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Kommunstyrelsen 2022-06-14 
 
 

Plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 08:30 

OBS! Mötet kommer att fortsätta på eftermiddagen till ca 14.15. Uppehåll görs 
för lunch. Se schema nedan. 
 
Gusten Mårtensson (C) Elisabeth Olofsson 
Ordförande Sekreterare 

 
 

Offentlighet 
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten. 
 
 

Ärenden  
 

Inledning 

1 Val av justerare  
 

2 Fastställande av dagordning  
 

Beslutsärenden 

3 Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund i Älmhult 

2020/112 
3 - 528 

4 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 

2021/173 
529 - 677 

5 Detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. 2019/141 
678 - 1063 

6 Budget 2023 för kommunstyrelsen 2022/114 
1064 - 1077 

7 Kronobergs Bygdegårdsdistrikt ansöker om medel 
till värdskap för Bygdegårdarnas Riksförbund 
Förbundsstämma 

2022/124 
1078 - 1082 

8 LONA-ansökningar för 2022 2021/177 
1083 - 1225 

9 Förstärkt uppsiktsplikt enligt kommunallagen för 
bolag avseende år 2021 

2022/32 
1226 - 1352 

10 Namninsamling- Rätten till arbetsskor gäller inte 
alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad av 

2022/85 
1353 - 1377 
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Kommunal Älmhult 

11 Årets arbetsplats 2021 2022/92 
1378 - 1379 

12 Omfördelning av medel till laddstolpar i centrala 
Älmhult 

2022/108 
1380 - 1391 

13 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 2021/240 
1392 - 1422 

14 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 

2022/47 
1423 - 1429 

15 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 

2022/84 
1430 - 1444 

16 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/27 
1445 - 1449 

17 Meddelanden 2022/8 
1450 

Informationsärenden 

18 Upphandlingsplan 2021/238 
1451 - 1452 

19 Återrapportering av socialnämndens uppdrag om 
fördjupad analys och åtgärdsplan 

2022/102 
1453 - 1454 

20 Återrapportering av plan för att vända negativa 
resultat på gymnasieskolan 

2022/36 
1455 - 1461 

21 Information om flytt av delar av vuxenutbildning 
från Haganässkolans lokaler 

2021/254 
1462 - 1463 

 

 

 

Ärende Föredragande/kallade tjänstepersoner Tid Klockan 

3–5 Malin Svensson, planarkitekt 
Karin Wennberg, planarkitekt 
Peter Hultin, planarkitekt 
Arpine Minasyan, stadsarkitekt 
Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 

70 min  8.30 

6–7 Susann Pettersson, kommunchef 15 min 9.40 

 FIKA 15 min 09.55-10.10 

8 Elisabeth Olofsson, kanslichef 5 min 10.10 

9 Christina Utterström, ekonomichef 5 min 10.15 

10–11 Anna Elmgren, HR-chef 15 min 10.20 

12 Anders Nyberg, teknisk chef 10 min 10.35 

13 Anders Nyberg, teknisk chef 
Matilda Dunfjäll, utredare 

25 min 10.45 
 

14 Matilda Dunfjäll, utredare 15 min 11.10 

15–17 - 5 min 11.25 

18 Robert Palmqvist, TF upphandlingschef 40 min 11.30-12.10  

 LUNCH 50 min 12.10-13.00 

19 Jenny Smedberg, socialchef 20 min 13.00 

20 Roger Johansson, utbildningschef 40 min 13.20 

21 Paul Robertsson, samhällsbyggnadschef 10 min 14.00 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 73 Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund i Älmhult 
Ärendenummer KS 2020/112 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., 

Furulund, Älmhult, Älmhults kommun och skickar detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, 
då detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 
§ Miljöbalken och skickar till kommunfullmäktige för beslut. 

3. Kommunstyrelsen godkänner gestaltningsprogrammet och skickar till 
kommunfullmäktige för antagande.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att 
genom en blandad bebyggelse expandera åt öster.  

Detaljplanen har funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och besvarade i ett 
granskningsyttrande (2022-05-10). Endast mindre justeringar och förtydliganden 
har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål, 
förskola, verksamheter, kontor, detaljhandel samt tekniska anläggningar så som 
pumpstation och transformatorstation. Vidare möjliggör planen en omgestaltning 
av Handelsvägen och anläggning av nya lokalgator. Inom planområdet planläggs 
flera ytor som naturmark som bland annat ska fungera som rekreationsområde 
och plats för dagvattenhantering genom öppna diken och dammar. 

Ett förslag till antagandeversion av detaljplanen och en undersökning om 
betydande miljöpåverkan har upprättats.  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Planförslaget bedöms överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 

Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet behandlar 
de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen Furulund. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och 
genomförbarhet i utformningen av gator, torg, park- och naturmark. En 
kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet 
innefattar driftskostnader för allmän platsmark. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Planhandlingar 

• Plankarta, 2022-05-10 

• Planbeskrivning inkl. undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-10 

• Samrådsredogörelse, 2022-03-14 

• Granskningsutlåtande, 2022-05-10 

• Planillustration, 2022-05-10 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-10  

• Gestaltningsprogram 2022-05-10 

Utredningar 

• Bullerutredning, Efterklang, 2022-03-14  
• Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-02 rev 2022-02-23 
• Trafikalstring Furulund, Sweco, 2021-01-28 
• Trafikalstring Tilläggs-PM DP Furulund, Sweco 2021-08-25 
• Trygghetsprogram Furulund. Tryggare Sverige, 2021-01-15 
• Översiktlig geoteknisk utredning, Furulund, SWECO, 2020-10-09 
• Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB 
• Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019 
• Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik AB, 

2018-12-17 
• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 2018-06-19 
• Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15 
• Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin, 2009 

• Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 3(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-04 1(6) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Malin Svensson   
malin.svensson1@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Antagande av detaljplan för del av Äskya 1:27 

mf.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults kommun  
Ärendenummer KS 2020/112  

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att 
genom en blandad bebyggelse expandera åt öster.  

Planområdet är cirka 40 hektar stort och ligger direkt norr om Älmhults 
handelsplats. Planområdet gränsar i norr mot Danska vägen, i öster väg 23 och i 
väster Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar. Genom planområdet löper 
Handelsvägen i nord-sydlig riktning. 

Mellan Handelsvägen och väg 23 ligger två privatägda fastigheter, båda 
bebyggda med bostadshus. Delar av den gatumark som planeras direkt norr om 
handelsplatsen ägs idag av Ingka Centres Älmhult AB och delar av den mark 
som planeras för cirkulationsplatsen är privatägd. Övrig mark inom planområdet 
tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults kommun. 

Detaljplanen har funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 
2022. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och besvarade i ett 
granskningsyttrande (2022-05-10). Endast mindre justeringar och förtydliganden 
har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

Planförslaget möjliggör byggnation av bostäder och lokaler för centrumändamål, 
förskola, verksamheter, kontor, detaljhandel samt tekniska anläggningar så som 
pumpstation och transformatorstation. Vidare möjliggör planen en omgestaltning 
av Handelsvägen och anläggning av nya lokalgator. Inom planområdet planläggs 
flera ytor som naturmark som bland annat ska fungera som rekreationsområde 
och plats för dagvattenhantering genom öppna diken och dammar. 

Ett förslag till antagandeversion av detaljplanen och en undersökning om 
betydande miljöpåverkan har upprättats.  

Planförslaget bedöms överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 

Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet behandlar 
de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen Furulund. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och 
genomförbarhet i utformningen av gator, torg, park- och naturmark. En 
kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet 
innefattar driftskostnader för allmän platsmark. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-04 2(6) 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Planhandlingar 

• Plankarta, 2022-05-10 

• Planbeskrivning inkl. undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-10 

• Samrådsredogörelse, 2022-03-14 

• Granskningsutlåtande, 2022-05-10 

• Planillustration, 2022-05-10 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-10  

• Gestaltningsprogram 2022-05-10 

 
 

Utredningar 

• Bullerutredning, Efterklang, 2022-03-14  
• Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-02 rev 2022-

02-23 
• Trafikalstring Furulund, Sweco, 2021-01-28 
• Trafikalstring Tilläggs-PM DP Furulund, Sweco 2021-08-25 
• Trygghetsprogram Furulund. Tryggare Sverige, 2021-01-15 
• Översiktlig geoteknisk utredning, Furulund, SWECO, 2020-10-09 
• Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB 
• Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019 
• Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik 

AB, 2018-12-17 
• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 2018-

06-19 
• Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15 
• Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin, 2009 
Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983 
 

 
 

Förslag till beslut 
‒ Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., 

Furulund, Älmhult, Älmhults kommun, Älmhult, Älmhults kommun och 
skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 kap 27 § 
Plan- och bygglagen. 
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 Kommunstyrelsen godkänner att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult, Älmhults 
kommun, då detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt 6 kap 6 § Miljöbalken och skickar till kommunfullmäktige för beslut. 

 Kommunstyrelsen godkänner gestaltningsprogrammet och skickar till 
kommunfullmäktige för antagande.  

 

 

Malin Svensson Susann Pettersson 

Planarkitekt Kommunchef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-04 4(6) 

 

 

 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag, fördjupad 
variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 

Furulund, Älmhult, Älmhults kommun 
  

Ansvarig: Malin Svensson 

Karin Wenneberg 

Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i 

Älmhults 

kommun 

 

Datum: 2022-05-03   

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 

andra barns bekostnad? 

Förslaget bedöms inte hindra barns rätt till lika villkor och jämlikhet. Förslaget diskriminerar inte några grupper 

eller gynnar några barn på bekostnad av andra barn. 

 

Barnets bästa (art. 3) 

Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 

barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

Tillgänglighet och trygghet 

”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 

skolan, kompisar, kiosk, idrottshall med mera. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö 

som är så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1 

 

Planområdet ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för trygga 

och tillgängliga färdsätt in och ut ur planområdet. För barn och unga innebär planförslaget närhet till skola, 

förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter. Det finns även förskola, mötestorg, lekplats, park och 

natur med motionsstigar planerad inom detaljplanområdet. 
 
Grönytor & rörelse 

Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa.  Naturkontakt* handlar om 

både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger 

mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5.  
 

Bostadsnära grönska (gården, parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand 

till mer perifera naturområden. Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet 

och allmänt välmående 4. Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och 

forskningsrapporter som visar att barns rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både 

på kort och lång sikt. 6 
 

I de allmänna råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand. 

Särskilt vid planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7  
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 Tjänsteskrivelse   
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Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt. Alla 

frågor enl. ovan har beaktats och arbetas med i framtagandet av detaljplanen.  

 
Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. 
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic 
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller 
liknande verksamhet 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 

påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 

Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling. 

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 

Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 

delaktiga, förklara varför? 

Barn har inte involverats i den här detaljplaneprocessen. Detaljplanen handlar om att planlägga ett 

bostadskvarter och en parkeringsyta med tydliga begränsningar vad som kan göras och inte göras. Ett 

framtagande av en detaljplan är en transparant process där allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget 

vid minst 2 tillfällen, samråd och granskning. Denna process är svårtillgänglig för barn.    
 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 

beslutet? 

- 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 
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 Tjänsteskrivelse   
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 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 

 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 

x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 

 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 

 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 

x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  

(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 

Enligt artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Förslaget beskriver olika möjligheter hur bostadsgården, 

odlingslotter samt allmänna ytor så som park, natur, lekplats (Lekotorp) nyttjas för dessa ändamål.   
 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

Förslaget möjliggör blandad bebyggelse med olika bostadstyper och boendeformer som ger en 

förutsättning för människor med olika behov och önskemål att bo i området. Detta skapar möjlighet för fler 

människor att få tillgång till en attraktiv boendemiljö med nära service, skola, förskola, mötestorg, natur 

med promenadstigar och park med lekplats. 

 

Ur ett barnperspektiv finns goda förutsättningar till bostadsnära natur vilket är positivt för barns rörelse, 

mentala och fysiska utveckling. Det finns även trygga vägar som möjliggör att barn själva kan röra sig i 

närområdet.  

 

Då planområdet ligger nära kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar finns goda förutsättningar för 

trygga och tillgängliga färdsätt in och ut ur planområdet. För barn och unga innebär planförslaget närhet till 

skola, förskola och rekreationsområden med lekmöjligheter.  
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111,1 Markhöjd
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

ALEN 1
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

BullerskyddSKYDD1

SkyddsvallSKYDD2

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

ParkPARK1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DetaljhandelH

KontorK

OdlingslotterL1

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

c-plats1 Cirkulationsplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Damm1 Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allé1 Allé med planterade träd i en rad,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
beläggning1 Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska  behållas,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens höjd får inte
ändras1

Markens höjd får inte ändras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
vall1 0,0 Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3 Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

e8 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e9 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e10 Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e11 Minsta byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e12 Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e13 Utöver angiven största byggnadsarea får cykelparkering med tak
uppföras till en sammanlagd yta av max 2 % av fastighetsarean
inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e14 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad som inte ska användas till
övernattning får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

25 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

p3 Huvudbyggnad ska placeras max 6 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras max 4 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Huvudbyggnad ska placeras med långsida längs med
Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Entré ska finnas både mot Handelsvägen och på fasad på motsatt

sida från Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast radhus, kedjehus eller parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

f3 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f4 Entré som vetter mot Torg norr om användningsområdet  ska
finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande
skyltar tillåts ej,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Högsta antal våningar är två,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är 0,4 m över medelmarknivå för gata
längs med fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs

Danska vägen har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs
väg 23 har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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UPPLYSNINGAR
Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

BullerskyddSKYDD1

SkyddsvallSKYDD2

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

ParkPARK1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DetaljhandelH

KontorK

OdlingslotterL1

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

c-plats1 Cirkulationsplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Damm1 Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allé1 Allé med planterade träd i en rad,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
beläggning1 Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska  behållas,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens höjd får inte
ändras1

Markens höjd får inte ändras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
vall1 0,0 Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3 Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000
Fastighetsredovisning aktuell 2022-05-10

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns

Vägkant, gångbana

Slänt

111 Nivåkurva med höjdvärde

111,1 Markhöjd

Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

ALEN 1

e8 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e9 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e10 Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e11 Minsta byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e12 Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e13 Utöver angiven största byggnadsarea får cykelparkering med tak
uppföras till en sammanlagd yta av max 2 % av fastighetsarean
inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e14 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad som inte ska användas till
övernattning får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

25 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

p3 Huvudbyggnad ska placeras max 6 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras max 4 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Huvudbyggnad ska placeras med långsida längs med
Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Entré ska finnas både mot Handelsvägen och på fasad på motsatt

sida från Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast radhus, kedjehus eller parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

f3 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f4 Entré som vetter mot Torg norr om användningsområdet  ska
finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande
skyltar tillåts ej,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Högsta antal våningar är två,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är 0,4 m över medelmarknivå för gata
längs med fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs

Danska vägen har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs
väg 23 har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Skala 1:1000 (A1)
Skala: 
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1:1000

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult

Älmhults kommun Kronobergs län

Antagande

Ritning 2/5

22-05-10 Reviderad

Karin Wennberg Malin Svensson
Planarkitekt Planarkitekt

       Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Handlingar:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Plankarta med planbestämmelser

Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

UPPLYSNINGAR
Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

BullerskyddSKYDD1

SkyddsvallSKYDD2

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

ParkPARK1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DetaljhandelH

KontorK

OdlingslotterL1

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

c-plats1 Cirkulationsplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Damm1 Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allé1 Allé med planterade träd i en rad,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
beläggning1 Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska  behållas,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens höjd får inte
ändras1

Markens höjd får inte ändras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
vall1 0,0 Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3 Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000
Fastighetsredovisning aktuell 2022-05-10

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns

Vägkant, gångbana

Slänt

111 Nivåkurva med höjdvärde

111,1 Markhöjd

Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

ALEN 1

e8 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e9 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e10 Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e11 Minsta byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e12 Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e13 Utöver angiven största byggnadsarea får cykelparkering med tak
uppföras till en sammanlagd yta av max 2 % av fastighetsarean
inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e14 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad som inte ska användas till
övernattning får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

25 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

p3 Huvudbyggnad ska placeras max 6 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras max 4 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Huvudbyggnad ska placeras med långsida längs med
Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Entré ska finnas både mot Handelsvägen och på fasad på motsatt

sida från Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast radhus, kedjehus eller parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

f3 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f4 Entré som vetter mot Torg norr om användningsområdet  ska
finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande
skyltar tillåts ej,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Högsta antal våningar är två,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är 0,4 m över medelmarknivå för gata
längs med fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs

Danska vägen har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs
väg 23 har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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Skala 1:1000 (A1)
Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult

Älmhults kommun Kronobergs län

Antagande

Ritning 3/5

22-05-10 Reviderad

Karin Wennberg Malin Svensson
Planarkitekt Planarkitekt

       Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Handlingar:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Plankarta med planbestämmelser

Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

UPPLYSNINGAR
Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.

Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

BullerskyddSKYDD1

SkyddsvallSKYDD2

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

ParkPARK1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

PumpstationE1

TransformatorstationE2

DetaljhandelH

KontorK

OdlingslotterL1

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

c-plats1 Cirkulationsplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Damm1 Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Allé1 Allé med planterade träd i en rad,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
beläggning1 Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska  behållas,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens höjd får inte
ändras1

Markens höjd får inte ändras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
vall1 0,0 Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3 Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea är 15 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000
Fastighetsredovisning aktuell 2022-05-10

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Vattendrag

Löv- respektive barrskog

Sankmark

Ägoslagsgräns

Vägkant, gångbana

Slänt

111 Nivåkurva med höjdvärde

111,1 Markhöjd

Rutnät med koordinat

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Öppen mark

Belysningsstolpe

Löv- respektive barrträd

N=111100

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnad

ALEN 1

e8 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e9 Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e10 Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e11 Minsta byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e12 Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e13 Utöver angiven största byggnadsarea får cykelparkering med tak
uppföras till en sammanlagd yta av max 2 % av fastighetsarean
inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e14 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad som inte ska användas till
övernattning får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

25 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

p3 Huvudbyggnad ska placeras max 6 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras max 4 meter från fastighetsgräns
längs med Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Huvudbyggnad ska placeras med långsida längs med
Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Entré ska finnas både mot Handelsvägen och på fasad på motsatt

sida från Handelsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast radhus, kedjehus eller parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

f3 Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f4 Entré som vetter mot Torg norr om användningsområdet  ska
finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande
skyltar tillåts ej,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot
en ljuddämpad sida,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Högsta antal våningar är två,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är 0,4 m över medelmarknivå för gata
längs med fastigheten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs

Danska vägen har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs
väg 23 har uppförts,  4 kap. 14 § 1 st 5 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.
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PLANPROCESSEN 

 
Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. 
Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan 
genom samråd. 
 
Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl. Furulund handläggs med utökat förfarande enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) och ska antas av kommunfullmäktige.  

 
 

Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund: 
 

• Kommunstyrelsen gav 2016-11-08 § 201 miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. Miljö- och byggnämnden gav 2016-12-
12 § 91 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det 
aktuella området. 

 

• 2019-01-01 övertog kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av 
detaljplaner från miljö- och byggnämnden. (Kommunstyrelsen reglemente daterat 
2018-11-15 fastställt i kommunfullmäktige 2018-12-17, § 272). 
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27 § 237 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL. 
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 § 73 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på granskning enligt 5 kap 11§ PBL. 
 

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

− Plankarta, 2022-05-10 
− Planbeskrivning inkl. undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-10 
− Samrådsredogörelse, 2022-03-14 
− Granskningsutlåtande, 2022-05-10 
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− Fastighetsförteckning, 2022-05-10  
− Gestaltningsprogram, 2022-05-10 

 
Utredningar 

− Bullerutredning, Efterklang, 2022-03-07 
− Dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2022-02-23 
− Trafikalstring Furulund, Sweco, 2021-01-28 
− Trafikalstring Tilläggs-PM DP Furulund, Sweco 2021-08-25 
− Trygghetsprogram Furulund. Tryggare Sverige, 2021-01-15 
− Översiktlig geoteknisk utredning, Furulund, SWECO, 2020-10-09 
− Magnetsfältsberäkning, E.ON. Energidistribution AB  
− Arkeologisk utredning, Sune Jönsson, 2019 
− Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2018-

12-17 
− Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco 2018-06-19 
− Översiktlig geoteknisk undersökning av Äskya 1:27, Tyrens, 2017-08-15 
− Haganäs Natur- och kulturmiljövärdesinventering, Bovin, 2009 
− Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983  
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INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 

 
Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att genom en blandad 
bebyggelse expandera åt öster.  
 
