska ske i form av mätning, modellering eller objektiv
skattning beroende på luftkvalitetssituationen.
Tabell b1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) och

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Partiklar
mindre än
10 mikrometer
(PM10)

Enhet
µg/m³

Medelvärdestid

partiklar (PM10).

Nivå

Anmärkning

1 timme

90

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.
Detta motsvarar 98-percentil av timvärden

1 dygn

60

1 år

40

Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år.
Detta motsvarar 98-percentil av dygnsvärden
Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

50

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år. Detta motsvarar 90-percentil av dygnsvärden

1 år

40

Aritmetiskt medelvärde.

14
Page 434 of 459

Miljömål
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många människor kan föroreningar
i luften även bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är
inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten.
Luftföroreningar orsakar även korrosion, och gör att material som metaller, plast och kalksten
bryts ned snabbare. På så sätt skadas till exempel byggnader och kulturhistoriskt värdefulla
föremål. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets grödor av marknära ozon. Höga
halter av luftföroreningar kostar således samhället stora summor pengar, i form av exempelvis
sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten. Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt,
exempelvis från industrianläggningar, fordon och vedeldade hus påverkar luften i närområdet.
Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa
avstånd och över nationsgränser. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i
tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna
bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar –
dessa slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck. I många tätorter orsakar även
utsläpp av partiklar och organiska ämnen från vedeldning en försämring av luften.
För att begränsa utsläpp av föroreningar som transporteras långa vägar med vinden pågår
internationella samarbeten, både inom EU och FN. Det råder många gånger en osäkerhet om
vilken effekt lagar och andra styrmedel får i praktiken. Därför kan det dröja flera år innan det
går att utvärdera om och hur luftmiljön har påverkats. Regeringen har fastställt preciseringar
av miljökvalitetsmålet Frisk luft, för tio olika luftföroreningar. I tabell 3 redovisas miljömålet
för kvävedioxid. Sedan en tid tillbaka efterfrågar Länsstyrelsen i många sammanhang att de
luftkvalitetsutredningar som utförs ska jämförelse även mot miljömålen göras.
Tabell b2. Miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Ämne
Kvävedioxid
(NO2)

Enhet

Medelvärdestid

Nivå

µg/m³ 1 timme
1 dygn

60

Värdet får inte överskridas mer än 175 tim/år.

Saknas

1 år

Partiklar
mindre än
10 mikrometer
(PM10)

Anmärkning

20

Aritmetiskt medelvärde.

1 dygn

30

Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per
år.

1 år

15

Aritmetiskt medelvärde.
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Innehållsförteckning
Kapitel

Sida

1.

Uppdrag ____________________________________________________________ 3

2.

Objektbeskrivning ____________________________________________________ 3

3.

Underlag ____________________________________________________________ 5

4.

Kommunens riktlinjer för dagvatten _____________________________________ 5

5.
5.1.

Flödesberäkningar ___________________________________________________ 6
Beräkningsförutsättningar
6

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Möjliga LOD- och fördröjningsåtgärder __________________________________ 7
Genomsläpplig beläggning
7
Gröna tak
8
Regnbäddar, ”Raingardens”
8
Underjordiska magasin, ”kassettmagasin”
9

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Föroreningar ________________________________________________________ 9
Ytor
9
Föroreningskoncentrationer
11
Föroreningsbelastning
11
Slutsats
12

Handläggare
Henrik Ohlsson / Azur Biscevic

Datum / Version
2018-06-27 / 1.1

Granskad av
Stefan Ripa

Uppdragsledare
Johan Peetz

Uppdragsnummer (Atkins)
2012900
Konsult
Atkins Sverige AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg
förnamn.efternamn@atkinsglobal.com

Atkins | dagvattenutredning fastighetsboken.docx

Beställare
Skanska Fastighetsutveckling AB
Thomas Heinegård

Page 437 of 459

Page 2 of 12

1. Uppdrag

På uppdrag av Skanska Hyresbostäder AB har Atkins upprättat denna dagvattenutredning som
skall ligga som underlag till samrådshandlingen för det fortsatta detaljplanearbetet för kv.
Fastighetsboken i Lund. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation samt de
förändringar som den planerade exploateringen innebär på dagvattenflödet samt
föroreningstransporten i dagvattnet ifrån området. Rapporten redovisar också lite kort olika LODlösningar (=Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) som kan användas vid dagvattenhantering.

2. Objektbeskrivning

Planområdes areal uppgår till ca 2 ha som avgränsas mot Magistratsvägen i norr, Delfinvägen i
öster, Norra ringen i söder samt industritomt i väster, se figur 1 och 2. Området norr om kv.
Fastighetsboken består av bostäder, främst studentlägenheter. I övrigt gränsar kvarteret mot gator,
trafikplats och verksamheter i olika omfattningar.

Figur 1, Aktuellt utredningsområde, röd markering

Figur 2, Satellitbild, område inom röd markering

Huvuddelen av fastigheten utgörs idag av gräsytor och träd/buskage samt asfalterade ytor i dåligt
skick, se bild 1. Dessa har troligen fungerat som P-ytor, men idag är området avstängt med bom,
och P-ytorna har troligen inte använts på flertal år.

Bild 1, Asfaltytor och buskage inom området.
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Högsta markhöjden inom fastigheten är i sydöstra hörnet, ca +74 m.ö.h. Fastigheten lutar norrut
och västerut. I västra kanten av fastigheten löper en GC-väg som lutar kraftigt söderut för att sedan
korsa Norra ringen i en tunnel. Lägsta markhöjden är i sydvästra hörnet, ca +66,5 m.ö.h.
Skanska planerar att uppföra bostadshus med 400–500 lägenheter samt ca 220 stycken
parkeringsplatser, varav ca 100 är gatuparkeringar. Området kommer också få en gröngestaltad
innergård. Figur 3 visar illustration utav tänkt utbyggt område.