För att möta det behov av nya bostäder som finns i Älmhult planläggs för nya bostäder inom 
området. Bostadsbebyggelse planeras på båda sidor om Handelsvägen, en gata som ska 
omformas och ges en mer stadsmässig karaktär. Gatan kommer att bibehålla nuvarande 
sträckning och höjdläge, men smalnas av. Längs gatans västra sida anläggs en gång- och 
cykelväg. Detaljplanen utformas på ett sådant sätt att olika typer av bostäder kan byggas på 
platsen, både flerbostadshus, grupp-, och villabebyggelse i varierande volymer och höjder. 
Generellt planeras för en något högre bebyggelse utmed Handelsvägen och något lägre 
volymer på både östra och västra sidan, innanför bebyggelsen direkt utmed Handelsvägen. 
Vid utbyggnad av ett stort antal bostäder ökar behovet av förskoleplatser och därför planläggs 
för en ny förskola inom planområdet. Detaljplanen ger också möjlighet för olika typer av 
centrumfunktioner att etablera sig i området.  
 
Vidare syftar planen till att möjliggöra etablering av verksamheter i ett läge nära goda 
kommunikationer och i skyltläge utmed väg 23. För att göra planen flexibel och för att 
möjliggöra flera olika typer av verksamheter i dessa lägen planläggs ytorna närmast väg 23 
för både verksamheter, handel och kontor. 
 
I Furulund vävs naturen in i den byggda miljön och gröna platser och stråk planeras i området. 
Dagvatten i området ska tas om hand lokalt och användas som en resurs för att skapa 
attraktiva miljöer för både människor och djur. 
 
Den nya stadsdelen Furulund skapar tillsammans med Älmhults Handelsplats, Älmhults entré 
från öster. 
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Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 

 
Planområdet ligger i östra delen av Älmhults tätort och är cirka 40 hektar stort. I norr 
begränsas området av Danska vägen, i söder Älmhults handelsplats, i väster Äskya 
avfallsanläggnings lakvattendammar och i öster väg 23. Genom planområdet löper 
Handelsvägen i nord-sydlig riktning. 
 
Större delen av marken inom planområdet tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults 
kommun. Inom planområdet berörs fyra fastigheter med privata ägare. Mellan Handelsvägen 
och väg 23 ligger två privatägda fastigheter, Äskya 1:20 och Äskya 1:31. båda bebyggda med 
bostadshus. Delar av den gatumark som planeras direkt norr om handelsplatsen tillhör 
fastigheten Köpmannen 2 som idag ägs av Ingka Centres Älmhult AB. Marken norr om 
Danska vägen, och som berörs vid anläggande av den nya cirkulationsplatsen, tillhör 
fastigheten Äskya 3:1 och ägs av en privatperson.  
 

 
Bild 1. Översiktsbild av planområdet, den streckade linjen visar planområdets ungefärliga 
avgränsning.  
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Bild 2. Markägoförhållanden. Den orange markerade ytan ägs idag av Älmhults kommun.  
Planområdets ungefärliga avgränsning är markerad med grå, streckad linje.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Tidigare ställningstaganden 

 

Riksintressen 

Direkt öster om planområdet ligger riksväg 23 som är riksintresse för kommunikationer. 

Översiktsplan 

Planområdet är utpekat som lämpligt område för blandad bebyggelse i översiktsplanen för 
Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. Inom blandad 
bebyggelse beskrivs i översiktsplanen att användningar så som bostäder, handel, kontor, 
skolor, vårdcentral, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre 
fritidsanläggningar ingår. Det ställningstagandet bekräftas i den fördjupade översiktsplanen 
för Älmhults småstad som var ute på samråd under sommaren 2019. I samrådsförslaget är 
området Furulund utpekat som utbyggnadsområde innehållande en blandning av 
flerbostadshus, villa- och gruppbebyggelse med grönska som smyger sig in mellan 
bebyggelsen. Dagvattenhanteringen i området är lyft som viktig i samband med exploatering 
av platsen, med fördel kan öppna dammar ordnas för att ge ett robust dagvattensystem men 
också för att ge rekreativa värden till området. Då den fördjupade översiktsplanen inte är 
antagen så den kan endast tolkas som arbetsmaterial som visar kommunens nuvarande 
viljeriktning och övergripande planer. 
 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget överensstämma med den översiktliga planeringens 
riktlinjer och intentioner för utveckling av området. 
 

 
Bild 3. Utdrag ur översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. Planområdets 
placering är inringad med vitstreckad linje.  
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Strategi för Bostads- och lokalförsörjningen i Älmhults kommun till år 2035 

Den 26 september 2016 antogs strategin för bostads- och lokalförsörjningen i Älmhults 
kommun till år 2035. Strategin omfattar mål och riktlinjer för hur kommunen på olika sätt ska 
jobba med bostads- och lokalförsörjning. 
 
I strategin anges bland annat att kommunen ska ha planberedskap för 500 bostadsenheter samt 
att minst hundra bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas varje år. Vidare anges 
att kommunen ska verka för att det i hela kommunen tillskapas ett brett utbud av nya bostäder 
i attraktiva boendemiljöer med olika upplåtelseform. Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund är ett led i arbetet med att skapa planberedskap. Planen utformas så att det finns 
möjlighet att bygga olika typer utav bostäder inom området. 
 

Planprogram för Haganäsområdet 

I samband med framtagandet av detaljplanen för Älmhults handelsplats gjordes ett 
planprogram för hela Haganäsområdet. Planprogrammet var på samråd mellan den 26 mars 
och 23 april 2010. 
 
I planprogrammet pekas områdena utmed väg 23 och Danska vägen ut som lämpliga platser 
för etablering av handel, kontor och service (markerat i lila i bild 4). Runt lakvattendammarna 
pekas område för bostäder ut (markerat i gult i bild 4). I planprogrammet anges att grönskan 
är viktig vid planerandet av ny bebyggelse samt att dagvatten i området ska tas om hand lokalt 
och användas som en resurs för att skapa attraktiva miljöer för både människor och djur. 
Vidare anges att bebyggelsen gärna får vara tät och låg för att ge förutsättningar för ett mer 
varierat bostadsbestånd i östra Älmhult som i dagsläget består av en stor andel hyresrätter. 
Ambitionen i planprogrammet är att den nya stadsdelen genom ett hållbart stadsbyggande ska 
bidra till en hållbar utveckling.  
 
I planprogramsförslaget lyfts några viktiga planeringsförutsättningar att ta hänsyn till vid 
planering och byggande i området; buller från omkringliggande vägar, markförhållanden samt 
Äskya avfallsanläggning och dess lakvattendammar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Utdrag ur 
planprogrammet för 
Haganäsområdet, 
framtaget 2010.  
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Gällande detaljplaner 

Planområdet är till största del ej planlagt sedan tidigare. Planområdet omfattar dock tidigare 
planlagd mark på ytor i söder och i norr.  
 

 
Bild 5. Visar nu gällande detaljplaner i och i anslutning till planområdet.  
Planområdets ungefärliga avgränsning är markerad med grå, streckad linje. 
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Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner:  
 

- Detaljplan för anslutning Handelsvägen-Danska vägen, DP P0765-13/5 
Detaljplanen togs fram för att kunna ordna en säker anslutning mellan Handelsvägen 
och Danska vägen med på- och avkörningsfil på Danska vägen. Handelsvägen 
planlades som ”lokalgata” med utfartsförbud längs hela den planlagda sträckan. 
Danska vägen planlades som ”genomfart”. Detaljplanen antogs 2012-12-17 med en 
genomförandetid på fem år. 
Denna detaljplan slutar att gälla i sin helhet när detaljplanen för Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund vinner laga kraft. 
 

 
Bild 6. Utdrag ur DP för anslutning Handelsvägen-Danska vägen. 
 

- Detaljplan för Handelsområde Haganäs, DP P0765-11/11 
Detaljplanen togs fram för att möjliggöra uppförande av ett nytt Ikea-varuhus i 
Älmhult på en plats där det också skulle finnas möjlighet att etablera ytterligare 
kontors- och handelslokaler. Föreliggande detaljplan omfattar dels ett område planlagt 
för kontor- och handelsändamål. Närmast väg 23 planlades för ett skyddsområde samt 
tillfällig infart från riksvägen. Handelsvägen planlades som ”lokalgata”. Detaljplanen 
antogs 2011-06-27 med en genomförandetid på fem år. 
 

 
Bild 7. Utdrag ur DP för Handelsområdet Haganäs. 
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- Detaljplan för Haganäs bostadsområde, DP P0765-14/7 
Detaljplanen togs fram för att skapa möjlighet till byggnation av ett nytt 
bostadsområde. Detaljplanen antogs 2014-02-24 med en genomförandetid på tio år.  
 
Föreliggande detaljplan omfattar område planlagt som NATUR i DP för Haganäs 
bostadsområde. Antagandet av föreliggande detaljplan innebär att del av DP för 
Haganäs bostadsområde ändras före genomförandetidens utgång. Området som 
omfattas av ändring tillhör fastighet Äskya 1:27 och ägs av Älmhults kommun. Ingen 
annan fastighet ligger i direkt anslutning och bedöms beröras av ändringen. I plan- och 
bygglagen anges att om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter sig det är det 
möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Då det endast är mark 
ägd av Älmhults kommunen som påverkas av ändringen bedöms ändringen vara 
möjlig.  
 

  
Bild 8. Utdrag ur DP för Haganäs bostadsområde. 

 
- Detaljplan för kv. Täppan i Haganäs bostadsområde, DP P0765-16/2 

Detaljplanen anger användningen ”skola och besöksanläggning för kultur- och 
idrottsändamål” och möjliggjorde ett större skolområde jämfört med tidigare plan. 
Detaljplanen antogs 2016-01-18 med en genomförandetid på tio år. 
 
Föreliggande detaljplan omfattar område planlagt med användning ”skola och 
besöksanläggning för kultur- och idrottsändamål” i detaljplanen för kv. Täppan. 
Antagandet av föreliggande detaljplan innebär att del av DP för Haganäs 
bostadsområde ändras före genomförandetidens utgång. Det är område som i 
detaljplanen för kv. Täppan är planlagt med egenskapsbestämmelse korsmark, 
prickmark, vall och u-område som berörs av denna plan. Antagandet av föreliggande 
detaljplan innebär att tidigare planlagd kvartersmark blir allmän platsmark. Marken 
som berörs tillhör idag fastighet Äskya 1:27 och ägs av Älmhults kommun. Intill 
området ligger fastigheten Täppan 1 som också ägs av Älmhults kommun, i övrigt 
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finns ingen annan fastighet i direkt anslutning och bedöms beröras av ändringen. I 
plan- och bygglagen anges att om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter sig 
det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Då det 
endast är mark ägd av Älmhults kommunen som påverkas av ändringen bedöms 
ändringen vara möjlig. 
 
 

 
Bild 9. Utdrag ur DP för kvarteret Täppan. 
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Planområdet 
 

Platsens läge och sammanhang 

Planområdet ligger i östra Älmhult och är idag till största delen obebyggt. Området har ett 
tätortsnära läge, drygt 2 kilometer från Älmhults centrum och tågstation. Direkt söder om 
planområdet ligger Älmhults handelsplats med bland annat mataffärer, restauranger och 
butiker. Närmaste grundskola (F-6) är Gemöskolan och närmaste högstadieskola (ÅK 7–9) är 
Linneskolan, båda ligger cirka 2,5 km från planområdet. Haganässkolan (gymnasieskola) och 
Internationella skolan (engelskspråkig) ligger strax söder om planområdet, båda placerade 
utmed Handelsvägen.  
 
Furulund ligger nära flera rekreationsområden. Norr om Danska vägen finns Älmhults 
golfbana och söder om Älmhults handelsplats ligger Haganäsparken. Västerut från 
planområdet sett ligger Vattenriket som är ett grönområde med promenadslingor som ligger i 
anslutning till Hagabo. Fotbollsplaner, simhall med mera finns i anslutning till 
Haganässkolan. 
 

Mark, vatten och vegetation 

Mark och vegetation (natur, topografi, landskapsbild) 
Planområdet utgörs till största delen av obebyggd skogs- och mossmark. Området är relativt 
flackt med partier av mer kuperad karaktär. Områdets generella lutning är mot väst – nordväst 
och höjdskillnaderna i området varierar mellan cirka +146 och +157 meter. 
 
I anslutning till de två privatägda villorna inom planområdet finns ytor som tidigare nyttjats 
för jordbruk. Ytan är cirka 9000 kvm stor och ligger idag på både privatägd mark och på 
kommunalt ägd mark. Ytan är idag till stora delar öppen även om den inte brukas årligen. På 
den norra delen av jordbruksmarken som ligger närmst bostadshusen har träd och sly börjat 
växa till sig. Läs mer om planförslagets påverkan på jordbruksmarken under avsnittet 
konsekvenser. 
 
Invid de båda befintliga bostadshusen finns flera stenmurar. En av dessa löper något söderut, 
utmed vad som tidigare brukats som jordbruksmark. Området kring murarna är emellertid 
idag igenvuxet. Den del av stenmuren som löper utmed jordbruksmarken är biotopskyddad.  
Länsstyrelsen fattade den 14 juli 2021 beslut om dispens för att vid genomförande av 
detaljplanen ta bort stenmuren (ärendenummer 521-800-2021). 
 

 
Bild 10 och 11. Bilder över de stenmurar som ligger söder om befintliga bostadshus.  
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Bild 12 - 15. Bilder från planområdet. Skogbevuxen mark, småkullig. Jordbruksmark. Små 
vattendrag. 
 

Bild 12 

Bild 13

Bild 14

Bild 15 
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I anslutning till planområdet finns två större torvområden klassade som sumpskogsområden 
(se bild 16). Öster om väg 23 ligger Froafälle mosse och i den västra delen av planområdet 
ligger Kyrke myr. De två mossarna är sammanlänkade genom mindre vattendrag och vatten 
från Froafälle mosse leds till Kyrke myr. 
 
Väster om planområdet ligger lakvattendammar tillhörande Äskya avfallsanläggning. 
 
Direkt söder om planområde, norr om Handelsvägen, ligger en anlagd kulle. Kullen är cirka 
10 - 12 meter hög. Kullen används delvis som skolgård men är också tänkt att fungera som 
pulkabacke. Vatten från kullen avvattnas till omkringliggande mark, därför är området direkt 
öster och norr om den anlagda kullen mycket blöt. 
 
En översiktlig inventering av natur- och kulturmiljövärden genomfördes i Haganäsområdet 
2009 (Karin Bovin 091201). I inventeringen konstateras att det inte finns några större 
naturvärden inom planområdet men att det i området nära Kyrke myr kan komma att 
utvecklas framtida värden.  
 

 
Bild 16. Lantmäteriets topografiska karta. Froafälle mosse i öster och Kyrke myr i väster, 
området som är blå-markerat är utpekat sumpskogsområde. Vattenytorna som är markerade 
med röd, streckad linje är delar av det reningssystem som finns för lakvatten från Äskya 
avfallsanläggning. Den anlagda kullens placering, norr om Handelsvägen, finns markerad 
med grå, streckad cirkel.  
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Bild 17. Vy över reningsanläggningens översilningsyta, sett från söder. 
 

 
Bild 18. Vy över Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar, sett från söder. 
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Geotekniska förhållanden 
Tre översiktliga geotekniska utredningar har genomförts inom planområdet (Ingenjörsfirman 
Bååth AB 1983-12-12, Tyréns 2017-08-15, SWECO 2020-10-09). Marken i området utgörs 
översiktligt av en moränrygg mellan två större torvområden. Öster om väg 23 ligger Froafälle 
mosse och i den västra delen av planområdet ligger Kyrke myr. Kring korsningen mellan väg 
23 och Danska vägen finns ett markområde bestående av isälvssediment (se bild 19). 
Moränjorden inom området består främst av storleken sand, men förekomst av mindre 
kornstorleken silt har också hittats. Större block förekommer inom hela planområdet. Översta 
1-3 dm av jordlagret utgörs av mulljord. 
 
Grundvattennivån ligger högt eller mycket högt i området. Grundvattnet ligger på många 
ställen knappt en meter under marknivån. I mossmark kan grundvattennivån antas ligga i 
markytan.  
 
Berggrunden i området består av gnejs med inslag av diabas. 
 

 
Bild 19. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän och grönt är 
isälvssediment. Kartan visar tydligt hur marken i planområdet består av en moränrygg som 
ligger mellan två större torvområden, Froafälle mosse och Kyrke myr. 
 
För att närmare undersöka de geotekniska förhållandena i planområdets södra del, där högre 
och tyngre konstruktioner kan förväntas komma att placeras, genomfördes en geoteknisk 
utredning under hösten 2020 (Sweco). Undersökningens geografiska avgränsning ses i bild 19 
B. Utredningen visar att lätta och medeltunga konstruktioner samt tillhörande hårdgjorda ytor 
bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga 
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organiska jordlager i läge för byggnationen. För tyngre konstruktioner kan eventuellt 
grundförstärkningsåtgärder erfordras. För områden som inte planeras att bebyggas erfordras 
inte utskiftning av otjänliga massor. Kompletterande geoteknisk utredning krävs i samband 
med framtida projektering och dimensionering av medeltunga till tunga konstruktioner. För 
lättare konstruktioner bedöms ingen kompletterande utredning vara nödvändig. 
 

 
Bild 19 B. Ungefärlig omfattning av de två senaste geotekniska utredningarna som utförts i 
området. Blå markering: Tyrens 2017-08-15. Röd markering: Sweco 2020-10-09. 
Planområdets ungefärliga avgränsning är markerad med grå, streckad linje. 
 

Vattenområden och strandskydd 
Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 51 hektar som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln. Cirka 20 ha av Froafälle mosse 
öster om väg 23 avleds genom planområdet. 
 
Generellt är de lägre mossmarkerna i området blötare och vattnet rinner hit från de högre 
partierna. Kyrke myr i nordväst samt yta i nordöst utgör två tydliga lågpartier inom 
planområdet. Delar av Froafälle mosse samt de södra och mellersta delarna av planområdet 
avvattnas genom diken till Kyrke myr. I nordöst finns ett lågparti som även är förbundet med 
ett lågparti norr om Danska vägen genom en vägtrumma under vägen. Idag står mycket vatten 
på båda sidor om Danska vägen, i anslutning till korsningen mot väg 23. Vägdiken längs 
Danska vägen leder en del av detta vatten vidare mot nordväst och den befintliga 
cykelundergång som utgör en instängd lågpunkt. 
 
Inom planområdet finns flera mindre diken och vattendrag. I Lantmäteriets topografiska karta 
(se bild 16) finns endast ett dike utritat, det ligger precis i den nordvästligaste 

33



 
 

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund, Älmhult 19 
 

planområdesgränsen. Diket ingår i dikningsföretaget Gemöns torrläggningsföretag av år 1938 
(se bild 20). Då diket är anlagt omfattas det inte av strandskydd. Dikningsföretaget har sin 
början i anslutning till Kyrke myr och avvattnas åt nordväst via trumma i Danska vägen och 
vidare mot Möckeln. Dikningsföretaget har inte omprövats. 
 

Bild 20. Karta som visar dikningsföretaget Gemöns utbredning, se den punktprickade ytan. 
Planområdesgränsen är inritat med svart streckad linje. 
 
Lakvattendammarna till Äskya avfallsanläggning bedöms inte omfattas av strandskydd. Enligt 
domslut från mark- och miljööverdomstolen (2019-P 7143) är konstgjorda sjöar inte att 
betrakta som insjö eller vattendrag och således inte strandskyddade. 
 
Ovan beskrivs att det generellt finns mycket vatten inom området. Torv förekommer på flera 
ytor inom och i anslutning till planområdet. Vatten från dessa ytor rinner generellt mot norr 
genom torvområdena men också i mindre bäckfåror. Bäckfårorna är vattenförande under delar 
av året. Den största bäckfåran löper under väg 23 och binder samman Froafälle mosse med 
Kyrke myr. Strandskyddet bedöms inte gälla för dessa mindre bäckfåror då de är så små att de 
inte finns markerade i Lantmäteriets topografiska karta. För att i strandskyddsfrågor avgränsa 
och definiera vad som är ett vattendrag utgår man ofta i den praktiska tillämpningen från 
Lantmäteriets topografiska karta där de vattendrag/diken som är blåmarkerade i kartan 
omfattas av strandskydd. 
 
En av de små bäckfårorna i området ligger direkt öster om befintlig jordbruksmark. 
Småvatten i anslutning till jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Övriga mindre bäckfåror i området 
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ligger i skogsmark och omfattas således inte av det generella biotopskyddet. Vattendraget 
öster om dagens jordbruksmark kommer att påverkas vid genomförandet av detaljplanen, inte 
minst genom att jordbruksmarken inte längre kommer att brukas men också genom att fåran 
läggs igen på det område som planläggs för bostadsändamål samt närmast väg 23 där 
bullervall ordnas. Länsstyrelsen fattade den 13 april 2022 beslut om dispens för att vid 
genomförande av detaljplanen leda om eller lägga igen diket (ärendenummer 521-5849-2021). 
I beslutet anges att diket i första hand ska ledas om för att kvarhålls en variation i landskapet. 
Om detta inte är möjligt är det ändå proportionerligt att lägga igen diket. Flytt eller 
igenläggning av dike är en anmälningspliktig verksamhet, anmälan görs till Länsstyrelsen. 
 

 
Bild 21. Markfuktighet. De blöta områdena överensstämmer i stort med de markytor som 
består av torv (kartor.skogsstyrelsen.se). 
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
En översiktlig arkeologisk utredning har genomförts inom planområdet (Kulturmark Sune 
Jönsson, december 2019). Inom området återfanns två kolbottnar och två stentäkter. De 
lämningarna är klassade som ”övrig kulturhistorisk lämning” och således inte skyddade enligt 
Kulturmiljölagen (KML). På en höjd i norra delen av planområdet, öster om Handelsvägen, 
återfanns en möjlig fornlämning. Enligt inventeringen kan det röra sig om en ovanlig /sällsynt 
forngrav och för att kunna fastslå om så är fallet, eller inte, krävs ytterligare arkeologisk 
utredning och utgrävning. Är lämningen en grav är den skyddad enligt KML.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 22. Kartbild från den arkeologiska 
utredningen där de kulturhistoriska 
lämningar som finns inom planområdet 
är markerade. 
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Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag två villor som ligger i 
anslutning till en liten höjd mellan Handelsvägen 
och väg 23.  Planområdet gränsar i söder till 
Älmhults handelsplats där bland annat IKEAs 
möbelvaruhus och mataffärer finns. Längs 
Handelsvägen, söderut från planområdet sett, 
ligger både Internationella skolan och 
Haganässkolan. 
 
Nord-väst om planområdet, utmed Danska vägen 
ligger Äskya avfallsanläggning. Läs mer om risker 
kopplade till verksamheten och dess påverkan på 
planområdet under rubriken ”Hälsa och säkerhet” 
på sida 23 och framåt. 
 
 

 
Bild 23 (övre bilden). Befintlig bostadsbebyggelse inom planområdet, sett från Handelsvägen. 
Bild 24 (nedre bilden). Vy över Älmhults handelsplats, söder om planområdet. 
 

Gator och trafik 

Planområdet gränsar i öster till riksväg 23 som är utpekat riksintresse för kommunikationer 
och rekommenderad transportled för farligt gods. Planområdet gränsar i norr till Danska 
vägen som innan Haganäsleden byggdes, fungerade som huvudinfart till Älmhult centrum 
från väg 23. Danska vägen är idag en kommunal väg. Under vägen finns en förberedd gång- 
och cykeltunnel som idag ej används.  
 
Genom planområdet löper Handelsvägen som kopplar samman Danska vägen med Älmhults 
handelsplats och Haganäsområdet. Handelsvägen är idag utformad som en landsväg igenom 
planområdet och körbanan har en bredd på cirka 7,5 meter. 
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Mellan väg 23 och Handelsvägen löper en gammal grusväg i nord-sydlig riktning. Vägen 
löper förbi de två villorna som finns i området och är den väg som fanns på platsen innan 
någon av de större vägarna byggdes. 
 
Mellan Handelsvägen och lakvattendammarna i väster går en grusväg som används av 
underhållsfordon till lakvattenanläggningen. 
 
Norr och väster om Älmhults handelsplats löper en väg på kvartersmark som idag ägs av Ikea 
Fastigheter AB och Ingka Centres Älmhult AB. Vägen uppfördes främst som tillfart och 
angöring av varuleveranser till butikerna på handelsplatsen. Den nordligaste delen av denna 
gata ligger inom planområdet. 
 

 

Bild 25. Handelsvägen. 
 

Bild 26. Befintlig tunnel under Danska vägen.  
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Hälsa och säkerhet  

Buller 

Planområdet påverkas av buller från vägtrafiken utmed väg 23, Danska vägen och 
Handelsvägen samt från industriverksamheten på Äskya avfallsanläggning. En 
bullerutredning är utförd (Efterklang, 2022-03-07) se resultatet under avsnittet Planförslag 
och rubriken Hälsa och säkerhet. 

Farligt gods 

Öster om planområdet ligger riksväg 23 som är rekommenderad transportled för farligt gods. 
Information om hur planområdet påverkas finns att läsa under avsnittet Planförslag och 
rubriken Hälsa och säkerhet. 
 
Radon 

Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom planområdet består till största delen av morän. Morän har 
generellt en medelhög genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan 
transporteras ut i luften. Öster och väster om planområdet finns två större torvområden och i 
planområdets östligast hörn finns isälvssediment. Är vattenhalten hög i jorden försvåras 
transporten av radon, dess genomsläpplighet är alltså låg. Markens strålning och 
genomsläpplighet gör området till ett normalriskområde ur radonsynpunkt. För att undvika 
problem med för höga halter av radon vid nybyggnation behöver en tät konstruktion mot 
marken utföras.  

 

 

 
       

  

Bild 27. Karta från SGU:s 
kartvisare som visar uranhalten 
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Äskya avfallsanläggning  
 
Avfallsanläggning 
Vid Äskya avfallsanläggning får både icke farligt och farligt avfall deponeras, mellanlagras 
och genomgå olika typer av behandlingar. En konsekvensutredning har tagits fram (Vatten 
och Samhällsteknik, 2018-12-17) för att kartlägga möjligheterna och begränsningarna vid 
planeringen av ett nytt bostadsområde i anslutning till avfallsanläggningen.  
 
I utredningen konstateras att det i närheten av anläggningen finns risk för bland annat lukt, 
damning, avgaser och buller. Vid ytor som används för deponi finns risker för skadedjur, 
nedskräpning, lakvatten och deponigas. Där miljöfarligt avfall lagras finns risker för brand. 
Den sammanfattande slutsatsen av utredningen är att ett avstånd, mellan bebyggelse och de 
ytor där behandling och lagring av avfall sker minst bör vara 400 meter för att störningar inte 
ska uppstå. Med ett sådant avstånd kan verksamheten vid Äskya också bedrivas vidare under 
lång tid framöver utan att verksamheten påverkas och åläggs nya restriktioner. I 
konsekvensutredningen beskrivs att det är först efter att deponeringsytorna i området är 
avslutade och sluttäckta som ett kortare skyddsavstånd skulle vara möjligt.  
 
För närmare beskrivning av anläggningens bullerpåverkan på planområdet läs vidare under 
rubriken Planförslag/Hälsa och säkerhet/Buller. 
 

 

Bild 28 Markerat område inom 400 meter från tillståndsgivna ytor. Inom dessa gränser bör 
ingen ny bebyggelse tillåtas. 
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Lakvattendammar 

För att hantera det förorenade vatten som uppstår vid Äskya avfallsanläggning, lakvatten 
och dagvatten, så finns även tillstånd till en lokal behandlingsanläggning för detta. De så 
kallade lakvattendammarna är lokaliserade till området söder om själva avfallsanläggningen 
och består av ett säsongslagringsmagasin, ett fördelningsdike, en översilningsyta samt en 
våtmark. När vattnet passerat genom systemet pumpas det till Älmhults dagvattensystem för 
att ledas ut till Drivån.  
 
I den framtagna konsekvensutredning (Vatten och Samhällsteknik, 2018-12-17) dras 
slutsatsen att behandlingsanläggningen för lakvatten kommer att vara en viktig del av Äskya 
avfallsanläggning under en överskådlig framtid. Behandlingsanläggningen behövs så länge 
aktiv deponering bedrivs men också under lång tid efter att deponin upphört. I utredningen 
dras slutsatsen att ny bebyggelse inte bör placeras närmare behandlingsanläggningen för 
lakvatten än 100 meter. 
 

 

Bild 29. Markerat område inom 100 meter från behandlingsanläggningen för lakvatten. Inom 
dessa gränser bör ingen ny bebyggelse tillåtas. 
 

I anslutning till behandlingsanläggningen för lakvatten finns flera provtagningspunkter. 
Prover tas både uppströms och nedströms från dammarna för att säkerställa att 
reningsprocessen fungerar som den ska. Punkten A10 (bild 30) är en mycket viktig 
provtagningspunkt. Här kontrolleras värdena i lakvattnet efter det att vattnet genomgått hela 
behandlingsystemet för lakvatten. Efter denna punkt leds vattnet via dagvattensystemet till 
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Drivån. Dagvatten från eventuell ny bebyggelse får inte på något sätt påverka vattnet i punkt 
A10. Punkterna Y11 och Y10 är båda uppströmspunkter. Den ena fungerar som en 
referenspunkt och den andra för att kontrollera så att inget läckage sker från 
lakvattenanläggningen. De båda punkternas läge kan behöva justeras vid nybyggnation i 
området. Vid en ny placering är det viktigt att punkt Y11 inte påverkas av lakvatten. 
 

 
Bild 30. Provtagningspunkter 
 
 
Återvinningscentralen Äskya (ÅVC) 
I anslutning till Äskya avfallsanläggning finns en återvinningscentral (ÅVC) som utgör en 
viktig service för invånarna i Älmhult. Teoretiskt skulle denna kunna flytta till en annan plats. 
ÅVC:n bedöms dock ha en lämplig placering där den nu ligger. I den framtagna 
konsekvensutredningen anges att kravet på avstånd till bebyggelse bedöms vara cirka 200 
meter för en sådan anläggning. 
 

Teknisk försörjning och ledningar 
Vatten- och avloppsledningar finns framdraget till planområdets södra gräns, utmed 
Handelsvägen. Befintliga bostadshus inom planområdet har egen grävd brunn. Fjärrvärme 
finns framdraget till planområdet utmed Handelsvägen i söder. Elledningar finns dragna längs 
med Handelsvägen från söder till den station som finns i nära anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse. Fiberledning finns framdraget längs med Handelsvägen.  
 
Öster om väg 23 löper E.ON Energidistributions 50 kV-ledning. I samband med framtagandet 
av detaljplanen har en magnetfältsberäkning utförts för ledningen. Uträkningen visar att 
strålningen från ledningen avtar snabbt med avstånd och väster om vägen bedöms 
strålningsnivåerna vara så låga att det är möjligt att placera alla typer av bebyggelse.  
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PLANFÖRSLAG  
 

Stadsbyggnadsidé, områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av Älmhults tätort åt öster. Plats för nya bostäder skapas i ett 
centrumnära läge där både skola och matbutik finns runt hörnet. Kopplingen in mot centrum och 
tågstationen är god, såväl med bil, buss, cykel och till fots. Planen möjliggör byggnation av en 
blandad bostadsbebyggelse innehållande både flerbostadshus, grupp-, och villabebyggelse i 
varierande volymer och höjder. Handelsvägen omgestaltas så att framkomligheten ökar för gående 
och cyklister samtidigt som biltrafikens hastighet blir låg. Ett fullt utbyggt Furulund kan komma 
att innehålla så många som 300 nya bostäder. Med en ökande befolkning kommer också en ökad 
efterfrågan på förskoleplatser, därför planeras för en ny förskola centralt i området. Ytor för 
verksamhetsetableringar planläggs utmed väg 23, där verksamheterna får möjlighet att etablera sig 
i ett attraktivt skyltläge. Generellt planeras för en högre bebyggelse utmed Handelsvägen och lite 
lägre bebyggelse mot natur- och parkområdena väster och öster om vägen. 
 
I Furulund ska naturen vävas in i den byggda miljön och flera gröna platser och stråk planeras i 
området. De som bor eller vistas i Furulund ska uppleva att naturen finns runt knuten och att det 
finns flera möjligheter till rekreation på nära håll. Dagvattenhanteringen i området ska användas 
och utformas som en resurs för att skapa attraktiva miljöer för både människor och djur. 
 
Ett gestaltningsprogram fogas till detaljplanen. I gestaltningsprogrammet beskrivs principerna 
för utformningen av de allmänna platserna inom planområdet mer detaljerat än i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet ska läsas tillsammans. 
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Bild 31. Illustrationsplan. Ej bindande. (Ej skalenlig) Sektion genom Handelsvägen och norra 
Furulund (A-A) se bild 32.  
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Bebyggelse 
Inom planområdet planeras för en blandad bebyggelse innehållande funktionerna bostäder, 
centrumändamål, skola, kontor, verksamheter och handel.  
 
Område för bostäder och centrumändamål 

Ett av detaljplanens huvudsakliga syfte är att möta det behov av bostadsmark som finns i 
Älmhult. Det möjliggörs genom att ny mark för bostadsändamål (B) planläggs på båda sidor 
om Handelsvägen. Planens utformning ger möjlighet att uppföra olika typer av bostadshus 
inom området så som exempelvis friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus och 
flerbostadshus. Bostädernas antal, upplåtelseform, utbyggnadstakt med mera regleras inte i 
detaljplanen. Illustrationsplanen på föregående sida visar hur området skulle kunna se ut när 
det är fullt utbyggt. 
 
Etablering av centrumändamål (C) möjliggörs i detaljplanen utmed Handelsvägen. Syftet är 
att möjliggöra en blandad bebyggelse där funktioner som exempelvis handel, service och 
samlingslokaler kan placeras i direkt anslutning till bostadsbebyggelse och på så sätt bidra till 
en plats där människor rör sig under olika tider på dygnet. Med användningen centrum avses 
all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många 
människor. I centrum ingår en rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra 
användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, 
teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även 
byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, 
vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 
 
Utmed Handelsvägen medges byggnader med byggnadshöjd om 7 till 13 meter, vilket 
motsvarar byggnader i upp till mellan 2 och 4 plan. För att skapa ett tydligt och stadsmässigt 
gaturum regleras det i detaljplanen på vilket avstånd från gata som byggnad ska uppföras. 
Exploateringsgraden varierar inom olika kvarter. Längs vissa delar av Handelsvägen införs 
utfartsförbud för att säkerställa trafiksäkerheten längs gatan. Bestämmelsen medför att 
flertalet in- och utfarter till de nya bostadsfastigheterna ordnas mot de nya lokalgatorna i 
området. Nya lokalgator planläggs på båda sidor om Handelsvägen och ny bebyggelse ordnas 
utefter dessa. Bebyggelsen som planeras närmast naturområdena medger något lägre 
bostadsbebyggelse än den utmed Handelsvägen. 
 
Marken i området sluttar något från öst till väst/nordväst. Lutningen medför att 
utfyllnadsmassor krävs, främst inom planlagd bostadsmark väster om Handelsvägen, för att 
tomtmarken ska hamna i lämplig höjd i förhållande till Handelsvägen, ny lokalgata samt på 
grund av hög grundvattennivån i området. 
 

 
Bild 32. Sektion genom Handelsvägen och planområdets norra delar (A-A). (Ej skalenlig) 
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Område för skola 

Området planläggs som kvartersmark med användningen skola (S) vilket möjliggör etablering 
av alla typer av skolor och andra undervisningslokaler. Vid framtagandet av detaljplanen är 
tanken att en förskola ska byggas på platsen. Användningen betecknas på plankartan med S. 
Den högsta tillåtna byggnadshöjden är 8 m. 
 
För att säkerställa en tillräckligt stor friyta regleras i detaljplanen att max 30 % av området får 
bebyggas. Bestämmelsen säkerställer att Boverkets riktlinjer kring storlek på friytor för lek 
och utevistelse vid skola, förskola och fritidshem uppnås. Enligt riktlinjerna bör det för en 
förskola finnas 40 kvm friyta per barn, för grundskola är riktlinjen 30 kvm. Vidare anges att 
den totala storleken på friyta helst bör överstiga 3000 kvm. Är ytan mindre, oavsett antal barn, 
kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras 
behov. Ytan planlagd för skoländamål är tillräckligt stor för upp till 185 förskolebarn, med en 
friyta om 40 kvadratmeter per barn. 
 
För att skapa en skolgård med bra ljudmiljö styr detaljplanen att skolbyggnaden placeras med 
långsida mot Handelsvägen och på ett avstånd om max 6 meter. På så sätt fungerar byggnaden 
som ett bullerskydd och en stor skolgård som vetter mot naturområdet i väster skapas. 
 
Område för verksamheter, handel och kontor 
Utmed väg 23 planläggs ett område för verksamheter (Z), handel (H) och kontor (K). 
Byggnadshöjd regleras till 12 meter. Exploateringsgraden medger 60 % av fastighetsarean 
inom egenskapsområde. Området närmast väg 23 markeras med punktprickad mark vilket 
betyder att ”byggnad ej får uppföras” där. Den byggnadsfria zonen införs på Trafikverkets 
inrådan av trafiksäkerhetsskäl och av hänsyn till riksintresset. Utmed väg 23 införs också 
bestämmelse för byggnader över två plan, med hänsyn till människor hälsa och säkerhet då 
väg 23 är transportled för farlig gods. Läs mer under rubriken Hälsa och säkerhet på sida 42 
och framåt. För att skapa en trafiksäker miljö utmed väg 23 styrs också utformning av belysta 
skyltar i anslutning till vägen. 
 
Beroende på hur byggnader och körytor planeras inom område planlagt för verksamheter (Z), 
handel (H) och kontor (K) kan bländningsskydd bli nödvändigt att uppföra mot väg 23. 
Planbestämmelsen m1: Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten säkerställer att 
tomten planeras så att inte trafiken på väg 23 bländas av exempelvis trafik inom fastigheten. 
Hur bländningsskydd ordnas styrs inte i planen, beroende på hur byggnader, parkeringar 
interngator placeras kan skyddet utformas på olika sätt. Det kan vara exempelvis genom en 
liten vall, ett mindre plank eller en byggnad. Frågan om utformning hanteras i 
bygglovsprocessen.  