Figur 3, Illustration av tänkt utbyggt område

Utifrån inhämtat material ifrån Ledningskollen.se framgår det att det finns VA-ledningar i alla gator
runt själva planområdet. I Magistratvägen finns en D800/D1000 BTG ledning, en S300 BTG ledning
samt en V 200GJJ ledning. Ledningarna lutar mot väst. Delfinvägen rymmer en D400BTG ledning
och en V200GJJ ledning med fall mot Magistratsvägen. Huvudledningen i Norra ringen är en D600
BTG ledning som ligger på ca 2-6m djup, med lutning västerut. Dagvattenledningar från tunnlar, där
GC-vägar passerar Norra ringen, ansluter till denna ledning. I väst ansluts en D200 BTG ledning
och i öst en D400 BTG ledning.
Kringliggande gator rymmer även diverse kablar såsom el och tele.
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3. Underlag

Underlag till denna dagvattenutredning har varit illustration som är framtagen av Plan- och
Byggnadskonst i Lund AB, 2018-04-11
Ytor och markförhållande har tagits fram m h a flygfoton för området samt kompletterande
inventering på plats.
För avrinningsberäkning är detta begränsat till själva området. Detta då kringliggande vägar vid
normala flöden fungerar som vattendelare för ytledes avrinnande dagvatten.
VA Syds ”Dagvattenstrategi för Lunds kommun (2013-05-28)” ligger till grund för förslag till
fördröjning av dagvatten inom fastigheten.
Uppgifter om befintliga ledningar och kablar vid och inom området är inhämtat ifrån
Ledningskollen.se under maj månad 2018.
Geoteknisk information har inhämtats ifrån att studera jordartskarta för området, se bild 02. Kartan
visar att hela området består av morän finlera, alltså morän med hög lerhalt. Området lämpar sig
därför inte för naturlig infiltration.

Bild 02, Utdrag ur jordartkarta, GSD-Vägkarta Lantmäteriet.

4. Kommunens riktlinjer för dagvatten

Inom Lunds kommun gäller VA Syds ”Dagvattenstrategi för Lunds kommun (2013-05-28)”. Strategin
syftar till att staden ska ha en hållbar dagvattenhantering som skapar positiva värden i stadsmiljön
och minimerar negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Enligt strategin ska dagvatten
hanteras nära källan, i form av lokalt omhändertagande, fördröjning nära källan, trög avledning
och/eller samlad fördröjning. Exempel på sådana lösningar kan vara växtbäddar, ytliga
avledningslösningar och gröna tak. Lösningar som medför infiltration lämpar sig inte i Lund då
staden till stor del har lerjord. Dagvattenlösningar ska anläggas och dimensioneras så att de kan
hantera framtida förväntade ökade mängder dagvatten i och med klimatförändringar. Se även
vidare kapitel 6. Viktigast är dock att höjdsätta marken så att det alltid finns säkra avrinningsvägar
för extrema regn som dagvattensystemen inte klarar av att ta hand om.
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5. Flödesberäkningar
5.1.

Beräkningsförutsättningar

Beräkningar har gjorts utifrån följande förutsättningar:
•

Planområdets yta uppgår till 2,06 ha.

•

Illustrationer, planerad bebyggelse.

•

Dimensionerande flöden har beräknats med Dahlströms modifierade ekvation (2010) enligt
Svenskt Vatten P104.

•

Beräkningar är gjorda med regn som har en återkomsttid på 2, 5 och 10 år och en
varaktighet på 10 minuter.

•

Klimatfaktor på 1,25 har använts i samtliga beräkningar.

I dagsläget sker avrinningen av dagvatten ytledes till det kommunala dagvattennätet. Nuvarande
flöden av dagvatten vid olika regnintensiteter redovisas enligt tabell 1 nedan. Beräkningar har
genomförts för 2-års regn, 5-års regn och 10-års regn. Dimensionerande uppehållstid har valts till
10 minuter.
Framtida förväntade klimatförändringar bedöms av bl.a. SMHI öka risken för intensivare regn. Det
rekommenderas därför att använda en klimatfaktor för att beräkna hur dimensionerade regn
kommer se ut i framtiden. Klimatfaktorn i denna utredning har satts till 1,25. Flöden efter
exploatering redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 1, Resultat av avrinningsberäkningar före omdaning för tre valda regntillfällen
NULÄGE
Dimensionerande regn, 10 min uppehållstid

2 år

5 år

10 år

134 l/s

181 l/s

Återkomsttid

REGNINTENSITET
Area

Avrinnings

Red.area

(ha)

koef.

(ha)

l/s

m3

l/s

228 l/s

m3

l/s

m3

Gräsytor

0,50

0,15

0,07

9,96

5,97

13,46

8,08

16,92

10,15

Obebyggd kvartersmark

0,92

0,20

0,18

24,63

14,78

33,30

19,98

41,86

25,11

Gata/CG/Asfalt

0,64

0,90

0,57

76,99

46,19

104,09

62,45

130,84

78,50

Grus, packad väg

0,01

0,30

0,00

0,28

0,17

0,38

0,23

0,48

0,29

Summa

2,06

0,41

0,83

112

67

151

91

190

114

Tabell 2, Resultat av avrinningsberäkning efter utbyggnad av modulhus för tre valda regnintensiteter
EFTER EXPLOATERING
Dimensionerande regn, 10 min uppehållstid
Återkomsttid

2 år

5 år

10 år

inkl klimat-

inkl klimat-

inkl klimat-

faktor

faktor

REGNINTENSITET

168 l/s
Area

Avrinnings

Red.area

(ha)

koef.

(ha)

l/s

faktor
227 l/s

m3

l/s

285 l/s

m3

l/s

m3

Gräsytor

0,19

0,15

0,03

4,76

2,85

6,43

3,86

8,07

4,84

Parkering

0,13

0,90

0,12

19,82

11,89

26,78

16,07

33,63

20,18

Tak, lutande

0,65

0,90

0,59

98,67

59,20

133,33

80,00

167,39

100,44

Grusplan (Innergård)

0,63

0,20

0,13

21,23

12,74

28,69

17,21

36,02

21,61

Gata/GC/Asfalt

0,45

0,90

0,41

68,61

41,17

92,71

55,63

116,40

69,84

Summa

2,06

0,62

1,27

213

128

288

173

362

217
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Avrinningen efter utbyggt område förväntas öka till följd av att gräsytor ersätts med mer hårdgjorda
ytor.
- Vid dimensionerande 2-års regn ökar flödet ut ifrån området från ca 112 l/s till 213 l/s.
- Vid dimensionerande 5-års regn ökar flödet ut ifrån området från ca 151 l/s till 288 l/s.
- Vid dimensionerande 10-års regn ökar flödet ut ifrån området från ca 190 l/s till 362 l/s.
Det bör noteras att flöden efter utbyggt område är beräknade med klimatfaktor 1,25 och att
nuvarande avrinningen ifrån området är beräknade utan klimatfaktor.
Enligt tabell 2.1 i Svenskt Vatten P110 är återkomsttiden för regn vid dimensionering av nya
dagvattensystem 5 år för tät bostadsbebyggelse. För att flöden av dagvatten ifrån planområdet inte
skall öka efter exploatering krävs fördröjning av dagvatten med flödesreglerat utlopp eller andra
LOD-åtgärder. Erforderlig fördröjningsvolym inom planområdet, utan LOD-åtgärder, med
utsläppsgräns satt på 151 l/s är 82 m3. Beräkningen är genomförd efter förutsättningarna att flöde
ut från området vid ett klimatanpassat 5-års regn skall motsvara dagens flöde ut från området vid
dagens 5-års regn. Önskade fördröjningsvolymer kan uppnås genom att anlägga modulerad mark,
använda sig av olika markbeläggningar eller använda sig av underjordiska magasin. Möjliga LODoch färdröjningsåtgärder beskrivs i nästkommande kapitel, kapitel 6.