Ett område som planläggs för verksamheter och handel genererar tung trafik till och från 
området. Läs mer om hur områdena ska trafikförsörjas under avsnittet Gator och trafik/tung 
trafik.  
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Gator och trafik 
 

Gatunät 

 

Bild 33. Karta som visar gatuvägnätet  
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Huvudgata 
Handelsvägen behålls i nuvarande sträckning och höjdläge och planläggs som gatumark 
(allmän platsmark/GATA). Planen möjliggör omgestaltning av gaturummet till en mer 
stadsmässig karaktär där biltrafiken förs fram i låg hastighet. Körbanan för motortrafik ges en 
bredd på 6,5 meter, vilket möjliggör för både bilar och bussar att färdas utmed gatan. En 
gång- och cykelväg anläggs längs hela Handelsvägens västra sida. Mellan körbana och GC-
väg lämnas en yta på 4 meter där gatubelysning och träd placeras. Trädplanteringen är en 
viktig komponent för att skapa ett välkomnande och trevligt gaturum. Planteringen säkerställs 
genom planbestämmelsen ”allé”. För att markera och avgränsa gaturummet regleras 
angränsande bebyggelses placering så att denna placeras utmed förgårdsmark, på max 4 eller 
6 meters avstånd från fastighetsgräns. Läs mer om bebyggelsen utmed Handelsvägen på sida 
30. Gaturummet planläggs med en sådan bredd att det längs Handelsvägens östra sida kan 
ordnas fickparkering och trottoar. Plantering kan med fördel placeras mellan parkeringarna 
även på denna sida om gatan. I bild 34a visas en sektion av Handelsvägen.  

Parkeringarna längs gatans östra sida läggs på kvartersmark och nyttjas av 
bostadsfastigheterna på samma sida om Handelsvägen. Den mest södra delen av 
Handelsvägen ges dock en smalare bredd. Utmed den befintliga kullen/pulkabacken vid den 
befintliga skolan planläggs det inte för en allé längs gatans norra sida. Här avgränsas istället 
gång- och cykelvägen med en smalare belysningsremsa. Se bild 34b.  

Gång- och cykelpassager kommer att behöva ordnas på flera ställen utmed Handelsvägen. På 
dessa platser är det lämpligt att någon form av farthinder ordnas så att bilarnas hastighet 
säkert blir låg. Passagernas exakta placering eller utformning regleras inte i detaljplanen. 

I norr utformas korsningen mellan Handelsvägen och Danska vägen som en cirkulationsplats.  

 

 

Bild 34a. Gatusektion, Handelsvägen. (Ej skalenlig) 
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Bild 34b. Gatusektion, Handelsvägens södra del. (Ej skalenlig) 

 

Lokalgator vid bostadskvarter 
Den nya bostadsbebyggelsen inom planområdet trafikförsörjs genom flera nya lokalgator, 
dessa planläggs som allmän platsmark/GATA. Gaturummet ges i planen en bredd på 7 meter. 
Längs lokalgatorna eftersträvas en låg hastighet för blandtrafik där gaturummet delas av 
motorfordon, fotgängare och cyklister. Då det är små fordonsflöden längs de flesta 
lokalgatorna i området finns det i allmänhet inte behov av att gångbanor separeras. 

Lokalgator vid verksamhetsområdet 
Det nya verksamhetsområdet trafikförsörjs från Handelsvägen genom ny lokalgata som 
planläggs väster om verksamhetsmarken. Den gata som löper utmed verksamhetsmarken samt 
de två anslutningsgator mellan verksamhetsmarken och Handelsvägen dimensioneras för tung 
trafik och körbanan får en bredd på 7 meter. Utmed lokalgatorna planläggs för gång- och 
cykelväg. Längs sträckan som löper utmed verksamhetsmarken anläggs ett grönstråk mellan 
körbana och gång- och cykelstråk. 

Gång- och cykelvägar 
En 4 meter bred gång- och cykelväg anläggs längs hela Handelsvägens västra sida och ansluts 
i söder till befintlig gång- och cykelväg. Utbyggnaden av GC-vägen ligger i linje med det 
utbyggnadsförslag som finns i Älmhults kommuns cykelplan (antagen av kommunfullmäktige 
den 13 december 2021). I norr skapas en gång- och cykelpassage väster om den nya 
cirkulationsplatsen vid korsningen Handelsvägen/Danska vägen. Gång- och cykelvägen 
ämnas byggas ut längs den norra sidan om Danska vägen, västerut och sedan norrut för att 
ansluta till Älmhults golfbana.  

Inom planområdet får gående och cyklister röra sig längs stråket utmed Handelsvägen samt 
utmed de nya lokalgatorna. För att skapa korta avstånd och gena vägar för fotgängare och 
cyklister planläggs flera GC-vägar inom området. Öster om Handelsvägen planeras en GC-
väg i nordsydlig riktning som slingrar sig igenom bostadsbebyggelsen ner mot Älmhults 
Handelsplats. GC-koppling möjliggörs även i västlig riktning förbi lakvattendammarna och 
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till Hagabo. Denna GC-väg ska också vara tillgänglig för underhållsfordon till 
lakvattendammarna. Kopplingarna säkerställs i detaljplanen genom att de planläggs som 
allmän plats/GÅNG OCH CYKEL. 

Gångpassager placeras i områdets norra del, genom kvartersmark planlagd för bostäder och 
centrum, för att skapa en gen koppling för fotgängare mellan Handelsvägen och de nya 
lokalgatorna. På grund av höjdskillnaderna i området kan trappor komma att anläggas här. 

I samband med att gatan norr om handelsplatsen blir kommunal byggs en ny gång- och 
cykelväg som kopplar samman Handelsvägen med den gång- och cykeltunnel som idag finns 
under väg 23. 

 

Kollektivtrafik 

Handelsvägens körbana ges en bredd om 6,5 meter vilket möjliggör framtida 
busslinjedragning utmed stadsgatan. Hållplats med väderskydd kan inrymmas i det område 
som planläggs för allmän plats/GATA och placeras i områdets södra del, se bild 35 och 36. 

   

 

 

 

 

Bild 35 (tv). Busshållplatsens placering i området markerat med rött.  

Bild 36 (th). Plats för busshållplatsen finns på Handelsvägens östra sida. 

 

Parkering 

Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller 
annan mobilitetsåtgärd redovisas. Parkering ska i första hand ordnas inom den egna 
fastigheten. 

Planen möjliggör ordnande av parkeringsplatser på kvartersmark utmed Handelsvägen i form 
av fickparkeringar, planlagda som P-parkering. Parkeringarna planläggs som kvartersmark så 
att de kan nyttjas av bostadsfastigheterna öster om Handelsvägen. Parkeringsplatserna utmed 
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gatan blir alltså inte allmänt tillgängliga utan tillhör och kan räknas in när 
bostadsfastigheterna ska uppfylla p-normen. Parkering planläggs också i anslutning till skolan 
och odlingslotterna. 

 

Grönstruktur 

Inom planområdet planläggs flera ytor som allmän plats/NATUR eller allmän plats/PARK. 
Grönområdena bäddar in bebyggelsen och fungerar som rekreationsområde för de som 
kommer bo och vistas i området. Grönområdena i området kommer huvudsakligen bestå av 
skogsmark men på de ytor som planläggs som parkmark kommer skötsel ske lite tätare och 
viss plantering kommer ske. 
 
I den nordöstra delen av planområdet planläggs för ett grönt område omgivet av 
bostadsbebyggelse. I naturområdet bevaras en befintlig kulle där en potentiell fornlämning har 
identifierats. Vid kullens fot planläggs en yta som parkmark med syfte att här möjliggöra 
uppförande av en lekplats. Platsen ska ha kvar sin naturliga skogskaraktär att lekplatsen blir 
en del av skogsområdet. 
 
Utmed Handelsvägens västra sida planteras en trädallé som bidrar till de gröna värden i 
området. Detaljplanen möjliggör genom reglering av exploateringens omfattning skapande av 
gröna gårdar på kvartersmark vilket också bidrar till en god livsmiljö och ekologisk mångfald. 
 
Parkmark med enskilt huvudmannaskap 
Mellan verksamhetsmarken och väg 23 planläggs en yta som allmän plats/PARK med enskilt 
huvudmannaskap. Denna mark sköts således inte av kommunen utan utav de fastighetsägare 
som kommer äga mark inom det nya verksamhetsområdet. Enskilt huvudmannaskap bedöms 
vara lämpligt då ytan ligger utmed verksamhetsområdet och allmänt tillträdet till platsen är 
begränsat. Vidare är intresset för att området ska skötas verksamhetsutövarnas, som har 
skyltläge ut mot riksvägen. 
 
Marken utformas som en klippt gräsyta eller med en annan låg växtlighet. Då ytan är direkt 
utmed väg 23 är det inte lämpligt att utforma ytan så att den lockar människor att uppehålla 
sig på.   
 

Dagvatten 
Inom användningen NATUR och PARK ryms ytor för dagvattenhantering. För att på ett bra 
sätt kunna ta hand om dagvatten från den nya bebyggelsen i området anläggs dagvattendam i 
planområdets nordligaste del. Inom området anläggs också ett öppet dike som leder dagvatten 
från planområdets södra delar till dagvattendammen i norr. Närmare beskrivning om 
dagvattenanläggningens utformning finns att läsa under rubriken Teknisk försörjning.  
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Teknisk försörjning  

 

Vatten och avlopp 
Området kommer ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. 
Det betyder att kommunen är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom området och 
att ny bebyggelse på platsen kommer att anslutas till det kommunala systemet. 

Vatten och avlopp byggs ut längs Handelsvägen från söder och sedan vidare längs de nya 
lokalgatorna för att försörja den nya bebyggelsen. Spillvattnet kommer att pumpas ut ur 
området via en pumpstation i nordväst. Pumpstationens läge säkerställs genom att ett område 
planläggs för E1- pumpstation.  

 

Dagvattenhantering  
Vid framtagandet av detaljplanen har en dagvattenutredning gjorts för området (Vatten och 
Samhällsteknik 2022-02-23). 
 
Beräkningar i dagvattenutredningar har gjorts för 5-, 10-, 20- och 100-årsregn. SMHI har 
gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 och där förväntas årsmedelnederbörden att öka. 
För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,25 använts. 
 
För att säkerställa behovet av fördröjning och rening av dagvatten från den nya stadsdelen 
anläggs en damm/våtmark i planområdets nordvästra del. Hit leds områdets dagvatten, renas 
och fördröjs innan det leds ut från planområdet norrut genom en trumma under Danska vägen. 
På platsen där dammen/våtmarken placeras är grundvattennivån hög. Dagvattenutredningen 
visar emellertid att dammen/våtmarken har god renings- och fördröjningsfunktion förutsatt att 
den ges rätt storlek och utformning. I utredningen föreslås en damm/våtmark med ett 
areaförhållande på 300 m2/reducerad hektar, för att reningen av vattnet ska fungera bör detta 
förhållande generellt inte understiga 150 m2/reducerad hektar. Föreslagen damm blir också 
stor nog att rymma tillräckligt mycket vatten för att klara fördröjningskrav. Vidare anges i 
utredningen att dammen/våtmarken bör ges en varierad organisk form, något avlång, en grund 
zon, flacka slänter och ett vattendjup på minst 1,2 meter. För närmare beskrivning av 
dammen/våtmarkens utformning se dagvattenutredningen. Detaljplanen säkerställer 
dammens/våtmarkens placering samt att en tillräckligt stor yta finns avsatt för anläggningen 
genom att ett område inom allmän plats/Natur ges egenskapsbestämmelsen Damm-
dagvattendamm. 
 
Områdets dagvatten leds till dammen/våtmarken i nordväst via ett dikesstråk från områdets 
södra delar norrut. Dagvatten från planområdets nordöstra delar leds via ledning västerut till 
dammen/våtmarken. Eftersom rening och fördröjning placeras i nordväst där det finns väl 
tilltagna ytor för dagvattenhantering ses inget behov att leda vatten som tillrinner planområdet 
och vatten från exploateringen i separata system. Dagvattnet från exploateringen är inte heller 
kraftigt föroreningsbelastat vilket inte heller ställer krav på detta.  
 
Både större och mindre dagvattenanläggningar kräver underhåll för att fungera som tänkt. För 
att möjliggöra detta underhåll krävs utrymme bredvid dikena där en maskin kan komma fram 
och exempelvis rensa, se bild 37. Utrymmet utformas med fördel som ett gångstråk. Planen 
utformas så att det finns ytor intill dagvattendammarna och dikena som kan nås med maskin 
så att dagvattensystemet kan underhållas, antingen på allmän plats/gata eller allmän 
plats/natur. 
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Bild 37. Sektion som visar hur skötselväg läggs utmed dagvattendike. 
 
Avskärande diken behövs där avrinning från omkringliggande mark faller mot bebyggelse, 
dessa läggs på allmän platsmark i detaljplanen. 
 
Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar, så att vatten vid skyfall rinner 
bort från bebyggelsen och leds ut till dagvattendammar och diken via områdets gator. Detta 
säkerställ i detaljplanen genom att gatorna höjdsätts. 
 
För att säkerställa att dagvatten från området vid kraftig nederbörd/skyfall inte rinner in och 
påverkar lakvattenanläggningen så läggs en vall i planområdets västra kant. Vallen bör enligt 
framtagen dagvattenutredning ha en höjd på minst + 146,3 möh. Vallen möjliggörs genom att 
ett område i planens västra kant planläggs med användningen allmän plats/SKYDD. 

När dagvattnet från området renats i våtmarken/dammen leds det vidare ut från planområdet 
norrut genom trumma under Danska vägen mot sjön Möckeln. Utloppet från planområdet 
utgör början på en av delarna i det dikningsföretag som beskrivits tidigare i 
planbeskrivningen. För att inte förändra förutsättningarna nedströms och belasta 
dikningsföretaget med högre flöden än dagens ändras inte trummans storlek under Danska 
vägen utan dagens dimension bibehålls. 
 
Ett område i söder mellan verksamhetsområdet och Handelsvägen, ingår inte i detaljplanen, se 
bild 38a. Området avvattnas mot planområdet. Beräkningsmässigt ingår därför området i 
dagvattenhanteringen och antas utgöras av tät bostadsbebyggelse i framtiden. 
 

 
Bild 38a. Område som inte ingår i detaljplanen är markerat med röd, streckad linje.  
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Dagvattendammen samt de dagvattendiken som ska finnas i området är en avloppsanordning som 
behöver anmälas till den kommunala miljönämnden. Bestämmelser kring detta återfinns i 9 kap. 2 
och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
 
Vid genomförande av detaljplanen kommer kommunen söka tillstånd för vattenverksamhet. 
Tillstånd för vattenverksamhet krävs för att kunna lägga igen ett vattendrag, kulvertera 
vattendrag, ta bort eller dra om bäckfåror enligt 11 kap. 9 § MB. Beroende på omfattning kan 
en vattenverksamhet anmälas till Länsstyrelsen istället för att sökas tillstånd för. Detta 
framgår av 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamheter. Tillståndsplikten gäller 
även eventuell bortledning av grundvatten. 
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Bild 38b. Schematisk bild över hur det dagvattensystemet ser ut. Vatten rinner längs ett stråk 
mot norr till en damm/våtmark innan det leds vidare norrut genom trumma under Danska 
vägen.  
Blå pil - visar ungefärlig dragning av öppna dagvattendiken 
Grå streckad linje – visar ungefärlig dragning av dagvattenledningar som leder vatten från 
de byggda områdena till det öppna dagvattensystemet 
Mer detaljerad beskrivning av dagvattensystemet återfinns i framtagen dagvattenutredning 
(Vatten och samhällsteknik 2022-02-23).  
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Avfallshantering 

SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett 
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för 
sortering av avfall etc. ska följa Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för 
Älmhults kommun. Båda dokumenten finns på www.ssam.se. Avfallshantering ska ske inom 
fastigheten. Detta hanteras i bygglovsprocessen.  
 

El 
För områdets elförsörjning kommer nya matarkablar förläggas. Elnätet byggs ut längs 
Handelsvägen och sedan vidare längs de nya lokalgatorna för att försörja den nya 
bebyggelsen.  

Inom planområdet finns idag en transformatorstation, vid planens genomförande kommer 
stationen att flyttas. För att elförsörjningen ska fungera placeras tre transformatorstationer i 
området, markerat i plankartan med användningsbestämmelsen E2, transformatorstation. E-
områdena är cirka 10 x 10 meter. 

Elkablar läggs i gatumark samt utmed gång- och cykelvägar. För att det ska finnas åtkomst till 
ledningarna på ett bra sätt ges marken planlagd som gång- och cykelväg en bredd om minst 
3,6 meter i detaljplanen. Längs ett stråk utmed en allé är den allmänna platsen 4 meter bred. 
Den asfalterade gång- och cykelvägens är på alla platser 3 meter bred. 

 

Bild 38c. Längs den rödmarkerade sträckan ges användningen GÅNG och CYKEL en bredd 
om 4 meter så att elkablar kan grä 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns framdraget i angränsande planområde. Utredning pågår hos 
fjärrvärmeleverantören om eventuell utbyggnad i området. 

 

Elektroniska kommunikationer 
Fiberutbyggnad planeras inom området. 
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Hälsa och säkerhet  

Farligt gods 
Planområdet ligger direkt väster om väg 23 som är rekommenderad transportled för farligt 
gods. Risker bör beaktas vid planering och byggande inom 150 meter från led.  För att kunna 
bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult har en riskutredning 
tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Sweco 
Environment AB, 2018-06-19). 
 
Marken inom planområdet är småkuperad och marknivån precis invid väg 23 varierar därför 
mellan att ligga över, under och på ungefär samma nivå som vägbanan. Mellan vägen och 
planområdet löper ett dike. Ur risksynpunkt har diket en viktig funktion för att hindra farlig 
vätska att rinna in mot planområdet. Även bullervallen vid bostäderna, även om den inte är 
inräknad i riskutredningen, kan komma att fungera som ett skydd ur risksynpunkt. 
 
Riskutredningen visar att det är lämpligt ur risksynpunkt att bygga byggnader innehållande 
handel och kontor på ett avstånd om 30 meter från vägdikets mitt.  För användningen 
verksamheter och parkering är samma avstånd 20 meter. Detaljplanen utformas så att 
byggnader och parkeringar placeras på längre avstånd än vad som rekommenderas i 
riskanalysen. Kvartersmark planeras 30 meter från vägkant på väg 23 och byggrätt 50 meter 
från vägkant, detta med hänsyn till trafiksäkerhet samt hänsynsavstånd till riksintresset väg 
23. Enligt riskanalysen får inte byggnader i mer än två plan placeras inom 75 meter från 
farligt gods led utan att särskilda riskreducerande åtgärder vidtas. I detaljplanen regleras 
därför att byggnader inom verksamhetsområdet endast får uppföras i två plan inom 75 meter 
från väg 23.  
 
För användningen centrum anges rekommenderat skyddsavstånd om 30 meter, mätt från 
dikesmitt. Användningen centrum medges i detaljplanen på avstånd längre än 100 meter från 
dikesmitt.  
 
För användningen bostäder i max fyra plan anges i riskanalysen rekommenderat 
skyddsavstånd om 40 meter. Bostäder tillåts i detaljplanen endast på längre avstånd än 50 
meter från dikesmitt utmed led. Vidare anges i utredningen att det krävs särskilda 
riskreducerande åtgärder för den bostadsbebyggelse som placeras mellan 40 - 75 meter från 
led. I detaljplanen är den mark som ligger mellan 50–75 meter från led korsmarkerad och där 
får endast komplementbyggnader uppföras. I detaljplanen regleras att endast 
komplementbyggnad som inte ska användas till övernattning får placeras. 
 
För bostäder i över fyra plan anges i riskanalysen rekommenderat skyddsavstånd om 75 meter 
från väg 23. Mellan 75 - 100 meter krävs särskilda riskreducerande åtgärder och därför 
medges högre bostadsbebyggelse i detaljplan endast på över 100 meter från vägen. 
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Bild 39. Plankarta med 40 samt 75 meter från led markerat med röd, streckad linje.  
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Bild 39b. Tabell från framtagen riskutredning ”Fysisk planering intill transportleder för 
farligt gods i Älmhult”, Sweco Environment AB, 2018-06-19. 
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Trafikbuller  
Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehåller bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus från spårtrafik och vägar vid bostadsbyggnader. Enligt 
förordningen bör buller inte överskrida:  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.  

Planförslaget innebär att ny mark för bostadsändamål placeras intill väg 23 och Danska vägen 
samt utmed Handelsvägen. En trafikbullerutredning har tagits fram för området (Efterklang, 
2022-03-07). I utredningen har beräkningar för trafikbuller utförts för prognos år 2040.  