6. Möjliga LOD- och fördröjningsåtgärder

Vid 5-års regn är fördröjningsvolymen 82m3 för hela fastigheten. Denna volym kan fördröjas inom
fastigheten i dagvattenmagasin, som tidigare förslagits av arkitekten, och i kompletterande
s.k.”Raingardens” kring fastighetens ytterområde. Vid kraftigare nederbörd då magasin och
kommunala ledningar inte kan klara av mängderna vatten är det viktigt att höjdsättningen inom
fastigheten är sådan att vattnet kan rinna ut längs gator och gångstråk. Då föreslaget magasin
ligger på innergård är det lämpligt att vatten leds hit i ledningar och att magasinets ytterkant är
högsta punkt på innergården.

6.1.

Genomsläpplig beläggning

Där inte asfalterade eller plattsatta ytor krävs för transporter inom planområdet bör annan
markbeläggning övervägas. Generellt önskas andelen hårdgjorda ytor hållas så lågt som möjligt. Ett
alternativ till grusade ytor kan vara genomsläpplig markbeläggning. Genomsläpplig markbeläggning
är en stensatt yta där grus eller makadam används som dränerande material i breda fogar mellan
stenplattorna. Exempel på genomsläpplig beläggning visas i figur 4.

Figur 4, exempel på genomsläpplig markbeläggning.
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6.2.

Gröna tak

Med hjälp av gröna tak kan man utnyttja takytor för att skapa gröna områden som gynnar
biodiversitet inom staden, gynnar klimat i byggnader samt fördröjer toppflöden av dagvatten. Gröna
tak minskar även totalt avrinnande vatten från takytorna tack vare vattenupptag av växter samt
ökad avdunstning. Andra fördelar är att gröna tak kan bidra till en mer estetisk tilltalande miljö. De
s.k. gröna taken kan anläggas med olika tjocklekar utifrån takets önskade funktion, vanligaste är
dock sedumtak. Gröna tak kräver minimalt med underhåll då växterna under normala
omständigheter ej kräver bevattning, ogräsrensning eller gödning. Undersökningar har visat att
gröna tak kan minska den årliga avrinningen upp till 50 % jämfört med ett konventionellt tak.
Exempel på grönt tak visas i figur 5.

Figur 5, exempel på grönt tak

6.3.

Regnbäddar, ”Raingardens”

En regnbädd, även kallad ”Raingarden” är en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja,
infiltrera och rena dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Med en Raingarden får dagvattnet en
effektiv och naturlig rening och påverkan på recipienten minskar. En Raingarden kan beskrivas som
en nedsänkt plantering med vattentåliga växter uppbyggd på ett dränerande system med
filtermaterial. Anläggningen är anpassad för att både kunna svämmas över och få en synlig
vattenyta och kunna klara sig längre perioder utan regn. Dagvatten tillförs anläggningen genom
ytledes avrinning från omgivningen, men kan också placeras invid husfasader i anslutningen till
utlopp för stuprör. Om takvatten eller stora hårdgjorda ytor ansluts till regnbäddarna bör dessa
förses med bräddavlopp, för att undvika översvämningar över dimensionerat vattendjup. Exempel
på Raingarden visas i figur 6.
Raingarden kräver likvärdig skötsel som konventionella planteringar såsom ogräsrensning,
bortplockande av skräp osv. För att säkerställa växtbäddarnas kapacitet över en längre tidsperiod
bör därför ansamlat material periodvis grävas bort. En Raingarden har också höga estetiska värden
och bidrar till en grönare stadsbild.

Figur 6, exempel på en s.k. Raingarden
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6.4.

Underjordiska magasin, ”kassettmagasin”

Det ﬁnns ﬂera olika typer av magasin till avledning av dagvatten. Vanligen brukar man tala om
dagvattenkassetter eller rörmagasin. Exempel på båda dessa lösningar redovisas i figur 7.
Dagvattenmagasinets förmåga att fördröja dagvatten säkerställs genom att utloppsledning förses
med flödesregulator. På magasinens botten kan partiklar i dagvattnet sedimentera och med tiden
minska kapaciteten på magasinet. Underhåll i form av periodisk renspolning kan därför krävas.
Underjordiska magasin måste vara täta. Detta för att grundvatten ej skall tränga in i magasinen och
på så vis belasta ledningsnätet för dagvatten. Ett slutet magasin måste anläggas med skydd mot
upplyftning.

Figur 7, exempel kassettmagasin resp. rörmagasin

7. Föroreningar

Som en följd av EU-domstolens dom i målet C-461/13 (s.k. Weserdomen) har kraven kraftigt
skärpts på verksamheter eller åtgärder som kan påverka förhållandena i en vattenförekomst.
Domen innebär att en åtgärd inte får tillåtas om den kan orsaka en försämring av
ytvattenförekomstens ekologiska status eller om den äventyrar ytvattenförekomstens uppnående av
god ekologisk status till den tidpunkt som är bestämd. Ekologisk status bedöms utifrån biologiska-,
kemiska- och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Om åtgärden medför att minst en av dessa
kvalitetsfaktorer försämras för ytvattenförekomsten innebär det att åtgärden inte är tillåten. Det bör
noteras att en försämring av en statusklass inte vägs upp av en förbättring av resterande
statusklasser. Föroreningsberäkningarna som presenteras nedan kan agerar underlag till
myndigheterna i bedömningen av åtgärdens tillåtlighet.
Beräkningar av föroreningskoncentrationer och årlig föroreningsbelastning på recipient har
beräknats med modelleringsverktyget StormTac WEB (v18.2.2). Modellering av utredningsområdet
har utförts för befintlig markanvändning samt för framtida markanvändning, enligt illustrationsplan
daterad 2018-05-23.

7.1.