För att skapa en god ljudmiljö i området planläggs bullerskydd utmed Danska vägen och väg 
23. Bullerskyddet utmed Danska vägen ges en höjd om totalt tre meter och skyddet utmed väg 
23 ges en höjd på fyra meter. 
 
Bullerutredningen visar att ljudnivåerna vid fasad överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå på 
en plats inom planområdet, i det kvarter som ligger på Handelsvägens östra sida och närmst 
Danska vägen. Här krävs att hälften av bostadsrummen läggs mot en tyst sida, detta 
säkerställs genom planbestämmelse f7. Vid övriga bostäder inom planområdet klaras de 
riktvärden som ställs för ljudnivåer vid bostadsbyggnads fasad. 
 
Gällande uteplatser visar trafikbullerutredningen att det inom planområdet är möjligt att ordna 
uteplatser som uppfyller riktvärden enligt förordningen för samtliga bostäder. Inom större 
delen av planområdet kan uteplats ordnas fritt, på flera platser på tomten.  
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Bild 40. Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, 
vägtrafik Prognos 2040. Bilaga 1 i bullerutredningen. 
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Bild 41. Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, 
vägtrafik, dagtid Prognos 2040. Bilaga 2 i bullerutredningen. 
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För förskola finns riktvärde för utemiljö enligt Naturvårdsverket riktvärden för buller på ny 
skolgård (NV-01534-17, september 2017). För de delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet ska den ekvivalenta ljudnivån ej överskrida 50 dBA och den 
maximala ej överskrida 70 dBA. För övriga vistelseytor inom skolgården gäller som högst 55 
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal.  

Den ekvivalenta ljudnivån blir dimensionerande för planerad förskola. Se bild 42 där 
pedagogisk yta kan placeras i område med mörkgrön färg. För övrig skolgård, som ej är 
avsedd för pedagogisk verksamhet, gäller i stället grön och mörkgrönt område för ekvivalent 
ljudnivå. Det är möjligt att få till en större skolgård som klarar bullerkravet om byggnad 
placeras utmed Handelsvägen, se bild 42b. Den mörkgröna ytan på skolgården för exemplet i 
bild 42 är ca 10 400 m2. 
 
För att säkerställa att skolbyggnaden placeras utmed gata så att bland annat en skolgård med 
god ljudmiljö kan skapas införs bestämmelsen p5 - Huvudbyggnad ska placeras med långsida 
längs med Handelsvägen. För skolor finns det också riktvärden för buller inomhus, framtagna 
av folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:13). Det finns förutsättningar att klara gällande 
riktvärden inomhus på 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal.  
 
 

 
Bild 42. Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, 
ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040. 
Bilaga 4 i bullerutredningen. 
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Bild 42b. Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, 
ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040. 
Bild som visar ett exempel på hur man kan få 
till större pedagogisk utemiljö genom att lägga 
byggnaden längs med Handelsvägen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 43. Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, 
maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 
2040. Bilaga 5 i bullerutredningen.  
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Industribuller (Äskya avfallsanläggning) 
I Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2) anges vilka ljudnivåer vid fasad på 
exponerad sida som bör tillämpas vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. De 
ljudnivåer som anges är följande: 

 

 
 
I den framtagna utredningen för industribuller (Efterklang 2022-03-07) undersöks hur Äskya 
avfallsanläggnings bullrande verksamhet påverkar planområdet. Bullerutredningen är 
framtagen i samråd med SSAM som idag bedriver verksamheten på anläggningen. 
Utredningen visar vilka ljudnivåer som genereras för de aktiviteter som ryms inom Äskya 
avfallsanläggnings miljötillstånd.  
 
Mätning utfördes den 18 Mars 2021 på avfallsanläggningen Äskya där flertalet bullerkällor 
mättes upp. Ljudeffekt och drifttid för de olika källorna uppskattades. Aktivitetstiden avser 
värsta timmen där samtliga källor har sitt värsta fall. I resultatet i bullerutredningen 
presenteras fyra fall som följer: 

• Ordinarie verksamhet. 
• Ett scenario, benämnt fall 1, där krossningsmaskin placeras i det röda östra området 

(se bild 44) inklusive ordinarie verksamhet. 
• Ett scenario, benämnt fall 2, där krossningsmaskin placeras i det röda västra området 

(se bild 44), inklusive ordinarie verksamhet. 
• Ett fjärde scenario där man sluttäcker området, vilket presenteras exklusive ordinarie 

verksamhet. 
 
På Äskya återvinningscentral tar man in externa maskiner som utför krossning. Detta sker 
ungefär under två veckors tid ca 4 gånger om året och är då utöver den ordinarie 
verksamheten. Krossningsmaskinen har två områden den får placeras inom (enligt beslut om  
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 anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 90.110 (c) vid Äskya avfallsanläggning, 
Älmhults kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2021-06-30) då den krossar material och 
bullrar. Dessa två områden är markerade med rosa på bild 44 och benämns som fall 1 och fall 
2 i bullerutredningen. Enligt beslutet har Äskya avfallsanläggning rätt att utföra krossning på 
vardagar mellan 07:00 och 18:00.  
 
 

 
Bild 44. De rosa ytorna visar var krossning får ske enligt beslut om  
 anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 90.110 (c) vid Äskya avfallsanläggning, 
Älmhults kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2021-06-30 
 
I bullerutredningen konstateras att den ordinarie verksamheten, arbete med sluttäckning samt 
krossning för två olika scenarier genererar ljudnivåer lägre än 45 dBA och är således under de 
riktvärden som anges vid fasad för bostadsbyggnader i zon A i Boverkets allmänna råd (BFS 
2020:2) samt för uteplats och utemiljö för förskola för alla tider på dygnet. Samtliga 
riktvärden uppfylls för industribuller och det krävs inga riskreducerande åtgärder. Ny 
bebyggelse i Furulund kommer därmed inte att begränsa Äskyas verksamhet utifrån Äskya 
avfallsanläggnings miljötillstånd och beslutet om anmälan om mekanisk bearbetning.  
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Service, offentlig och kommersiell 
Planförslaget innebär att fler bostäder placeras nära befintliga skolor men också i nära 
anslutning till Älmhults handelsplats där det bland annat finns livsmedelsbutik. Inom 
planområdet möjliggörs för ytterligare byggnation av skola/förskola samt etablering av 
närbutiker och annan kommersiell service inom område som planläggs med användningen 
centrum och handel. 

 

Höjdsättning 

Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Området kommer även 
fortsättningsvis slutta generellt från öst till nordväst, de naturliga höjdskillnaderna kommer att 
försöka bevaras även om utjämning kommer att ske inom kvartersmark. Detaljplanen styr 
gatuhöjder. Detaljplanen styr inte nivå för omkringliggande kvartersmark men nivå för färdigt 
golv i förhållande till gata, för att minska risk för översvämning av byggnader. Bestämmelse 
för minsta höjd på färdigt golv (b2) gäller bara för lägre bebyggelse. Där högre bebyggelse 
tillåts finns ingen bestämmelse om minsta höjd på färdigt golv för att skapa flexibilitet kring 
tillgänglighetslösningar och möjliggöra för underjordiska garage. Då grundvattennivån i 
området är hög krävs en för situationen fungerande tekniska lösning vid byggande av 
underjordiskt garage. 
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Förklaring av planbestämmelserna 
 

Användning av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 

För huvuddelen av de allmänna platserna inom planområdet är kommunen huvudman. Det 
finns två skäl till att användningen för allmän plats ska anges. Dels har allmänheten rätt att få 
veta vad som kan förväntas av den allmänna platsen dels behöver detaljplanen ge 
utgångspunkter för beräkning av kostnader för anläggning och drift av den allmänna platsen. 

o TORG 
Med syfte att skapa en mötesplats planläggs ett torg centralt i området. Användningen 
medger att platsen används för torg med tillhörande verksamheter som till exempel 
torghandel, kollektivtrafik eller serveringar. Även komplement som behövs för torgets 
funktion ingår, som kiosker, hållplatsskydd, parkeringsplatser eller toaletter. 
 

o GATA 
Bestämmelsen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna inom 
planområdet. Syftet med bestämmelsen kommunal gata är att den ska serva 
allmänhetens behov av infrastruktur. Inom användningen ryms körbana för 
motortrafik, gång- och cykelväg, kantstensparkering, plantering/allé, busskur m.m. 
 

o GÅNG 
Användningen anger sträckor som är avsedda för gångtrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen CYKEL. Längs gång- och 
cykelvägen som leder till planområdets västra gräns är det också tillåtet för 
underhållsfordon till lakvattendammarna att angöra. 
 

o CYKEL 
Användningen anger sträckor som är avsedda för cykeltrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen GÅNG. Längs gång- och 
cykelvägen som leder till planområdets västra gräns är det också tillåtet för 
underhållsfordon till lakvattendammarna att angöra. 
 

o PARK 
Anlagd park som kräver skötsel. Lekplats kan finnas inom parkområdet. 
Komplementanläggningar som behövs för platsens skötsel och bruk medges också 
inom användningen. 
 

o NATUR 
Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är 
anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning.  
 
Inom användningen ingår utrymme för omhändertagande av dagvatten samt mindre 
park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 
användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar. Vägar och mindre byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk 
tillåts också. Teknisk anläggning i form av transformatorstation tillåts inom 
användningen.  
 

o SKYDD1 
Anger område där bullerskydd ska uppföras utmed Danska vägen. Anger område där 
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bullervall ska uppföras, utmed väg 23.  
 

o SKYDD2 
Anger område där skyddsvall mot lakvattendamm ska uppföras för att säkerställa att 
inte dagvatten från planområdet rinner in till lakvattenanläggningen i väster vid 
skyfall. Enligt dagvattenutredningen bör vallen ha en höjd på minst +146,3 meter. 

 

Användning av allmänna platser med enskilt huvudmannaskap 

För ett område inom planen ges den allmänna platsen enskilt huvudmannaskap. Området ges 
enskilt huvudmannaskap då utformningen av ytan mellan väg 23 och marken planlagd för 
verksamheter, handel och kontor främst är av intresse för fastighetsägarna utmed väg 23 och 
allmänt tillträde till platsen inte är viktigt. Planen möjliggör därför att en 
gemensamhetsanläggning/samfällighet bildas för att sköta området, läs mer under kapitlet 
genomförande.  

o PARK1 
Anlagd park som kräver skötsel som helt eller delvis är anlagda. 
 

Användning av kvartersmark 

o B- Bostäder 
Användningen innefattar boende mad varaktig karaktär så som vanliga bostäder, olika 
typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder, 
gruppbostäder, träningsbostäder samt boenden som innefattar viss omsorg, om inte 
vårdinslaget är för stort. I användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det 
kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, 
lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola som är inrymd i ett 
flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement.  
 

o C- Centrum 
Användningen innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan vara till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, apotek, 
hantverk och annan service, vuxenutbildning, lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård, post, polisstation mm.  
 

o E1- Pumpstation 
Område avsett för teknisk anläggning för spillvattenpumpstation. 
 

o E2- Transformatorstation 
Område avsett för teknisk anläggning för transformatorstation. 
 

o H- Detaljhandel 
Användningen innefattar handel med varor och tjänster till framförallt privatpersoner. 
Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Till 
tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service och hantverk av olika 
slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I användningen ingår, 
förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang och lager för 
handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och kundvagnsgarage ingår. 
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o K- Kontor 
Användningen kontor används för områden för kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför 
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet 
och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I användningen ingår 
komplement så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs. 
 

o L1- Odlingslotter 
Område avsett för odlingslotter. 
 

o P- Parkering  
Användningen parkering planläggs utmed Handelsvägens östra sida samt i anslutning 
till skolområdet och odlingslotterna. Ytorna används till markparkering, plantering kan 
med fördel placeras mellan parkeringsplatserna.  
 

o S- Skola 
Användningen skola används för områden för fritidshem, förskola, skola eller annan 
jämförbar verksamhet. Med användningen skola avses alla slags skolor och andra 
undervisnings- och forskningslokaler. I användningen ingår till exempel förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och övrig 
vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 
personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten ingår. 
 

o Z- Verksamheter 
Användningen innefattar olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad 
omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager 
och verkstäder. Handel med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss 
omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också 
inrymmas i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, 
så som parkering och kontor.  

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

Utformning av allmän platsmark 
 

c-plats1: cirkulationsplats 
Bestämmelsen placeras på allmän platsmark/GATA och syftar till att säkerställa en 
cirkulationsplats vid entrén till Furulund från norr. 

Allé1: Allé med planterade träd i en rad 
Bestämmelsen placeras på allmän platsmark/GATA eller GÅNG, CYKEL och syftar till att 
säkerställa trädplantering längs Handelsvägen och vägen utmed verksamhetsområdet för att 
ett välkomnande och trevligt gaturum skapas. 

Damm1: Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten. 
Bestämmelsen säkerställer att den dagvattendamm som behövs för att uppnå en bra 
dagvattenhantering inom planområdet ges tillräcklig yta.   
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Mark och vegetation 
 
beläggning1: Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska behållas.  
Bestämmelsen införs för att säkerställa att den naturliga kullen med skogskaraktär bevaras. 
 
Markens höjd får inte ändras1 
Bestämmelsen införs för att säkerställa att den naturliga kullen med skogskaraktär bevaras. 

+0.0 Markens höjd över angivet nollplan 

Bestämmelsen säkerställer att gatorna i området lutar på ett sätt så att vattenavrinning 
fungerar.  
 

Skydd 
 
Vall, 0,0: Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå 
Bestämmelsen utmed väg 23 syftar till att säkerställa tillräcklig höjd på bullerskydd så att en 
god ljudmiljö kan uppnås inom planområdet.  

Bullerskydd, 3: Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa tillräcklig höjd på bullerskydd så att en god ljudmiljö 
kan uppnås inom planområdet. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning: 

e1: Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder i lägre skala i form av 
exempelvis villor, radhus, parhus, kedjehus. Bestämmelsen syftar till att säkerställa 
tillräckliga friytor. Bestämmelsen placeras också inom område planlagt för skoländamål och 
säkerställer tillräckliga ytor för barnens utemiljö samt plats för angöring och parkering. 
 
e2: Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder i form av radhus, parhus och 
kedjehus väster om Handelsvägen. Bestämmelsen syftar till att säkerställa tillräckliga friytor.  
 
e3: Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för verksamheter, handel och kontor och 
syftar till att säkerställa tillräckliga ytor för parkering 
 
e4: Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet 
Bestämmelsen placeras på de två befintliga bostadsfastigheterna inom området och syftar till 
att platsen ska behålla sin befintliga karaktär.  
 
e5 - e10: Största byggnadsarea är 15, 25, 35, 50, 60, 65 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 
Med syfte att erhålla tillräckliga fri- och grönytor kring bostadsbyggnaderna i området regleras 
utnyttjandegraden.  
 
e11: Minsta byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
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Bestämmelsen syftar till att skapa en stadsmässig karaktär utmed Handelsvägen genom att 
säkerställa en viss exploateringsgrad utmed gatan. 
 
e12: Lägsta byggnadshöjd är 5 meter. 
Bestämmelsen syftar till att skapa en stadsmässig karaktär utmed Handelsvägen genom att 
säkerställa en viss höjd på byggnaderna utmed gatan. 

e13: Utöver angiven största byggnadsarea får cykelparkering med tak 
uppföras till en sammanlagd yta av max 2 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen syftar till att ge särskilt goda förutsättningar för cyklande i området genom att 
avsätta en byggbar yta som endast får nyttjas till cykelparkering. 
 
e14: Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder i form av radhus, parhus och 
kedjehus öster om Handelsvägen. Bestämmelsen syftar till att säkerställa tillräckliga friytor 
men samtidigt möjliggöra inglasade uterum.  
 
 
Prickmark: Marken får inte förses med byggnad. 
Bestämmelsen placeras på verksamhetsmark utmed väg 23 för att säkerställa att bebyggelse 
inte placeras för nära transportled för farligt gods.  
Bestämmelsen placeras också på en del av skolområdet med syfte att bidra till att den västra 
delen av skolområdet blir en grönskande utemiljö.  
Bestämmelsen placeras också på bostadsmark för att säkerställa att bostäder ej placeras för 
nära allmän plats.  
På prickad mark får exempelvis parkering och stödmurar uppföras.  
 
Korsmark: Endast komplementbyggnad som inte ska användas till övernattning får placeras. 
Bestämmelsen placeras utmed väg 23 på mark planlagd som bostad och möjliggör att ytan 
nyttjas som utemiljö samt byggnation av exempelvis förråd och växthus även om marken 
ligger för nära väg 23 för att vara lämplig att placera bostäder på.  
 

 Högsta nockhöjd i meter. 
Höjd på byggnader regleras i planen genom bestämmelse om högsta nockhöjd och är en 
avvägning mellan skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. 
Nockhöjd mäts från medelmarknivå invid byggnaden. Se bild 45 för förklaring av nockhöjd. 

Bestämmelsen placeras på en del av Handelsvägens östra sida och kombineras med 
bestämmelse om minsta takvinkel i grader. Bestämmelsen införs för att möjliggöra en 
varierad bebyggelse utmed Handelsvägen.  

 Högsta byggnadshöjd i meter. 
Höjd på byggnader regleras i planen genom byggnadshöjd och är en avvägning mellan 
skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. Byggnadshöjd mäts från 
medelmarknivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän 
plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan 
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fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Se 
bild 45 för förklaring av byggnadshöjd. 

Utmed Handelsvägen varierar den maximala byggnadshöjden mellan 7, 10 och 13 meter. 
Detta för att skapa en variation utmed gatan. Bebyggelsen som planeras närmast 
naturområdena medger endast bostadsbebyggelse och med lägre byggnadshöjd än utmed 
Handelsvägen. 

Inom skolområdet medges en maximal byggnadshöjd om 8 meter vilket möjliggör en 
skolbyggnad i två plan. De områden som planläggs för verksamheter, handel och kontor 
medger en maximal byggnadshöjd om 12 meter. 

 

 
Bild 45. 
 

 Minsta takvinkel i grader 
Bestämmelsen placeras på en del av Handelsvägens östra sida och kombineras med 
bestämmelse nockhöjd. Bestämmelsen införs för att möjliggöra en varierad bebyggelse utmed 
Handelsvägen.  
 

Fastighetsstorlek 

d1: Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter. 
Bestämmelsen placeras på de två befintliga bostadsfastigheterna inom området och syftar till 
att platsen ska behålla sin befintliga karaktär och inte styckas av till flera små fastigheter.  
 

Placering: 

p1: Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i 
fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad.) 
För att säkerställa att huvudbyggnaden placeras så att påverkan på dess grannfastigheter 
gällande skuggbildning, insyn med mera ska bli acceptabel, samt på grund av skydd mot 
brandspridning, regleras att huvudbyggnaden ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Detta gäller dock inte om byggnaden är sammanbyggd i fastighetsgräns, detta för att 
möjliggöra byggnation av radhus, parhus och kedjehus. 

p2: Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas 
i fastighetsgräns. 
För att säkerställa att komplementbyggnader ska kunna skötas, regleras att 
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komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. Detta gäller dock inte 
om byggnaden är sammanbyggd i fastighetsgräns.  

p3: Huvudbyggnad ska placeras max 6 meter från fastighetsgräns längs med Handelsvägen. 
Bestämmelsen införs för att skapa en tillräckligt stor bullerskyddad friyta på skolområdet. 
Bestämmelsen bidrar även till en mer stadsmässig karaktär och en trygg miljö utmed 
Handelsvägen genom att säkerställa att bebyggelse placeras utmed gatan.  

p4: Huvudbyggnad ska placeras max 4 meter från fastighetsgräns längs med Handelsvägen. 
Bestämmelsen införs för att skapa en stadsmässig karaktär och en trygg miljö utmed 
Handelsvägen genom att säkerställa att bebyggelse placeras utmed gatan. 

p5: Huvudbyggnad ska placeras med långsida längs med Handelsvägen. 
Bestämmelsen införs på skolområdet för att skapa en stadsmässig karaktär och en trygg miljö 
utmed Handelsvägen genom att säkerställa bebyggelse längs med gaturummet. Bestämmelsen 
syftar också till att skapa en bra utemiljö på skolområdet genom att trafikbuller från 
Handelsvägen skärmas av och en god ljudmiljö kan skapas väster om skolbyggnaden. 
 