Ytor

Ingående ytor i modellen för befintlig respektive planerad markanvändning presenteras nedan i
tabell 3 och 4. För framtida markanvändning har området grovt delats in i 8 delavrinningsområden
utifrån markens nuvarande lutning och framtida bebyggelse. Två olika alternativ undersöktes för det
östra bostadsområdet, alternativ Ny 1 och alternativ Ny 2. I alternativ Ny 1 förs allt dagvatten från
innergården samt från de takytor som lutar in mot innergården till våtmarken för fördröjning och
rening. För alternativ Ny 2 leds istället allt vatten från det östra bostadsområdets takytor till
innergården och inte ut mot allmän platsmark, samtidigt som innergårdens dagvatten fortfarande
leds till våtmarken. I övrigt är alternativen desamma. Tabell 5 och 6 visar skillnaden i ytorna mellan
alternativ Ny 1 och Ny 2.
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Tabell 3, Ytornas beskaffenhet vid befintlig markbeskaffenhet. Skillnad i area mot planerad markbeskaffenhet
beror på avrundningsfel

Ytans beskaffenhet

Area (ha)

Gräsyta

0,2499

Skogsmark

1,1632

Parkering

0,6446

Summa

2,0577

Tabell 4, Ytornas beskaffenhet vid planerad markbeskaffenhet. Skillnad i area mot befintlig markbeskaffenhet
beror på avrundningsfel

Ytans beskaffenhet

Area (ha)

Gång & cykelväg

0,1743

Parkmark

0,6286

Takyta

0,6716

Lokalgata med kantsten

0,2547

Parkering

0,1312

Stenrabatt

0,1978

Summa

2,0582

Tabell 5, Detaljerad markbeskaffenhet för alternativ Ny 1

Area (ha)
Ytans
beskaffenhet

1

2

3

4

5

6

7

8

Gång & cykelväg

0,0119

0,0420

0

0,0195

0,0420

0

0,0312

0,0278

Parkmark

0

0

0,5375

0

0

0,0910

0

0

Takyta

0,0578

0,1020

0,2218

0,0658

0,0322

0,0999

0,0430

0,0492

Lokalgata med
kantsten

0,0478

0,0187

0

0,0723

0,0329

0

0

0,0830

Parkering

0,0088

0

0

0,0537

0,0224

0

0

0,0463

Stenrabatt

0,0841

0

0

0,0620

0

0

0

0,0518

Tabell 6, Detaljerad markbeskaffenhet för alternativ Ny 2

Area (ha)
Ytans
beskaffenhet

1

2

3

4

5

6

7

8

Gång & cykelväg

0,0119

0,0420

0

0,0195

0,0420

0

0,0312

0,0278

Parkmark

0

0

0,5375

0

0

0,0910

0

0

Takyta

0

0

0,4795

0

0

0,0999

0,0430

0,0492

Lokalgata med
kantsten

0,0478

0,0187

0

0,0723

0,0329

0

0

0,0830

Parkering

0,0088

0

0

0,0537

0,0224

0

0

0,0463

Stenrabatt

0,0841

0

0

0,0620

0

0

0

0,0518
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7.2.

Föroreningskoncentrationer

Resultat från beräkningar av föroreningskoncentrationer, i utloppet till recipient, presenteras i tabell
7 och 8.
Tabell 7, Jämförelse mellan befintlig och planerad situation gällande föroreningskoncentrationer för alternativ
Ny 1

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintlig
(µg/l)

72

936

18

25

86

0,28

9

9,1

0,031

84 026

491

2

0,035

Ny 1
(µg/l)

75

1142

6,3

14

39

0,33

3,7

3,7

0,022

33 578

215

0,54

0,012

%skillnad

+4

+22

-65

-44

-55

+18

-59

-59

-29

-60

-56

-73

-66

Resultaten från alternativ Ny 1 visar på att en ökning av kväve (N) och kadmium (Cd) samt en
marginell ökning av fosfor (P) sker. Samtidigt minskar koncentrationerna av de andra ämnena
markant.
Tabell 8, Jämförelse mellan befintlig och planerad situation gällande föroreningskoncentrationer för alternativ
Ny 2

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintlig
(µg/l)

72

936

18

25

86

0,28

9

9,1

0,031

84 026

491

2

0,035

Ny 2
(µg/l)

66

1084

6

13

36

0,22

3,2

3,1

0,022

30 455

215

0,49

0,012

%skillnad

-8

+16

-67

-48

-58

-21

-64

-66

-29

-64

-56

-76

-66

Resultaten från alternativ Ny 2 visar på bättre resultat än alternativ Ny 1, där endast en ökning av
kväve (N) sker. Alla andra undersökta ämnen minskar i koncentration.

7.3.

Föroreningsbelastning

Resultat från beräkningar av föroreningsbelastning, i utloppet till recipient, presenteras i tabell 9 och
10. Dessa data kan relateras till miljökvalitetsnormerna, där den kemiska vattenmiljön i recipienten
inte får påverkas negativt på grund av ändring av markanvändningen.

Tabell 9, Jämförelse mellan befintlig och planerad situation gällande föroreningsbelastning för alternativ Ny 1

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintlig
(kg/år)

0,52

6,7

0,13

0,18

0,61

0,002

0,064

0,065

0,00022

603

3,5

0,014

0,00025

Ny 1
(kg/år)

0,89

14

0,076

0,17

0,46

0,0039

0,044

0,044

0,00026

402

2,6

0,0065

0,00015

%skillnad

+71

+109

-42

-6

-25

+95

-31

-32

+18

-33

-26

-54

-40

Resultaten från alternativ Ny 1 visar på en kraftig ökning av fosfor (P), kväve (N), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg) jämfört med befintlig situation. Viktigt att notera är dock att de andra undersökta
ämnena minskar, flera kraftigt, jämfört med befintlig situation.
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Tabell 10, Jämförelse mellan befintlig och planerad situation gällande föroreningsbelastning för alternativ Ny 2

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Olja

PAH16

BaP

Befintlig
(kg/år)

0,52

6,7

0,13

0,18

0,61

0,002

0,064

0,065

0,00022

603

3,5

0,014

0,00025

Ny 2
(kg/år)

0,79

13

0,072

0,16

0,43

0,0027

0,038

0,038

0,00026

365

2,6

0,0058

0,00014

%-skillnad

+52

+94

-45

-11

-30

+35

-41

-42

+18

-39

-26

-59

-44

Resultaten från alternativ Ny 2 visar på en kraftig ökning av fosfor (P), kväve (N), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg) jämfört med befintlig situation. Denna ökning är dock lägre för fosfor, kväve och
kadmium än alternativ Ny 1, medan kvicksilver ligger kvar på samma nivå i båda alternativen.
Viktigt att notera är dock att de andra undersökta ämnena minskar, flera kraftigt, jämfört med
befintlig situation.

7.4.

Slutsats

Resultaten från föroreningsberäkningarna visar att den totala mängden av fosfor och kväve, samt
kadmium och kvicksilver, till recipient kommer att öka efter exploatering med de föreslagna åtgärder
som beskrivits i illustrationsplanen daterad 2018-05-23. Då flera recipienter i Lund redan är starkt
påverkade av gödningsämnena fosfor och kväve finns en risk att de föreslagna åtgärderna inte
anses räcka enligt de nya krav som ställs från myndigheterna. För att förbättra reningen av vattnet
från området föreslås fler öppna, gröna lösningar, t.ex. regnbäddar, då dessa gröna lösningar är
mer effektiva på att ta hand om fosfor och kväve än andra lösningar.
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Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Administration

2018-09-27

1 (2)
Diarienummer

MN 2018/0110.1

Sabina Lindell

Miljönämnden

046-359 52 62
sabina.lindell@lund.se

Sammanträdestider för miljönämnden år 2019
Sammanfattning
Miljöförvaltningens förslag till sammanträdestider för miljönämnden
år 2019, utifrån fastställda sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt utifrån tidplan för ekonomi
och verksamhet:










Onsdag 30 januari
Torsdag 7 mars
Torsdag 11 april
Torsdag 9 maj
Torsdag 13 juni
Torsdag 12 september
Torsdag 10 oktober
Torsdag 14 november
Torsdag 12 december

Sammanträdestid från kl. 18.00, förutom decembersammanträdet
som börjar kl. 16.00.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag
till sammanträdestider år 2019 för miljönämnden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-27, dnr MN 2018/0110.1.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärendet
Miljöförvaltningens förslag till sammanträdestider för miljönämnden
år 2019, utifrån fastställda sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt utifrån tidplan för ekonomi
och verksamhet.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

miljoforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-27

2 (2)
Diarienummer

MN 2018/0110.1

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider år
2019 för miljönämnden.

Björn Berséus
Miljödirektör

Sabina Lindell
Controller

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Miljöförvaltningen
Administration

Diarienummer

2018-09-26

MN 2018/0009.19
MR 2018.0076.13

Miljönämnden

Anna Kristensen
046-359 68 09
Anna.kristensen@lund.se

Beslut enligt av miljönämnden lämnad
delegation 2018-06-25 – 2018-09-24
Sammanfattning

Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-06-25 – 2018-0924.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2018-06-25 – 2018-09-24.

Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2018-09-26, dnr MN 2018/0009.19 och MR
2018.0076.13.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i ärendet.

Ärende

Beslutande

LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN
1) Beslut om registrering av anläggning enligt livsmedelsförordningen
samt beslut om registreringsavgift
Stina Bodenmalm, Stora Råby 34:11, Dnr. 2018.2108.2
Restaurang Kungsgården, Flyinge 22:40, Dnr. 2018.2053.2
Mae Tong Thai Isaan Restaurang, Biet 6, Dnr. 2018.2252.2
Mery´s café, Sölve 1, Dnr. 2018.2225.2
Körsbärets förskola, Järnåkrarna 1, Dnr. 2018.2195.2
Fazer Food Services AB, Rudebok 1, Dnr. 2018.2205.2
Kicki Bobacka, Stadsparken, Dnr. 2018.2219.2
Cobosabi AB, Sjöstorp 10:21, Dnr. 2018.2172.2
Continental Foods Sweden AB, Scheelevägen 30, Dnr. 2018.2171.2
Sodexho AB, Råbyholm 3, Dnr. 2018.2129.2
Fisky Business AB, YFT 673, Dnr. 2018.2097.2
The Herbivore, Paradis 35, Dnr. 2018.2006.2
Etiopiska kultur och förening, Skomakargatan 12, Dnr. 2018.2279.2
Zoltans bageri, KHZ 572, Dnr. 2018.2126.2

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

046-359 59 81
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Tibor Volk, PGL 618, Dnr. 2018.2100.2
Smyrna, Nortull 12, Dnr. 2018.2034.2
Café Spole, Påskalyckan 8, Dnr. 2018.2035.2
Bless, Spallationen 1, Dnr. 2018.2016.2

SRG
SRG
SRG
SRG

2) Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering samt årlig kontrollavgift
enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Fisky Business, YFT 673, Dnr. 2018.2342.1
Kostverkstaden, Garvaren 26, Dnr. 2018.2318.1
Farmshack BBQ, Räften 1:3, Dnr. 2018.2316.1
Veles Foods, Studentkåren 6, Dnr. 2018.2243.1
Matvandringar, Södra Ugglarp 1.1, Dnr. 2018.2117.1
Tetra Recart AB, Råbyholm 3, Dnr. 2018.2163.1
Skafferiet, Veberöd 55:1, Dnr. 2018.2061.1
Zoltans bageri, KHZ 572, Dnr. 2018.2312.1
Nimbus resurscenter, Norra sjukhuset 1:49, Dnr. 2018.2049.1
Satelliten, Satelliten 1, Dnr. 2018.2227.1

KKN
KKN
KKN
KKN
KKN
KKN
KKN
SRG
SRG
TAS

3) Beslut om avgift för extra offentlig kontroll
Avdelningskök inom byggnad 82, Eskil 20, Dnr. 2018.1587.8
Godsmottagning Lunds sjukhus, Vårdbiträdet 1, Dnr. 2018.1677.3
Mickes Livs, Eka 8, Dnr. 2018.1884.3
Anhur Livs och Pizzeria, Mullret 1, Dnr. 2018.1378.3
Continental Foods Sweden AB, Stockholmsledet 8, Dnr. 2018.2329.3
Probi AB, Syret 1, Dnr. 2018.2036.3
Probi AB, Syret 1, Dnr. 2018.1970.4
Systrarna på Solhjulet, Veberöd 9:1, Dnr. 2018.1871.1
Mat & Harmoni Gastelyckan, Fältspaten 1, Dnr. 2018.1641.3
Willys, Inteckningen 4, Dnr. 2018.1302.13
Reimersdals äldreboende, Norra sjukhuset 1, Dnr. 2018.1386.3