Utformning: 

f1: Entré ska finnas både mot Handelsvägen på fasad på motsatt sida från Handelsvägen. 
Bestämmelsen placeras på mark planlagd för bostadsändamål utmed Handelsvägens östra och 
västra sida. Bestämmelsen syftar till att medverka till att människor ska röra sig både utmed 
gatan och på husens gårdar för att skapa trygga platser på båda sidor om huskroppen. 

f2: Endast radhus, kedjehus eller parhus 
Bestämmelsen placeras inom tre områden utmed Handelsvägen och syftar till att säkerställa 
en varierande bebyggelse utmed gatan. 

f3: Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter. 
För att komplementbyggnader inte ska dominera i förhållande till huvudbyggnaden samt 
begränsa påverkan på grannfastigheter regleras den maximala byggnadshöjden till 3 meter.  

 Byggnadshöjd mäts från medelmarknivå invid byggnaden. 

f4: Entré som vetter mot Torg norr om användningsområdet ska finnas. 
Bestämmelsen syftar till att skapa en levande torgmiljö. 

F5: Belysta skyltar ska ha ett fast sken. Blinkande eller bildväxlande skyltar tillåts ej. 
För att skapa en säker trafikmiljö utmed riksväg 23 tillåts inte blinkande eller bildväxlande 
skyltar inom verksamhetsområdet utmed riksvägen. 

F6: Längsta tillåtna fasadlängd är 55 meter. 
Bestämmelsen placeras på de längre bostadskvarteren utmed Handelsvägen och syftar till att 
säkerställa en varierande bebyggelse utmed gatan. 

F7: Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida 
Bestämmelsen placeras på bostadsmark öster om Handelsvägen längst norrut i planområdet. 
Bestämmelsen införs för att skapa en god boendemiljö i bullerutsatt läge och följer 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS: 2015:16). I förordningen definieras 
bostadsrum som ”rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn”. 
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F8: Högsta antal våningar är två 
Bestämmelsen placeras på verksamhetsmarken närmst väg 23 med anledning av risker 
kopplade till farligt gods. Inom 75 meter från väg 23 är det enligt framtagen riskutredning inte 
lämpligt med byggnader i fler än två plan utan särskilda riskreducerande åtgärder. Inga krav 
om särskilda byggnadstekniska lösningar införs utan istället reglas i planen att bebyggelsen 
här inte byggs i fler än två plan. 
 

Utförande 

b1: Källare får inte finnas 
Bestämmelsen gäller inom användningen bostad och skola och införs med anledning av att 
översvämningar ska undvikas då grundvattennivåerna i området är höga. All kvartersmark 
väster om Handelsvägen ges denna bestämmelse då grundvattennivån där är mycket hög. 
Öster om Handelsvägen möjliggörs för underjordiska garage i flerbostadshus, bestämmelsen 
läggs här endast på mark som planläggs för lägre bebyggelse. Då grundvattennivån i området 
är hög krävs en för situationen fungerande tekniska lösning vid byggande av underjordiskt 
garage. 
 
b2: Lägsta nivå för färdigt golv är 0,4 m över medelmarknivå för gata utmed fastigheten 
Bestämmelsen införs för att säkerställa att dagvatten från gatan ej rinner in mot byggnaderna i 
området. Bestämmelsen införs på de områden i detaljplanen där lägre bostadsbebyggelse 
planeras.  
 

Stängsel och utfart:  

Utfartsförbud 
Bestämmelsen placeras utmed delar av Handelsvägen och syftar till att skapa en säker 
trafikmiljö utmed gatan med ett fåtal utfarter. Angöring till fastigheterna i området sker via 
nya lokalgatorna. 
 
Skydd mot störningar 

m1: Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten.  
Bestämmelsen placeras på marka planlagd för verksamheter (Z), kontor (K) och handel (H) 
och syftar till att trafiksäkerheten på väg 23 säkerställs. Hur bländningsskydd ordnas styrs inte 
i planen, beroende på hur byggnader, parkeringar interngator placeras kan skyddet utformas 
på olika sätt. Det kan vara genom en liten vall, eller ett mindre plank eller en byggnad. Frågan 
om utformning hanteras i bygglovsprocessen.  
 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 
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Villkor för lov 

a1: Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs Danska vägen har 
uppförts. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att bostäder uppförs på en plats med god ljudmiljö. 

a2: Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs väg 23 har uppförts. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att bostäder uppförs på en plats med god ljudmiljö. 
 

Markreservat 

u1: Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Bestämmelsen syftar till att ge planmässigt stöd för att bilda ett servitut för att dra en allmän 
dagvattenledning på mark planlagd som kvartersmark/skola. 
 
Gemensamhetsanläggning 

g1: Markreservat för gemensamhetsanläggning. 
Bestämmelsen syftar till att ge planmässigt stöd att bilda gemensamhetsanläggning genom 
lantmäteriförrättning.   
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KONSEKVENSER 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en 
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
De miljöfaktorer som särskilt uppmärksammats i detaljplanen är dagvattenhantering och 
miljökvalitetsnormer för vatten, buller och transport av farligt gods. 

 
Ställningstagande 

Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan  
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses 
i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 

 
Alternativ och andra ställningstaganden 
Enligt plan- och bygglagen ska olika intressen vägas mot varandra, med avsikten att mark- 
och vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad avser 
beskaffenhet, läge och behov. I detta fall har det främst varit behovet av bostäder och lokaler i 
Älmhult och behovet av att bevara skogsmark och en mindre yta jordbruksmark som vägts 
mot varandra. Att behovet av bostäder och lokaler är stort i Älmhult väger tungt då sådana 
ytor behövs för att orten ska ges möjlighet att växa, det ger skäl för att ta skogs- och 
jordbruksmark i anspråk.  
 
Enligt miljöbalkens 3 kapitel 4 § får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I Älmhult 
är det angeläget att ytterligare mark ordnas för att möta bostadsförsörjningsbehovet på orten. 
För att kunna utveckla Älmhult krävs att ny mark tas i anspråk för bostadsbyggnation i och i 
anslutning till tätorten. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som lämpligt område för 
exploatering. Till skillnad från andra föreslagna utbyggnadsområden kan befintlig 
infrastruktur här utnyttjas och inga större nya vägar eller trafikplatser måste anläggas för att 
området ska kunna exploateras. Ytan för jordbruksmark är cirka 9000 kvm stor och används 
idag från och till, men inte årligen. Marken anses inte ha stort brukningsvärde då ytan är 
förhållandevis liten och dess södra delar är mycket blöta. Vad det gäller övrig mark i östra 
delar av Älmhult finns få alternativ till tätortsnära exploatering. Det föreslagna 
utbyggnadsområdet har avgränsats med särskild hänsyn till Äskya avfallsanläggning. Vad det 
gäller övrig mark i östra Älmhult består marken norr om Danska vägen av golfbana, som är 
ett viktigt rekreationsområde för tätorten. Intill golfbanan ligger Äskya avfallsanläggning och 
kring denna anläggning är det inte lämpligt att lägga ny bebyggelse närmare än 400 meter. 
Skyddsavståndet ger små möjligheter till ytterligare exploatering av bostäder utmed Danska 
vägen. Längre söderut, söder om Handelsplatsen och väg 120 ligger Haganäsparken som är ett 
viktigt rekreationsområde för tätorten. Öster om väg 23 ligger Froafälle mosse vilket är ett 
mycket blött område och således svårt och kostsamt att bebygga. Platsen är heller inte utpekad 
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som utbyggnadsområde i översiktsplanen. Att exploatera ett område österut, öster om 
Froafälle mosse, ses inte som aktuellt då en sådan lokalisering ej är tätortsnära. Med andra ord 
finns det inte möjlighet för tätorten att expandera åt öster på en annan plats. Det har stora 
fördelar ur resurshushållningssynpunkt att placera ny bostadsbebyggelse i ett tätortsnära läge. 
Dels med tanke på minskade transporter då de boende får möjlighet att gå och cykla till skola, 
service och järnvägsstation. En tätortsnära etablering bidrar också till att befintlig 
infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp nyttjas mer effektivt än om bostäderna skulle 
placeras på annan plats. I detta fall bedöms bostadsförsörjningsbehovet i Älmhult och 
intresset av att lokalisera bostäder i tätortsnära läge vara ett väsentligt allmänt intresse och 
väga tyngre än bevarandet av jordbruksmarken. Planförslaget medför inte att hela 
jordbruksytan ianspråktas för bostadsbygganden. Dess östligaste del planläggs som allmän 
plats/Natur. Det är emellertid inte troligt att ytan kommer att användas som jordbruksmark i 
någon större utsträckning. En del av jordbruksmarken, den närmst väg 23 tas i anspråk för att 
uppföra en bullervall.  
 
Vidare är Äskyas avfallsanläggning och dess lakvattendammar, riksintresset väg 23 samt 
vattenhanteringen i området intressen som vägt tungt vid utformning av detaljplanen. 
Detaljplanen anpassas och utformas på ett sådant sätt att ny bebyggelse inte placeras tätt inpå 
varken Äskyas anläggningar eller väg 23. Detaljplanen utformas också så att en robust 
dagvattenhantering kan ordnas inom området. Ett öppet dagvattensystem planeras lokalt inom 
området som fördröjer och renar de vatten som rinner av de nya hårdgjorda ytorna. 
 
Detaljplanen verkar för en god bebyggd miljö genom att nya bostäder ordnas nära service, 
skola, kollektivtrafik samt befintlig infrastruktur. Området är utpekat utbyggnadsområde i den 
kommunövergripande översiktsplanen och i det samrådsförslag som togs fram 2019 till 
fördjupning av översiktsplan för Älmhults småstad. Den tätortsnära lokaliseringen bidrar till 
resurseffektivitet och minskad miljöbelastning i jämförelse med en exploatering av samma 
antal bostäder i mindre tätortsnära läge. Som boendemiljö ligger området nära både idrotts- 
och rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör en blandad bebyggelse och en varierad 
bostadsbebyggelse med avseende på storlek, höjd och upplåtelseform. 

 
Konsekvenser för miljö och hälsa 

 

Stads- och landskapsbild 

Detaljplanens genomförande innebär en stor förändring av områdets innehåll och utseende. 
Mark som idag till stora delar är skogbevuxen tas i anspråk och nya vägar anläggs och 
bebyggelse tillkommer.  
 

Mark, vatten och översvämningsrisk  
Idag utgör större delen av planområdet skogsmark som kan infiltrera regn- och smältvatten. 
Planens genomförande innebär att andelen hårdgjord yta i området ökar, vilket ställer krav på 
dagvattenhanteringen i området. Inom planområdet ordnas därför fördröjning och rening av 
dagvatten i flera lokalt anlagda diken och dagvattendammar. Att omvandla området till 
byggbar mark kräver förflyttningar av massor och utfyllnader främst i området väster om 
Handelsvägen men också i områdets norra del, i anslutning till korsningen Danska vägen/väg 
23 där det idag är mycket blött. Organiska massor som grävs ur på kvartersmark används till 
bullervallarna utmed Danska vägen och väg 23. Massorna kan också komma att fungera som 
jordförbättring på naturmark. Där det planläggs för verksamheter finns idag en höjdrygg, i 
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planens genomförandefas kommer denna höjdrygg delvis att planas ut så att kvartersmarken 
för verksamhetsområdet kan läggas i lämplig höjd i förhållande till ny lokalgata och väg 23. 
Viltstängslet utmed väg 23 ligger idag på denna höjdrygg och utplaningen av området medför 
att viltstängslet flyttas i höjdled. Utplaningen medför att bländningsskydd mot väg 23 kan 
behöva sättas upp på kvartersmark och allmän platsmark, detta beror på hur byggnaderna och 
ytorna runtomkring planeras och behandlas i bygglovsskedet.  

Planens genomförande medför att tidigare brukad jordbruksmark tas i anspråk till förmån för 
bostadsbyggnation samt ordnande av bullervall. Det biotopskyddade diket och den skyddade 
stenmuren som båda ligger i anslutning till jordbruksmarken kommer inte att finnas kvar på 
platsen. Några av de mindre bäckfåror som finns inom planområdet kommer att påverkas vid 
planens genomförande och tas bort eller dras om. I stort har dock detaljplanen utformats på ett 
sådant sätt att många av de naturliga lågpunkterna inom området läggs på allmän 
platsmark/NATUR och blir en del av dagvattenhanteringen inom området. Vattendraget som 
kopplar samman Froafälle mosse och Kyrke myr kommer i stort att kunna ligga kvar i sitt 
nuvarande läge. Vattendraget löper idag under väg 23 och kommer delvis att kulverteras inom 
planområdet då bullervall anläggs. 

I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har hanteringen av höga 
flöden vid exempelvis skyfall analyserats. Vid skyfall fylls dagvattenledningarna med vatten 
och dagvattnet kan då under korta tider ansamlas som ytvatten. Det är därför viktigt att 
eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte översvämmas på ett 
oönskat sätt. Analysen av skyfallsavrinningen visar att det öppna dagvattensystemet i området 
med diken och dammar kan hålla stora volymer regn och således ger ett robust system. 
 
I utredningen lyfts vikten av att området planeras och byggs på ett sätt så att gator och 
parkeringar relativt byggnader höjdsätts så att vatten vid skyfall som ej avleds via 
ledningsnätet kan avrinna ytligt via gator och naturområdena då ledningsnätet blir fullt. 
Detaljplanen utformas så att höjdsättning av gatorna fungerar ur detta perspektiv, även del av 
den planerade bebyggelsens nivå i förhållande till gata regleras. Modellen påvisar också att 
det behövs en vall mot lakvattenanläggningen för att förhindra vatten från planområde och 
lakvattenanläggning blandas. Vallen säkerställs i detaljplanen. 
 
När dagvattnet från området renats i våtmarken/dammen leds det vidare ut från planområdet 
norrut genom trumma under Danska vägen och sedan mot sjön Möckeln. Utloppet från 
planområdet utgör början på en av delarna i det dikningsföretag som beskrivits tidigare i 
planbeskrivningen. För att inte förändra förutsättningarna nedströms och belasta 
dikningsföretaget med högre flöden än dagens ändras inte trummans storlek under Danska 
vägen. 
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Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  
 
Planen bedöms inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormerna 
påverkas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status 
som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god 
ekologisk och kemisk status ska ha uppnåtts till 2021 eller 2027. Miljökvalitetsnormer är ett 
juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och 
samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status 
kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 
 
Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Enligt statusklassning VISS (2017–21) har vattenförekomsten klassats som ytvatten som ej 
uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. Den sammanvägda kemiska 
statusen har klassats som uppnår ej god status då de prioriterade ämnena kvicksilver och 
PBDE (flamskyddsmedel) ej uppnår god status. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig 
då vandringshinder bedöms hindra organismer att flytta sig till angränsande vatten. Beslutad 
miljökvalitetsnorm enligt gällande förvaltningscykeln som är förlängning är att god ekologisk 
status skall nås till 2021 med tidsundantag för arsenik som bedöms som tekniskt omöjligt 
samt att det är god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och PBDE, 
flamskyddsmedel). 
 
Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god* God 2021 

* Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för 
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. 
 
I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har föroreningsberäkningar 
gjorts för att bedöma hur exploateringen av området påverkar vattenkvaliteten i Möckeln. I 
utredningen konstateras att påverkan på recipienten bedöms vara liten då flödet ut från 
planområdet begränsas till dagens. Begränsningen utgörs av diken och dammar som effektivt 
utjämnar och renar dagvatten. Hårdgörning av mark resulterar visserligen i att den totala 
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mängden vatten som når recipienten ökar men med föreslagna diken och dammar skapas en 
trög avrinning som håller kvar vatten inom området. I beräkningarna har man inte lagt in den 
eventuella rening som kommer ske i diken nedströms och som vattnet kommer att passera 
innan det mynnar ut i Möckeln.  
 
I dagvattenutredningen konstateras att diken och dammar utgör en effektiv rening av 
dagvatten och att de riktvärden för dagvatten som används som referens bedöms, med 
föreslagen dagvattendamm, att underskridas även om föroreningsbelastningen kommer att 
öka. Vägdagvatten från delar av väg 23 kommer efter exploateringen att renas i föreslagen 
dagvattendamm. Detta redovisas inte separat i beräkningarna men är en positiv effekt av 
genomförandet av detaljplanen. Avslutningsvis konstateras det i dagvattenutredningen att det 
med föreslagen rening och begränsning av utflödet från planområdet bedöms möjligheten att 
uppnå beslutad miljökvalitetsnorm för Möckeln inte att försämras. 
 
 
Kulturhistorisk värdefull miljö 

Planens genomförande medför att lämningar som enligt genomförd inventering (Jönsson 
2019) klassats som övrig kulturhistoriska lämningar tas bort då de läggs på eller delvis på 
mark som planläggs som kvartersmark. Planen har dock utformats så att den lämning som 
skulle kunna vara en fornlämning läggs på mark planlagd som allmän plats/NATUR och på så 
sätt ges planmässiga förutsättningar att bevaras. Ingen ytterligare utredning av 
fornlämningarna i området planeras i samband med framtagandet av detaljplanen.  
 
Trafik  
Planens genomförande innebär att trafiken i och intill området förväntas öka. Ökad trafik 
medför ökat trafikbuller. Utmed väg 23 planläggs ett nytt område för verksamheter, handel, 
och kontor. Området kan komma att generera en del tung trafik vilket kan öka andelen tung 
trafik som kör utmed Handelsvägen något jämfört med idag.  
 
Planen ger förutsättningar för omgestaltning av Handelsvägen så att det kan bli en gata med 
mer stadsmässig karaktär, låg hastighet och en säker trafiksituation för oskyddade trafikanter. 
 
Buller 
Detaljplanens genomförande bidrar till att bostäder och skola byggs på område som är 
påverkat av trafik- och industribuller. Framtagen bullerutredning (Efterklang, 2022-03-07) 
visar att de riktvärden som finns kring buller vid bostäder och skola nås inom området. Läs 
mer under rubriken Planförslag/ Hälsa och säkerhet/ Buller.  
 
Farligt gods 

Planen utformas så att det blir säkert att vistas och bo inom området med hänsyn till de risker 
som finns kopplade till transporter av farligt gods utmed väg 23. Läs mer under rubriken 
Planförslag/ Hälsa och säkerhet/ Farligt gods. 
 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i området och det finns inte anledning att misstänka 
det heller. Exploatering av området ger ökad andel hårdgjord yta och kommer att öka 
föroreningshalten i dagvattnet speciellt i anslutning till område planlagt för verksamheter. 
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Rening av dagvattnet sker i områdets dagvattendamm och diken. Läs mer under rubriken 
Miljökvalitetsnormer för vatten ovan.  
 
 
Äskya avfallsanläggning 

Ny bebyggelse planeras på ett avstånd om 400 meter från Äskya avfallsanläggning och 100 
meter från dess lakvattendammar efter vad som rekommenderats i framtagen 
konsekvensutredning (Vatten och Samhällsteknik 2018-12-17). Detta med hänsyn till de 
risker som finns i anslutning till anläggningarna med bland annat lukt, damning, avgaser, 
buller samt störningar så som skadedjur, nedskräpning, uppkomsten av lakvatten samt 
förekomsten av deponigas. Avstånden överensstämmer med de avstånd som anges i 
anläggningens tillstånd och exploateringen påverkar på det viset inte möjligheten att fortsätt 
bedriva befintlig verksamhet inom området. Bullerutredningen (Efterklang 2022-03-07) visar 
att samtliga riktvärden uppfylls för industribuller och att inga riskreducerande åtgärder krävs. 
Ny bebyggelse i Furulund kommer därmed inte att begränsa Äskyas verksamhet utifrån 
Äskya avfallsanläggnings miljötillstånd samt beslut om mekanisk bearbetning. 
 
I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) konstateras att två av 
lakvattensystemets provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet kommer att påverkas av 
vatten från planområdet, punkt Y10 och Y11. Förhållandet mellan punkt Y10 och punkt Y11 
kommer dock vara jämförbart för kontroll av eventuellt läckage av lakvatten. Eftersom punkt 
Y11 kommer bli påverkat av planområdets dagvatten innan rening kan behov finnas att flytta 
punkten närmare väg 23 för att bli en uppströmspunkt även mot planområdet. 
 
Enligt framtagen dagvattenutredning (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) kommer 
planområdets vatten inte att påverka lakvattenanläggningen då detta leds norrut mot Möckeln. 
Vid genomförande av detaljplanen uppförs en damm mot lakvattenanläggningen, i 
planområdets östra gräns. Vid skyfall säkerställer vallen att vatten från översilningsytan inte 
blandas med vatten från befintliga diken och dagvatten från området. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom utnyttjande av 
befintlig infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget möjliggör fler boenden 
och arbetsplatser i Älmhult vilket kan öka underlaget för både offentlig och kommersiell 
service. 
 

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör byggnation av en blandad bostadsbebyggelse vilket är bra ur ett 
socialt jämlikhetsperspektiv. Det ger förutsättningar för att attrahera både unga och gamla att 
bo i området. Ett område servat av kollektivtrafik breddar underlaget för vilka som kan tänka 
bosätta sig i området då även de utan bil får enkelt att ta sig inom tätorten eller till 
tågstationen och vidare utanför Älmhult. Närhet till service och olika aktiviteter attraherar 
också olika människor. Alla dessa faktorer är viktiga ur ett socialt jämlikhetsperspektiv.  

Barnperspektivet 
Genomförandet av denna detaljplan kommer beröra barn på flera sätt. Området är ett stort 
bostadsområde där många barn förväntas bo och gå i förskola/skola. Barn från andra 
bostadsområden och skolor förväntas använda de allmänna platserna, omkringliggande 
grönområden och besöka området. Detaljplanen verkar i stor utsträckning för att området ska 
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bli en bra plats för barn. Fokus finns på trafiksäkerhet, låga hastigheter och flera separata 
gång- och cykelvägar planeras.  
Skolområdet ges stora ytor så att det finns goda möjligheter att skapa bra ytor för barns utelek.  
 
Samtliga bostadskvarter har nära till gröna områden, både inom och utanför planområdet. En 
park anläggs som kan fyllas med olika innehåll och den väntas bli en attraktiv plats för barn 
som vistas i området.   
 
Detaljplanen möjliggör för en busslinjedragning för lokaltrafik igenom området. God tillgång 
till kollektivtrafik samt bra gång- och cykelkopplingar till andra delar av tätorten är bra ur ett 
barnperspektiv då det ökar självständigheten för ungdomar. 
 
Trygghet och tillgänglighet 
De allmänna platserna utformas tillgängliga för personer med funktionsvariationer enligt 
gällande krav. 
 
Planen möjliggör en exploatering av olika funktioner inom området vilket bidrar till att 
människor kommer att röra sig i, till och från området vid olika tider på dygnet, något som 
bidrar till ökad trygghet. En analys av planförslaget utifrån ett trygghetsperspektiv gjordes 
under samrådet. Analysen genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige. Sammanfattningsvis 
justerades planförslaget så att avskilda verksamhetsytor inte skapas, då det är platser som ofta 
upplevs som otrygga. Planförslaget justerades också så att gång- och cykelpassagen över 
Danska vägen inte sker planskilt eftersom tunnlar också kan upplevas och vara otrygga 
miljöer. Istället planläggs en cirkulationsplats i korsningen mellan Handelsvägen och Danska 
vägen, vilket dessutom ger en lugnare trafikmiljö med lägre hastigheter utmed Danska vägen. 
Vidare kompletteras planområdet efter trygghetsanalysen med en mötesplats i form av ett 
torg, strax norr om förskolan. Analysen i sin helhet går att läsa i Trygghetsprogrammet 
(Stiftelsen Tryggare Sverige 2021-01-15). 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 

Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från det datum planen vunnit laga kraft. 
 
Området är planerat att byggas ut i tre etapper, från söder till norr (se bild 49). Utbyggnad av 
de allmänna platserna och terrassering av kvartersmark i etapp 1 beräknas vara klart 
2023/2024 och för etapp 2 beräknas det vara klart 2024/2025. Genomförande av etapp 3 är 
inte tidsatt, men sker efter etapp 1 och 2. 
 
Ansvarsfördelning 

Kommunen äger idag huvuddelen av den oexploaterade marken. Denna kommer vid 
byggnation att säljas till olika exploatörer. Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan 
kommunen och exploatörerna regleras i separata avtal. Se vidare under rubriken Avtal. För 
uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren/exploatören. 
 
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för huvuddelen av den allmänna platsmarken inom planområdet 
(gator, gång- och cykelvägar, torg samt park- och naturområden) och ansvarar för utbyggnad 
och skötsel av dessa. Kommunen ansvarar för uppförande av bullerskydd mot Danska vägen 
och riksväg 23.  
 
Planområdesgränsen i öst är placerad en meter väster om befintligt viltstängsel utmed väg 23 
och således utanför riksvägens vägområde. Vid genomförande av planen kommer befintliga 
kullen i södra delen av planområdet (se bild 46 och 47) att jämnas ut så att det hamnar i rätt 
höjdläge i förhållande till den nya lokalgatan. Utjämning av kullen medför att viltstängslet 
kommer att behöva justeras i höjdled. Efter justering kommer viltstängslets placering se 
likadan ut som den gör idag, norr om kullen. Efter justering kan bländningsskydd behöva 
sättas upp på mark planlagd som natur så att inte ljus från Handelsplatsens trafik och från de 
nya lokalgatorna stör trafiken på väg 23. Kommunen bekostar den ombyggnation som krävs 
utmed väg 23 inklusive flytt av viltstängsel, utjämning av mark och eventuellt uppförande av 
bländningsskydd eller andra nödvändiga åtgärder inom allmän platsmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 46 (tv) område som idag är kuperat som vid genomförande av detaljplanen komma att 
jämnas ut. 
Bild 47 (tv) Bild på det kuperade området, sett från riksväg 23 från norr 
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Allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
Mellan verksamhetsområdet och väg 23 planläggs ett parkområde som ges enskilt 
huvudmannaskap. För detta område bildas en gemensamhetsanläggning där fastigheterna i 
verksamhetsområdet ingår och här ansvarar gemensamhetsanläggningen för drift och skötsel. 
Enskilt huvudmannaskap bedöms vara lämpligt då ytan ligger utmed verksamhetsområdet och 
allmänt tillträdet till platsen är begränsat. Vidare är intresset för att området ska skötas 
verksamhetsutövarnas, som har skyltläge ut mot riksvägen. 
 

 
Bild 48. Område som planläggs med enskilt huvudmannaskap är markerat med röd, streckad 
linje.  
 
Kvartersmark/P-parkering i gaturummet 
Utmed Handelsvägens östra sida planläggs ett område som kvartersmark med användningen 
P-parkering. Marken ägs av kommunen och tillhör samma fastighet som övrig gatumark 
runtomkring, Äskya 1:27. Ytan iordningställs av kommunen. Parkeringarna sköts som 
gemensamhetsanläggning. Kommunen ingår som part i alla anläggningarna tillsammans med 
fastighetsägare i området. Där gemensamhetsanläggning bildas blir inte parkeringsplatserna 
allmänt tillgängliga och kan därmed räknas in när bostadsfastigheterna ska uppfylla p-
normen. Att ordna parkeringar på detta sätt i en gemensamhetsanläggning är en modern 
lösning som möjliggör gröna innergårdar. Parkeringarnas placering utmed gatan gör också att 
de bidrar till utformningen och gestaltningen av det offentliga gaturummet. Läs mer under 
fastighetsrättsliga frågor. 
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VA, dagvatten, el, fiber och fjärrvärme 
Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ansvarig för 
utbyggnad. Kommunen ansvarar även för projektering och utförande av dagvatten-
anläggningarna inom området.  
 
E.ON. har områdeskoncession och är huvudman för utbyggnaden av elnätet. Elmnet har för 
avsikt att bygga ut fibernätet i området. 
  
Kostnader som uppkommer i samband med flytt av ledningar vid exploateringen bekostas av 
kommunen. 
 
Vattenverksamhet 
Ett flertal vattenverksamheter planeras i planområdet, bland annat att lägga igen ett 
vattendrag, kulvertera vattendrag samt ta bort eller dra om bäckfåror. Tillståndsplikt gäller för 
vattenverksamheter enligt 11 kap. 9 § MB.  Vid genomförande av planen ansvarar kommunen 
för att en sådan ansökan. Beroende på omfattning kan en vattenverksamhet anmälas till 
Länsstyrelsen istället för att sökas tillstånd för. Detta framgår av 19 § i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter. Tillståndsplikten gäller även eventuell bortledning av 
grundvatten. 
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Avtal 
Detaljplanen genomförs på olika sätt av Älmhult kommun enligt Älmhult kommuns 
styrdokument Riktlinjer för mark- och exploatering (antaget i kommunfullmäktige 2020-12-
14). Planen genomförs med direktanvisning, byggherresamverkan, markanvisningstävling, 
fastighetsregleringsavtal och fördelning av villatomter efter plats i tomtkön. 
 
Området är planerat att byggas ut i tre etapper, från söder till norr (se bild 49).  
 
Respektive exploatör ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark 
planlagd för bostad, verksamheter och skola. Kommunen ansvarar för att tillsammans med 
exploatör samordna frågor om markberedning, fastighetsbildning och servisanslutningar.  
Även om exploatören inte fullföljer markanvisningsavtalet kan detaljplanen antas och 
genomföras då flexibilitet finns för avtalade områden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 49. 
Etappindelning av 
kvartersmarken 
inom planområdet.  
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Etapp 1 och 2 
Verksamhetsområdet och skoltomten kommer att genomföras genom direktanvisning med 
markanvisningsavtal. Bostadsmark för flerbostadshus eller småhus i gruppbebyggelse i etapp 
ett och två kommer att genomföras med byggherresamverkan med markanvisningsavtal. Avtal 
tecknas innan detaljplanen antas.  
 
Markanvisningsavtalen innehåller bland annat en förköpsrätt och ett åtagande att uppföra de 
bostäder som exploatören har redovisat inför markanvisningen. Priset är fast och innefattar 
kostnader för mark, terrassering och utbyggnad av allmän platsmark. I markanvisningsavtalet 
framgår även anvisningsavgift och vilka kriterier som ska uppfyllas innan överlåtelseavtal kan 
tecknas. För de markanvisningsavtal som tecknas i samband med planens antagande (detta 
gäller verksamhetsmark, skoltomt och del av bostadsmarken) tas en markanvisningsavgift på 
5% ut. Denna avgift får tillgodoräknas vid slutlikviden. Skulle detaljplanen inte vinna laga 
kraft betalas markanvisningsavgiften tillbaka till exploatören. Ingen säkerhet ställs mot 
exploatören. 

Bostadsmark för villatomter säljs genom fördelning enligt tomtkö. 
 
Etapp 3 
Bostadsmark för flerbostadshus eller småhus i gruppbebyggelse i tredje etappen kommer 
eventuellt att genomföras med markanvisningstävling med markanvisningsavtal. Förhandling 
om eventuellt avtal påbörjas efter planens antagande. Om markanvisning kommer ske i etapp 
3 ska kommunens riktlinjer för mark och exploatering följas och enligt samma princip som i 
etapp 1 och 2.  

Bostadsmark för villatomter säljs genom fördelning enligt tomtkö. 
 
 
Upplåtelseavtal – mark i anslutning till planområdet  
Gång- och cykelvägen ska byggas ut längs den norra sidan om Danska vägen. Från den nya 
cirkulationsplatsen vid Handelsvägen västerut, utanför planområdet, för att ansluta till 
Älmhults golfbana. Upplåtelseavtal ska upprättas med markägare för Äskya 3:1 avseende 
marken utanför planområdet. 
 
Avtal - Ombyggnad av koppling till överfart över väg 23 
Idag har fastighetsägaren till Äskya 1:20 möjlighet att passera väg 23 strax norr om 
Handelsplatsen. Passagen över väg 23 kommer även efter planens genomförande vara möjlig 
för fastighetsägaren. Till passagen går idag en skogsväg som fastighetsägaren har avtal med 
kommunen att få nyttja. På denna mark planläggs för byggnation av verksamheter. Efter 
planens genomförande kommer det att vara möjligt för fastighetsägaren att ta sig via 
kommunala gator, kommunal cykelväg och sedan över naturmark till överfartspunkten. Den 
sista biten fram till väg 23 är inte allmänt tillgänglig för biltrafik utan här passerar 
fastighetsägaren över mark planlagd som allmän plats/NATUR (se bild 50).  
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Bild 50. Äskya 1:20 ges möjlighet att köra fram till sin överfart på väg 23 på allmän plats 
GÅNG/CYKEL och NATUR längs den röda, streckade linjen på bilden.   
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Fastighetsrättsliga frågor  
I detta kapitel redogörs för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs vid planens 
genomförande. Kommunen initierar och bekostar de lantmäteriåtgärder som behövs för 
genomförandet av detaljplanen. Inlösen av allmän platsmark kan ske tvångsvis. 

 
 Ekonomiska  Fastighetsrättsliga Utförande 
Fastighet     
Äskya 1:27 Utgift för 

fastighetsreglering 
och avstyckning 

Bilda fastighet för alla ytor 
planlagda som allmän plats 
med kommunalt 
huvudmannaskap. 
Kvartersmark styckas av till 
egna fastigheter. 

Fastighetsreglering och 
avstyckning 

Äskya 1:20 Intäkt för Äskya 
1:20.  
Utgift för Äskya 
1:27 

Del av fastigheten regleras 
in i Äskya 1:27. * 

Fastighetsreglering 

Äskya 1:31 Intäkt för Äskya 
1:20 och 1:27.  
Utgift för Äskya 
1:27 

Del av Äskya 1:20 och 1:27 
regleras in i fastigheten. 
Del av fastigheten regleras 
in i Äskya 1:27. 

Fastighetsreglering 

Köpmannen 2 Intäkt för 
Köpmannen 2.  
Utgift för Äskya 
1:27 

Del av Köpmannen 2 
regleras in i Äskya 1:27. 
Gemensamhetsanläggningen 
Köpmannen ga:1 omprövas 
och omfördelning/minskning 
av de upplåtna områdena 
behöver ske, då nuvarande 
kvartersmark i den nya 
planen läggs ut som allmän 
platsmark. 

Fastighetsreglering och 
omprövning av 
gemensamhetsanläggning 

Äskya 3:1 Intäkt för Äskya 
3:1.  
Utgift för Äskya 
1:27 

Del av Äskya 3:1 regleras in 
i Äskya 1:27. 

Fastighetsreglering 

 

* Vid plangenomförande behöver fastighetsgräns mellan Äskya 1:20 och 1:27 fastställas, 
vilket sannolikt kräver fastighetsbestämning. Äskya 1:20 har sitt ursprung i ett soldattorp som 
varit föremål för såväl avsöndring som senare fastighetsbildningsåtgärder. Gränsen mellan 
kvartersmark och allmän platsmark läggs utmed den stenmur som löper utmed fastighetens 
norra sida. Den gräns som ritas i detaljplanen blir gällande och styrande vilket kan innebära 
justering av Äskya 1:20 gräns mot norr. 
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Bild 51. I kartbilden visas vilka 
fastighetsbildningsåtgärder som behövs 
för att genomföra detaljplanen. 
Fastighetsgränser inom planområdets 
innan planens genomförande är 
markerade med röd linje. 
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Rättigheter 

På mark planlagd för skoländamål läggs i detaljplanen ett markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Bestämmelsen är att ett markområde 
reserveras så att det inte tas i anspråk på ett sätt som hindrar att det kan användas för den 
allmännyttiga anläggningen och att en rättighet kan bildas där. Själva planbestämmelsen ger 
ingen rätt att använda området för avsett ändamål. För att nyttja u-området för allmännyttiga 
ledningar så ska ledningsrätt bildas eller servitut upplåtas.  

Inom planområdet finns idag en rättighet i form av servitut för fastigheten 1:20 och 1:31 att ha 
sin avloppsanläggning på fastigheten Äskya 1:27. I detaljplanen läggs huvuddelen av området 
som avloppsanläggningen omfattar på kvartersmark med användningen B-bostad. En bit av 
anläggningen läggs på allmän plats/NATUR. Vid genomförande av planen regleras marken så 
att större delen av avloppsanläggningen läggs på fastigheten Äskya 1:31. Servitut kommer att 
behöva bildas för en mindre yta som planläggs om allmän plats/NATUR. På sikt kan de idag 
befintliga bostadsfastigheterna kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggning – Köpmannen GA:1 
Gemensamhetsanläggningen Köpmannen ga:1 behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske, då nuvarande 
kvartersmark i den nya planen läggs ut som allmän platsmark. Enligt 40 a § anläggningslagen 
ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en gemensamhetsanläggning betala 
ersättning till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen om det uppkommer en 
skada. 

Gemensamhetsanläggning – PARK1 
Gemensamhetsanläggning bildas för anläggning och skötsel av allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap/PARK1 mellan väg 23 och det nya verksamhetsområdet (se bild 48). I 
anläggningen ingår samtliga fastighetsägare inom verksamhetsområdet. 

Gemensamhetsanläggning, P-parkering 
Fyra gemensamhetsanläggningar bildas för skötsel av parkeringsytorna längs med 
Handelsvägens östra sida. Kommunen ingår som part i varje anläggning tillsammans med 
respektive fastighetsägare öster om vägen (ytor 1–4 i bild 53). Parkeringarna planläggs som 
kvartersmark/parkering så att de kan tillgodoräknas i p-norm för bostadsfastigheterna i 
området. Marken ägs av kommunen. 
 
Inom planområdet finns ytterligare tre ytor planlagda som p-parkering (ytor A-C i bild 53). 
De kommer inledningsvis ägas av kommunen men kan i framtiden komma att ingå i en 
gemensamhetsanläggning om behov uppstår. 
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Bild 52. I kartbilden nedan visas vilka områden inom detaljplanen som berörs idag eller 
kommer att beröras av gemensamhetsanläggning. Pilarna i kartbilden läggs in för att 
förtydliga var gemensamhetsanläggningar för parkering kommer ordnas, eftersom dessa ytor 
är smala och annars svåra att uppmärksamma i bilden. 
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Bild 53. I kartbilden nedan visas vilka ytor som planläggs som p-parkering och hur de ska 
skötas.  
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Samfälld mark 
Under planarbetets gång har det identifierats en eventuell samfälld väg inom planområdet. Det 
har inte kunnat fastställas under planskedet huruvida vägen utgjort en samfälld härads- eller 
kyrkoväg. Sträckan ligger inom område som redan idag är detaljplanelagt genom Detaljplan 
för Handelsområde Haganäs antagen 2011. Se bild 54 för sträckning. Ingen utredning av den 
eventuella samfällda vägen redovisas i planhandlingarna från 2011. 
 
I det fall att vägen betraktas som samfälld så avses samfälligheten vid plangenomförandet 
avvecklas genom lantmäteriförrättning, eftersom det idag finns annan bättre möjlighet för att 
uppfylla dess eventuella vägändamål.   

 

 
Bild 54. I kartbilden redovisas med röd heldragen linje den ungefärliga sträckningen för den 
eventuellt samfällda vägen. 
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Ekonomiska frågor  
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med markförsäljning. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för kommunen i form av utbyggnad av 
allmän platsmark (gata, gång- och cykelväg, park, torg och natur), vatten och avlopp inklusive 
dagvattenlösningar. Intäkter för kommunen sker i samband med tomtförsäljning och VA-
anslutningsavgifter. För den allmänna platsmark där kommunen är huvudman medför en 
kostnad för kommunen i form av drift och underhåll. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för enskilda angående drift och underhåll av 
allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. 