EON
EON
EON
EON
KKN
KKN
KKN
KKN
SRG
SRG
SRG

MILJÖBALKEN
4) Beslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken
Häglunds, Gyllenkrok 25, Dnr. 2017.3028.8
Hallands Nation, Tuna Äng 10, Dnr. 2018.1086.7
Stiftelsen frikyrkliga Studenthemmet, Smidet 8, Dnr. 2017.0115.8
Byggnadslagen I Lund, Byggnadslagen 1, Dnr. 2018.0857.10
BRF Björkraden, Påskalyckan 3, Dnr. 2017.0480.11
Cecilia Brandsten Eliasson, Veberöd 5:7, Dnr. 2018.2273.2
Humlamadens Rehab, Veberöd 7:10, Dnr. 2018.2277.2
Nils Göran Svejme, Önneslöv 28:1, Dnr. 2018.0480.3
Gunilla Löfqvist, Toppelafugård 2:3, Dnr. 2018.1907.2
Jan Rosqvist, Kroneborg 1:11, Dnr. 2018.2327.2
Bergs Blommor, Kyrkivägen 9, Dnr. 2018.1430.5
Brf Tullgården, Hospitalträdgården 6, Dnr. 2015.3239.4
Brf Vipemöllan 2, Vipemöllan 42, Dnr. 2016.3312.4
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Estancia Skånebo AB, Sankt Botulf 11, Dnr. 2015.3380.9
Brf Ekmansgården, Sankt Thomas 14, Dnr. 2015.3384.5
Björn Theander, Gyllenkrok 27, Dnr. 2016.2533.5
Hans Görna Jönsson, Teologen 5, Dnr. 2017.0089.6
Smart Lund AB, Smart Lund AB, Dnr. 2017.0706.8
Agneta Spångberg, Trädgården 7, Dnr. 2017.0082.4
Stiftelsen Västgötagården, Tuna Äng 8, Dnr. 2016.0005.3
Trois Freres AB, Labben 2, Labben 3, Labben 4, Dnr. 2015.3345.5, Dnr.
2015.3342.5, Dnr. 2015.3344.4
Brf Ugglan 25, Ugglan 25, Dnr. 2016.0021.4
Brf Repslagaren 30, Repslagaren 30, Dnr. 2016.1627.6
Brf Kastanjegården, Fölet 2, Dnr. 2016.1622.8
Hemsö Öresund Kb, Klostergården 2:9, Dnr. 2017.2816.32
Lambertsson Sverige AB, Kopparkisen 5, Dnr. 2018.1377.7
Akademiska Hus AB, Paradis 51, Dnr. 2018.1223.9
JM AB, Raffinaderiet 1, Dnr. 2016.2047.27

JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
JSN
SAT
SAT
YDD
YDD

5) Beslut om klassificering och avgift
LSR KSU, Faxejorden 9, Dnr. 2018.2030.1
Lunds kommuns fastighets AB, Årdret 10, Dnr. 2018.2004.7

ASG
SAT

6) Beslut om tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning
Bertil Larsson, Dörröd 6:68, Dnr. 2018.1975.2
Mikael Gunnarsson, Ekeberga 1:39, Dnr. 2018.2278.2
Anders Mattiasson, Flyinge 34:1, Dnr. 2018.2229.2
Magnus Oskarsson, Flyinge 11:7, Dnr. 2018.1221.8

FGG
FGG
KOT
KOT

7) Granskning och registrering av köldmedieinnehav
samt beslut om avgift
Lindström fastigheter AB, Jordhumlan 2, Dnr. 2018.0954.4
Ronald McDonald Hus, Eskil 20, Dnr. 2018.0549.3
Lundafastigheter, Innerstaden 3.32, Dnr. 2018.1492.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Innerstaden 2:1, Dnr. 2018.1491.2
Lundafastigheter, Håstad 18:4, Dnr. 2018.1489.2
Lundafastigheter, Galten 9, Dnr. 2018.1487.2
New Hair Clinic, Diabasen 8, Dnr. 2018.1159.2
Produktionsteknik i Lund AB, Trumlan 1, Dnr. 2018.1009.2
Väduren 9 AB, Väduren 9, Dnr. 2018.0924.2
Midroc Jöns Petter Borg Alléhuset fastigheter, Jöns Petter Borg 16, Dnr.
2018.1161.4
Lindströms fastigheter AB, Jordhumlan 2, Dnr. 2018.0954.2
Klövern Traktorn AB, Traktorn 4, Dnr. 2018.0889.2
Biltema Real Estate Sweden AB, Kalkstenen 10, Dnr. 2018.0935.2
Företagshus i Dalby AB, Dalby 50:1, Dnr. 2018.0984.2
Lunds kommun fastighets AB, Landstinget 3, Dnr. 2018.0389.2
Lunds kommuns fastighets AB, Harlösabanan 1, Dnr. 2018.0393.2
Lunds Nations Studentbostadshus, Sankt Thomas 35, Dnr. 2018.0931.3
Traktorvägen Livs AB, Traktorn 3, Dnr. 2018.0700.3
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Ingelsta Kalkon AB, Carl Holmberg 1, Dnr. 2018.0923.2
Mip Technologies AB, Forskaren 1, Dnr. 2018.0978.2
AB Lawe’s Fastighetsservice, Orgelläktaren 8, Dnr. 2018.0922.2
Torna Hällestad Fastighets AB, Hällestad 10:23, Dnr. 2018.0982.2
Medicon Village Fastighets AB, Dirigenten 1, Dnr. 2018.0927.2
Franshill Lokal Lund AB, Glambeck 5, Dnr. 2018.1162.2
Vältfast AB, Välten 12, Dnr. 2018.0848.4
OKQ8, Guldsnittet 1, Dnr. 2018.0875.2
Klövern Annedalsvägen AB, Annedal 9, Dnr. 2018.0887.2
Klövern Traktorn AB, Traktorn 4, Dnr. 2018.0890.2
Klövern Välten 4 AB, Välten 4, Dnr. 2018.0891.2
Elite Hotel Ideon, Syret 3, Dnr. 2018.0792.4
Angelica AB, Länsmannen 4, Dnr. 2018.0268.2
Lantmännen Handelsfastigheter i Dalby AB, Banken 1, Dnr. 2018.0251.2
Värmeexperten i Arvika AB, Inteckningen 4, Dnr. 2018.0267.2
Neragalsper Fastigheter AB, repslagaren 32, Dnr. 2018.0141.3
AB Tetra Pak, Råbyholm 3, Dnr. 2018.1244.2
Wihlborg Bytarebacken AB, Diabasen 1, Dnr. 2018.0753.2
Lundafastigheter Fastighets AB, Myntet 9, Dnr. 2018.0128.2
Fastighets AB Glimmern, Glimmern 1, Dnr. 2018.0123.2
Lundaproduktioner Fastighets AB, Skiffern 3, Dnr. 2018.0125.2
Å & R Carton Lund Ab, Lyckebacken 5, Dnr. 2018.0862.2
Brf Vintergatan, Orion 4, Dnr. 2018.0865.2
Skåne Hamburgers & co AB, Markören 3, Dnr. 2018.0963.2
Staget Fastigheter AB, Tjugan 3, Dnr. 2018.0962.2
Lundaproduktioner Fastighets AB, Diabasen 10, Dnr. 2018.0120.2
Axis Communication AB, Forskaren 2, Dnr. 2018.1053.2
Wihlborg Mauritzborg AB, Landsdomaren 6, Dnr. 2018.0758.4
Kulturhistoriska föreningen, Tegnér 1, Dnr. 2018.0667.2
HSB Brf Mandolinen, Mandolinen 1, Dnr. 2018.1003.2
Flextrus AB, Lyckebacken 5, Dnr. 2018.1034.6
Lundafastigheter Serviceförvaltningen, Pinnvången 1, Dnr. 2018.1505.2
Stiftelsen Af Bostäder, Kämnärsrätten 2, Dnr. 2018.1045.7
Paulssons Fastighet Mårtenstorget AB, Brunius 18, Dnr. 2018.1957.6
Paulssons Centrumfastigheter i Lund AB, Apotekaren 11, Dnr. 2018.1956.4
Lunds Kommuns Fastighets AB, Sandryggen 2, Dnr. 2018.0371.3
PH-värde AB, Sandryggen 2, Dnr. 2018.0990.2
Paulsson Centrumfastigheter i Lund AB, Gråbröder 22, Dnr. 2018.1962.3
Plantagen Sverige AB, Avtalet 11, Dnr. 2018.1005.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Parken 1, Dnr. 2018.1504.2
Bostadsrättsföreningen Klinten i Veberöd, Hästen 5, Dnr. 2018.0803.5
Lundafastigheter Teknik & Service, Vipemöllan 37, Dnr. 2018.1518.2
Lunds Kommuns fastighets AB, Sanryggen 2, Dnr. 2018.0370.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Uppfinnaren 1, Dnr. 2018.1513.2
Lunds Kommuns Fastighets AB, Sankt Mårten 28, Dnr. 2018.0388.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Utmarken 1, Dnr. 2018.1514.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Vakteln 1, Dnr. 2018.1515.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Ladugårdsmarken 4:14, Dnr. 2018.1497.2
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Lundafastigheter Teknik & Service, Veberöd 8:40, Dnr. 2018.1517.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Vallkärra 11:2, Dnr. 2018.1516.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Slagbommen 1, 2018.1510.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Borgaren 1, Dnr. 2018.1482.2
Lundafastigheter, Hällestad 6:6, Dnr. 2018.1490.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Fåret 10, Dnr. 2018.1485.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Egil 1, Dnr. 2018.1483.2
Lundafastigheter serviceförvaltningen, Blåtungan 1, Dnr. 2018.1481.2
Lundafastigheter, Arkivet 4, Dnr. 2018.1479.2
Lundafastigheter Teknik & Service, Altona 3, Dnr. 2018.1478.2
Super Bostäder i Skåne AB, Snushult 2, Dnr. 2018.0964.2
AB Björkhaga Plantskola, Veberöd 13:12, Dnr. 2018.0699.3
Arkivet Lund Fastighets AB, Kvartsen 16, Dnr. 2018.0131.3
Galleri Börjesson AB, Fiskaren 2, Dnr. 2018.0331.2
BG 6 i Lund AB, Billegården 6, Dnr. 2018.0051.3
HSB BRF Jägaren i Lund, Jägaren 5, Dnr. 2018.0903.2
Handelsbolaget Lund Fältspaten, Fältspaten 1, Dnr. 2018.0368.2
Sony Mobile Communications Ab, Nya Vattentornet 3, Dnr. 2018.0336.3
Unikum Datasystem Aktiebolag, Harven 2, Dnr. 2018.0332.2
Gambro Lundia Ab, Inteckningen 5, Dnr. 2018.0297.2
Stena Fastigheter Syd AB, Kilen 19, Dnr. 2018.0366.2
Coromatic Syd Ab, Glädjen 18, Dnr. 2018.0292.2
Unikum Holding AB, Årdret 13, Dnr. 2018.0333.2
Kommunal Skåne AB, Avtalet 10, Dnr. 2018.0285.2
HSB Skåne Ekonomisk Förening, Sandstenen 1, Dnr. 2018.0286.2
Kungsleden Kåren Ab, Studentkåren 1, Dnr. 2018.0290.2
Kungsleden Barken Ab, Flintan 4, Dnr. 2018.0239.2
Estancia Glambeck AB, Glambeck 10, Dnr. 2018.0257.2
Estancia Galten KB, Galten 27, Dnr. 2018.0250.3
Kaeser Kompressorer Ab, Stockholmsledet 9, Dnr. 2018.0144.2
Kaeser Kompressorer AB, Inteckningen 5, Dnr. 2018.0143.2

SAT
SAT
SAT
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB

8) Beslut om föreläggande om försiktighetsmått
Praktikertjänst Ab, Carl Holmberg 4, Dnr. 2018.1333.6
Tandläkare Leif Alenmyr KB, Krämaren 1, Dnr. 2018.1359.6
Praktikertjänst AB, Marina Minor, Dnr. 2018.1666.7
Praktikertjänst AB, Paradis 37, Dnr. 2018.1551.10
Praktikertjänst AB, Garvaren 28, Dnr. 2018.1393.7

KEG
KEG
KEG
KEG
KEG

9) Beslut om avhjälpandeåtgärd
Tekniska förvaltningen, Mårtens Fälad 2:1 Parkmark, Dnr. 2018.1796.4
Tekniska förvaltningen, Mårtens Fälad Gatumark, Dnr. 2018.1797.4

YDD
YDD

10) Yttrande angående alkoholservering
Caterevent Falsterbo AB, Råbyholm 3, Dnr. 2018.1992.2
Musses och Lottas kök, Vomb 1:4, Dnr. 2018.1999.2
The Herbivore AB, Paradis 35, Dnr. 2018.2076.2
Sektionen för industriell ekonomi, Helgonagården 6:16, Dnr. 2018.2081.2

ASG
EHN
EHN
EHN
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Restaurang Just AB, Flyinge 22:40, Dnr. 2018.2247.2
Flame on curry AB, Galten 26, Dnr. 2018.1969.2
Efterkarnevalen, Sankt Hans Backar, Dnr. 2018.2185.2

EHN
EHN
SJN

11) Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen
Cirkus Bambino, Östra Torn 30:6, Dnr. 2018.2337.2
Lund Choral festival, Innerstaden 2:1, Dnr. 2018.2301.2
Sektionen för industriell ekonomi, Helgonagården 6:16, Dnr. 2018.2286.2
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturnatten, Dnr. 2018.2078.2
Kalmar Nation, Thomander 6, Dnr. 2018.2038.2

EHN
EHN
EHN
EHN
SJN

12) Mottagen anmälan om att driva förskola
Ekonomiska föreningen Plåstret, Solgårdarna 8, Dnr. 2018.0812.12
Tuna förskola, Sofieberg 1, Dnr. 2018.1879.3
Förskolan Holken, Paradis 42, Dnr. 2018.1940.2
LSR, Faxejorden 9, Dnr. 2018.1776.4

BBS/ASG
ASG
ASG
ASG

13) Förslag till beslut om förbud mot uthyrning av bostäder
Prime Living Lund AB, Studentkåren 4, Dnr. 2018.0820.17

EHN

14) Föreläggande vid anmälan om inrättande av bergvärmepump
Gert Flink, Dalby 59:9, Dnr. 2018.2010.3
Björn Malmsten, Arendala 4:8, Dnr. 2018.2070.3

KEG
KEG

15) Föreläggande vid vite, om mätning av radon
Sven Lars Arne Olsson, Krusbäret 5, Dnr. 2015.3340.5
Byahuset Fastighets AB, Stora Råby 37:20

BBS/ERD
BBS/ERD

16) Yttrande över detaljplan
Byggnadsnämnden, Östra Torn 27:2, Dnr. 2018.2015.2

BBS/ASG

17) Yttrande över verksamhetsförändring
John Scott’s Pub, Svartbröder 18, Dnr. 2018.2069.2

SJN

18) Beslut om sanering av kvicksilverkontaminerade rör
Praktikertjänst AB, Marina Minor 9, Dnr. 2018.1674.6

KEG

19) Tillstånd att sprida slam inom område med detaljplan
Simon Nilsson, Kronedal 1:2, Dnr. 2018.2068.3

BBS/IGD

20) Beslut om ansökan om utökad produktionstid
Peab Asfalt AB, Veberöd 9:1, Dnr. 2018.2307.2

SAT
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Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende perioden
2018-06-25 – 2018-09-24.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Förvaltningssekreterare
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Anna Kristensen

Miljönämnden

046-359 68 09
anna.kristensen@lund.se

Meddelanden till miljönämnden
Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-27, dnr MN 2018/0010.21.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Ärendet
Redovisning av meddelanden till miljönämnden:
1. Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen.
Beslut 2018-09-03 avseende komplettering av beslut om överlåtelse
av operativ tillsyn enligt miljöbalken till Lunds kommun. Lunds
kommunfullmäktige har den 20 december 2017 § 238 (dnr 5047009-17) respektive den 26 april 2018 (dnr 504–27080–17 och
504–14657–17) hemställt att Länsstyrelsen ska överlåta den
operativa tillsynen enligt miljöbalken för AkkaFRAKT i Skåne Ek.
förening och för enskilt bolags djurhållning. Båda verksamheterna
bedriver idag anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet för vilken
kommunen har tillsynsansvar. AkkaFRAKT i Skåne Ek. förening
bedriver mottagning, mellanlagring och behandling av avfall på
fastigheterna Dalby 49:1, 50:1, 50:2, 5:9 och 38:4. Person med enskilt
bolag bedriver djurhållning på ett antal fastigheter i Lunds kommun.
Båda bolagen är för närvarande föremål för tillståndsprövning.
Kommunen hemställer att överlåtelsen ska gälla från och med det att
bolaget tar sitt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken i anspråk.
Kommunen bedömer att miljönämnden/ förvaltningen har
erforderliga resurser och kompetens för att bedriva regelbunden
operativ tillsyn över tillsynsobjektet som är föremål för denna
hemställan. Länsstyrelsen beslutar att överlåta med stöd av 1 kap.
18-19 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13), åt miljönämnden som
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fått i uppdrag att fullgöra tillsynsuppgifter enligt miljöbalken i Lunds
kommun att utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap.
miljöbalken för del av tillsynsområde.
Dnr MN 2017/0054.11 och MR 2017.1363.7
2. Trafikverket, Region Syd.
Beslut 2018-09-18 avseende järnvägsplan för ombyggnation av
Södra Stambanan, fyra spår Lund-Flackarp, Lunds och Staffanstorps
kommuner, Skåne län. Trafikverket beslutar med stöd av 2 kap. 15 §
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg att fastställa
järnvägsplanen för ombyggnad av Södra Stambanan, fyra spår Lund Flackarp, i Lunds och Staffanstorps kommuner. Fastställelsen gäller
plankartorna med status fastställelsehandling, daterade 2018-04-20.
Järnvägsanläggningen ska dessutom utformas i huvudsak så som den
sökande har åtagit sig enligt planbeskrivningen och i övrigt. Detta
gäller exempelvis intentionerna i gestaltningsprogrammet. Beslutet
kan överklagas hos regeringen.
Dnr MN 2017/0091.25 och MR 2017.2558.15
3. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten.
Beslut 2018-09-20 avseende överklagande av beslut om
hundhållning på privatpersons fastighet i Lunds kommun.
Miljönämnden i Lunds kommun har den 6 april 2018 beslutat
(delegationsbeslut dnr 2012.2735.9) att förbjuda en namngiven
privatperson att, efter att detta beslut vunnit laga kraft, låta hundar
vistas utomhus på dennes fastighet utan tillsyn av en person som kan
tysta hundarna vid påbörjat skällande. Förbudet avser inte enstaka
hundskall. Käranden samt ytterligare tre personer har överklagat
nämndens beslut. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt
Dnr MR 2012.2735.26
4. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Deldom 2018-09-24 avseende ansökan om tillstånd enligt 9 kap.
miljöbalken till verksamheten vid Malmö Airport; nu fråga om
prövotidsredovisning och slutgiltiga villkor rörande utsläpp till dagoch spillvatten. Domslut:
1. Mark- och miljödomstolen beslutar att avsluta prövotiden i
den del som gäller ytterligare provpunkter uppströms
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Fjällfotasjön, avstängningsmöjligheter i dagvattendiken samt
utsläppen av kadmium och arsenik till dagvattnet.
2. Mark- och miljödomstolen föreskriver följande ytterligare
slutliga villkor för tillståndet i deldom i mål M 1452-12
meddelat den 28 juni 2013.
Svedavia ska i samråd med tillsynsmyndigheten upprätta och
följa skriftliga rutiner för avstängning av dagvattenflöden vid
de platser i dagvattensystemet där det föreligger icke
obetydliga risker för att incidenter med utsläpp till dagvatten
kan ske.
Återvinning av glykol ska vara infört senast den 1 januari
2020.
3. Mark- och miljödomstolen förlänger prövotiden avseende
frågan om slutliga villkor för utsläppen av kadmium till
spillvattennätet. Under prövotiden ska Svedavia utöver att
genomföra det redovisade åtgärdsprogrammet utreda såväl
tekniska som ekonomiska möjligheter inklusive intern rening
av kadmium, att ytterligare begränsa utsläppet. Målsättningen
med utredningen ska vara att nå 0,1 μg/l som årsmedelvärde
och en total mängd om maximalt 10 gram för utsläppet av
kadmium till spillvattenätet. Arbetet ska redovisas löpande en
gång i halvåret till tillsynsmyndigheten och Svedala kommun.
Utredningen med förslag till slutliga villkor med
begränsningsvärden för utsläppet av kadmium till
spillvattennätet ska ges in till mark- och miljödomstolen
senast den 1 juli 2020.
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt.
Dnr MN 2013/0012.25 och MR 2012.2252.20

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.

Björn Berséus

Anna Kristensen

Miljödirektör

Förvaltningssekreterare
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