 
Tekniska frågor  
Brand 

Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna 
ske utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt P114 
”Distribution av dricksvatten”. P114 är en publikation som beskriver de grundläggande 
förutsättningarna för planering av vattendistribution och pekar på vilka överväganden som 
behöver göras i samband med dimensionering och utformning. I sammanhanget skall särskilt 
beaktas de krav som stigarledningar ställer på brandpostnätet. Tillträde för räddningstjänstens 
fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar väg och husens entré får inte 
överstiga 50 meter. Byggherren ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med 
startbesked. 
 
Hantering av vegetationsmassor och ej byggbara massor 
De massor som uppkommer till följd av exploateringen kommer att omhändertas av 
kommunen. Massorna kommer att användas vid bildandet av bullervallar och skyddsvall inom 
planområdet. Tillskott av massor kan komma att behövas för att uppfylla behovet av 
bullervallar och skyddsvall.  
 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.   
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
10 maj 2022 
 
Malin Svensson    Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
 
Karin Wennberg 
Planarkitekt 
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 

Undersökning Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård1 X      
Friluftsliv1 X      
Kulturmiljövård X      
Kommunikationer   X   Området ligger direkt väster 

om riksväg 23. Planområdet 
läggs utanför vägområdet. 
Genomförandet av planen 
alstrar en ökad trafikmängd 
som lokalt kommer att 
påverka omkringliggande 
vägar med ökad 
trafikmängd. Planförslaget 
bedöms dock inte påverka 
riksintresset i sin helhet. 
 

Skyddad natur       
Naturreservat1 X      
Natura 20001 X      
Biotopskydd1    X  Ett biotopskyddat 

småvatten och en stenmur 
vid jordbruksmark påverkas 
och tas bort vid 
genomförande av 
planförslaget. 

Ängs- och betesmarker1 X      
Våtmarker1 X      
Sumpskogar2  X    Kyrke myr och Froafälle 

mosse ligger väster 
respektive öster om 
planområdet. Båda klassade 
som sumpskog. Förslaget 
bedöms inte påverka 
sumpskogen negativt. 
 

 
1 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
2 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata 
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Nyckelbiotoper1 X      
Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

X      

Strandskydd X      

Vatten       
Grundvatten  X    Genomförandet av 

detaljplanen påverkar den 
naturliga infiltrationen då 
markanvändningen 
förändras från skogsmark 
till bostäder och 
verksamhetsområden. 
Exploateringen medför att  
andelen hårdgjord yta i 
området ökar.  
 
Dagvatten från området 
kommer att omhändertas 
och fördröjas lokalt i ett till 
stor del öppet system i form 
av diken och 
damm/våtmark. Gatornas 
dagvatten leds via ledningar 
till dikesstråken. 
 
För att säkerställa behovet 
av fördröjning och rening 
ordnas en damm/våtmark i 
nordväst innan områdets 
dagvatten leds ut från 
området under Danska 
vägen. Dagvatten leds 
genom planområdet via ett 
öppet dike från söder till 
norr till 
dammen/våtmarken. 
 
Det planerade öppna 
systemet med dike och 
damm ger robusthet och ett 
system som kan hålla stora 
volymer regn även i 
händelse av skyfall. 
Systemet bidrar också till 
rening av dagvattnet. Enligt 
genomförd 
dagvattenutredning (Vatten 
och Samhällsteknik) 
resulterar reningen i att 
recipienten Möckeln 
kommer påverkas mycket 
lite av eventuella 
föroreningar. Möckeln är 
Älmhults dricksvattentäkt. 
Läs mer under rubriken 
föroreningar vatten. 
 

Ytvatten  X    
Dricksvattentäkt  X    
Dagvatten  X    

 
3 https://www.artportalen.se  
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Kulturmiljö       
Fornminnen X      
Kulturmiljöprogram X      
Kulturhistorisk miljö   X   Enligt genomförd 

inventering finns fem 
historiska lämningar inom 
planområdet (Jönsson, 
2019). Genomförande av 
detaljplanen medför att 
inventerade lämningar 
klassade som ”övrig 
kulturhistorisk lämning” 
kommer att tas bort. Den 
lämning inom området som 
klassats som ”möjlig 
fornlämning” ges i planen 
möjlighet att finnas kvar då 
den läggs på mark planlagd 
som allmän 
platsmark/NATUR. 
 

Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

  X   För att kunna utveckla 
Älmhult krävs att ny mark 
tas i anspråk i och i 
anslutning till tätorten. 
Planområdet är utpekat i 
översiktsplanen som 
lämpligt område för handel, 
bostadsändamål och kontor. 
Till skillnad från andra 
föreslagna 
utbyggnadsområden kan 
befintlig infrastruktur här 
utnyttjas och inga större nya 
vägar eller trafikplatser 
måste anläggas för att 
området ska kunna 
exploateras. 
 
Det har stora fördelar ur 
resurshushållningssynpunkt 
att placera ny bebyggelse i 
ett tätortsnära läge. Dels 
med tanke på minskade 
transporter då de boende 
och arbetande får möjlighet 
att gå och cykla till skola, 
service och järnvägsstation. 
En tätortsnära etablering 
bidrar också till att befintlig 
infrastruktur i form av 
gator, vatten och avlopp 
nyttjas mer effektivt än om 
byggnationen skulle 
placeras på annan mer 
oexploaterad plats.   
 

Hälsa & miljö       
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Buller   X   Planområdet är påverkat av 
buller från väg 23, Danska 
vägen och Handelsvägen 
samt från Äskya 
avfallsanläggning. En 
bullerutredning som 
säkerställer att gällande 
riktvärden för bostäder och 
skola hålls inom området 
har tagits fram (Efterklang). 
Läs mer i 
planbeskrivningens kapitel 
Planförslag/Buller. 
 

Föroreningar luft   X   Planens ökning av trafik 
kommer påverka 
luftkvaliteten lokalt men 
planen anses inte medföra 
så stora mängder ökad 
trafik att MKN för luft 
påverkas. 
 

Föroreningar vatten  X    Enligt framtagen 
dagvattenutredning (Vatten 
och Samhällsteknik) 
bedöms planförslaget ha en 
liten påverkan på 
recipienten Möckeln 
eftersom flödet ut från 
planområdet 
begränsas till dagens. 
Begränsningen utgörs av 
diken och dammar som 
effektivt utjämnar och renar 
dagvatten. Hårdgörning av 
mark resulterar visserligen i 
att den totala mängden 
vatten som når recipienten 
ökar men med föreslagna 
diken och dammar skapas 
en trög avrinning som håller 
kvar vatten inom området. 
Diken och dammar utgör en 
effektiv fastläggning av 
föroreningar och 
riktvärdena 
(miljökvalitetsnormer) 
bedöms med föreslagen 
dagvattendamm att 
underskridas även om 
föroreningsbelastningen 
kommer att öka. 
 
Mot bakgrund av detta 
bedömer kommunen att 
planförslaget inte motverkar 
uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för 
ytvattenförekomsten i 
Möckeln. 
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Föroreningar mark   X   Det finns inga kända 

markföroreningar i området 
och det finns inte anledning 
att misstänka det heller. 
Exploatering av området 
ger ökad andel hårdgjord 
yta och kommer att öka 
föroreningshalten i 
dagvattnet speciellt i 
anslutning till område 
planlagt för verksamheter. 
Rening av dagvattnet sker i 
områdets diken och 
dagvattendamm. Läs mer 
under rubriken föroreningar 
vatten.  
 

Lukt X      
Ljus X      
Radon X      
Strålning, 
elektromagnetiska fält 

 X    Öster om väg 23 går en 
större luftledning. 
Magnetfältsberäkning har 
genomförts av E.ON. för att 
säkerställa att 
strålningsnivåerna ej är 
höga inom planområdet. 
 

Miljömål & hållbar 
utveckling 

  X   Planen medverkar till att 
målen för Älmhults 
kommun Miljöplan 2030 
kan uppfyllas. 
 
Detaljplanen verkar för 
miljömålet en god bebyggd 
miljö genom att nya 
bostäder och arbetsplatser 
ordnas nära service, skola, 
kollektivtrafik samt 
befintlig infrastruktur vilket 
verkar för resurseffektivitet 
och minskad 
miljöbelastning. 
 

Säkerhet       
Trafik   X   Genomförandet av 

detaljplanen medför en 
ökad trafik inom området 
och längs omkringliggande 
gator/vägar.  
Planen möjliggör ordnande 
av en säker trafiksituation 
för oskyddade trafikanter 
genom ett flertal separata 
gång- och cykelvägar. 
Detaljplanen ger 
förutsättningar för 
busslinjetrafik att försörja 
det nya området.  
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Farligt gods   X    Planområdet ligger utmed 

riksväg 23 som är 
rekommenderad 
transportled för farligt gods. 
Planförslaget har utformats 
utifrån de riktlinjer som 
finns framtagna för fysisk 
planering intill farligt gods-
led i Älmhults kommun. 
 

Översvämning   X   Enligt framtagen 
dagvattenutredning (Vatten 
och Samhällsteknik) kan 
det planerade öppna 
dagvattensystemet hålla 
stora volymer regn. Det ger 
goda förutsättningar för att 
kunna undvika 
översvämning i händelse av 
skyfall. Området ska 
höjdsättas så att 
dagvattenhanteringen 
fungerar. 
 

Ras och skred X      

Övrigt       

Mellankommunala 
frågor 

X      

Andra planer och 
program 

X      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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Planprocessen och hur samrådet har bedrivits 
Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund handläggs med utökat förfarande och har 
funnits tillgänglig för samråd under perioden 9 november – 7 december 2020. Samrådet 
kungjordes på kommunens anslagstavla samt i lokaltidning (Smålandsposten och 
Smålänningen) måndagen den 9 november 2020. Under samrådstiden har planhandlingarna 
funnits tillgängliga på Älmhults kommun, på biblioteket i Älmhult och på kommunens 
webbplats. 

 
 
Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas inkomna skriftliga synpunkter under samrådstiden, samt kommentarer till 
dessa. Planen har justerats och kompletterats enligt det som redovisas med kursiv stil. Inför 
granskningen har omfattande förändringar gjorts. 
 

Yttranden utan synpunkter 
Yttranden utan synpunkter på planförslaget har inkommit från: 

1. Region Kronoberg 
 

Yttranden med synpunkter 
Yttranden med synpunkter på planförslaget har inkommit från: 
 
Myndigheter (se sida 3–16): 

1. Lantmäteriet 
2. Polismyndigheten, Region syd 
3. Skogsstyrelsen 
4. Länsstyrelsen 
5. Trafikverket 

 
Kommunala organ (se sida 17–20): 

1. Räddningstjänsten, Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 
2. Socialnämnden, Älmhults kommun 
3. Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 

 
Företag och organisationer (se sida 21–25): 

1. Villaägarna Kronoberg 
2. E.ON Energidistribution AB 
3. SSAM 

 
Privatpersoner (se sida 26–27): 

1. Privatperson 1 
2. Privatperson 2 
3. Privatperson 3 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Yttranden med synpunkter – från myndigheter 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras 
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
I planförslaget har kvartersmark för ändamål 
verksamheter, handel och kontor lagts ut i 
direkt anslutning till gränsen mot Trakt 
Äskya 3:1 och Äskya 2:55. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns några 
inmätta gränspunkter angivna längs denna 
gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge. Risken med att 
planlägga utan att ha koll på gränsens rätta 
läge är att antingen en del av kvartersmarken 
ligger på grannfastigheten eller att det blir en 
remsa mellan den planlagda marken och 
fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är 
osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara 
juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 
 
De norra gränserna till Äskya 1:20 kan 
komma att behöva fastighetsbestämmas då 
den ska utgöra gräns mellan kvartersmark 
och allmän platsmark.  
 
Plankarta 
Översyn gällande egenskapsbestämmelser 
för kvartersmark bör ske. Lantmäteriet 
ställer sig frågande till bland annat 
planbestämmelserna e7 och e8 då vi inte kan 
hitta några måttangivelser.  
 
Ordningen på plankartans lager bör ses över 
då vissa detaljer, exempelvis prickmark och 

 
 
 
 
Plankartan justeras så att kvartersmark 
inte placeras direkt utmed Danska 
vägen utan så att allmän platsmark 
planläggs utmed hela vägsträckan. 
Fastighetsgränsen mot Äskya 3:1 och 
Äskya 2:55 utreds inte ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighetsbestämning genomförs i 
samband med fastighetsbildning vid 
genomförande av planen. 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjd för 
lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
Plankartan ses över så att prickmark 
och egenskapsgränser blir tydliga. 
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egenskapsgränser inte är tydliga. 
 
I den östra kanten av plankartans del 2 
saknas en egenskapsbestämmelse för 
prickmarken. Samma gäller även för del 3 
och 4. 
 
 
 
 
Egenskapsbestämmelserna p1 och p4 bör ses 
över då vad som sägs i plankartan inte 
stämmer överens med vad som sägs i 
planbeskrivningen.   
 
Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet 
redovisas inte 
I planbeskrivningen anges att 
markanvisningsavtal ska upprättas, men 
inget ytterligare anges om innehållet. 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, 
om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, redan i samrådsskedet 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt 
eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
Konsekvenser för rättigheter 
Konsekvenser för rättigheter bör förtydligas. 
En ska upphävas samt att det kan bli aktuellt 
med nybildning vid uppstyckning av kvarter 
på grund av utfartsförbud. 
 
Inlösen av allmän platsmark  
Det bör i genomförandebeskrivningen 
framgå att inlösen av allmän platsmark kan 
ske tvångsvis.    
 

 
 
Inför granskningen arbetas 
planförslaget om så att 
verksamhetsmarken i norr tas bort och 
istället planläggs här för 
bostadsbebyggelse och en bullervall 
mellan väg 23 och de nya bostäderna. 
Utformningen som synpunkten avser är 
således bortplockad från planen. 
 
Planhandlingarna justeras så att 
plankarta och planbeskrivning stämmer 
överens. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
förtydligande kring hur 
markanvisningsavtalets huvudsakliga 
innehåll och konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenserna för befintliga 
rättigheter inom planområdet 
förtydligas i planbeskrivningen. 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
upplysning i frågan. 
 
 

2. Polismyndigheten, Region Syd 
Polismyndigheten har med intresse tagit del 
av den av Älmhults kommun redovisade 
detaljplan över området Äskya-Furulund. 
Planen visar på kommunens goda intention 
för möjliggörande av en varierad 
bostadsbyggnation där fokus också riktas 
mot säker trafikmiljö med låga hastigheter 

 
Noteras.  
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och flera separata gångar och cykelvägar. 
Polismyndigheten ser ur ett 
trygghetsperspektiv positivt på den plan som 
presenteras.  

 
Områdets planbeskrivning och dess närhet 
till Älmhults handelsområde och skolor 
öppnar upp och inbjuder till rörlighet av 
människor på dygnets alla timmar Med tanke 
på årstidernas växling gällande vegetation 
poängterar polismyndigheten den trygghets 
och säkersäkerhetskapande effekten av fri 
siktlinje över området.  Ljussättning under 
de mörka timmarna är en annan viktig 
trygghet och säkerhetsskapande aspekt. 
Samma tankesätt ser Polismyndigheten som 
viktigt när det gäller att i möjligaste mån 
planera för att undvika byggande av dolda 
och mörka ytor. 

 
Polismyndigheten poängterar extra ämnet 
kring anläggandet av öppna och synliga ytor. 
Det har historiskt funnits en del dolda platser 
i Älmhults centrum, t.ex. platser som legat 
bakom storvuxna planteringar, i mörka 
prång, bakom blank eller i dolda passage 
vilka varit grogrund till uppkomst av social 
oro och kriminalitet. Dessa har under senare 
tid åtgärdas med ett ur trygghetssynpunkt 
mycket positivt resultat. Det och att 
kommunen engagerat Stiftelsen Tryggare 
Sverige i utvecklingsarbetet lovar ytterligare 
gott inför framtiden. 
 

3. Skogsstyrelsen 
 
På sidan 17 i planbeskrivningen nämns att 
”övriga mindre bäckfåror i området ligger i 
skogsmark och omfattas således inte av 
biotopskydd”. Skogsstyrelsen vill påpeka att 
det rör sig om det generella biotopskyddet.  
I övrigt har vi inte någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på 
detta. 
 

 
 
Planbeskrivningen förtydligas. 

 

4. Länsstyrelsen 
 
Kommunen har tagit fram ett ambitiöst och 
väl genomarbetat planförslag för Äskya 1:27 
med flera. Länsstyrelsen har dock 
synpunkter och upplysningar på 
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planförslaget avseende jordbruksmark som 
avses omvandlas och exploateras, 
biotopskydd, buller inomhus i förskola, 
dagvattenhanteringens eventuella påverkan 
på intilliggande lakvattendammar samt 
MKN för vatten. Bättre bedömning och 
redovisning bör göras när det gäller 
avfallsanläggningen och masshanteringen. 
Eventuell påverkan på området, utifrån de 
nya förutsättningar som finns idag bör 
beskrivas. 
 
För egenskapsbestämmelserna e7 och e8 har 
ingen höjd angetts på plankartan. 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 
Området ligger i den östra delen av Älmhults 
tätort och omfattar cirka 40 hektar mark. 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra 
en expansion av tätorten åt öster, där 
kommunen planerar för bostäder, skola, 
centrumfunktioner, verksamheter, handel, 
kontor och grönytor. 
 
KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN 
SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 
Det föreslagna området finns redovisat i 
kommunens gällande översiktsplan, antagen 
2016, som lämpligt för bebyggelse i form av 
handel, bostäder och kontor. Även i den 
ännu inte antagna fördjupade 
översiktsplanen, utsänd för samråd 2019, 
pekas Furulundsområdet ut som 
utbyggnadsområde för bland annat 
bostadsbebyggelse. Kommunen bedömer att 
planförslaget är förenligt med 
översiktsplanens intentioner. Länsstyrelsen 
har inget att invända mot bedömningen. 
 
Större delen av det aktuella planområdet är 
inte tidigare detaljplanelagt. En detaljplan 
för en mindre del av Danska vägen och 
Handelsvägen antogs 2012, med syfte att 
skapa en säkrare väganslutning. Ett område i 
den södra delen av planförslaget ingår i 
detaljplan för ”Handelsområde Haganäs”, 
antagen 2011. Det området är planlagt för 
bland annat kontors- och handelsändamål. 
Kommunen tog i samband med framtagandet 
av detaljplanen för Älmhults handelsplats 
fram ett planprogram, där även det aktuella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjdangivelse 
för lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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planområdet ingick. Planområdet pekades i 
programmet ut som lämpligt för etablering 
av handel, kontor, bostäder och service. 
Planprogrammet var utsänt på samråd våren 
2010, men har inte antagits. 
 
RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA 
INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
 
PLANFÖRSLAGET 
Planområdet omfattar cirka 40 hektar. 
Större delen planläggs för bostads- och 
centrumändamål (B och C). Marken har 
delats upp i mindre enheter och kvarter med 
olika egenskapsbestämmelser. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd är som lägst 5,6 meter 
och som högst 18,2 meter. Största 
byggnadsarea är i olika delar reglerat till 20, 
25, 30 och 35 % av fastighetsarean. Flera 
olika placerings- och 
utformningsbestämmelser finns också 
för dessa områden. 
 
I nord- och sydöst planläggs marken för 
verksamheter, detaljhandel och kontor 
(Z, H och K). Byggnadshöjden regleras till 
högst 10 meter. Största byggnadsarea 
är 40 % av fastighetsarean. 
 
Mitt i planområdet planläggs marken för 
skoländamål (S). Högsta tillåtna 
byggnadshöjd föreslås bli 7 meter, samt 3 
meter för komplementbyggnad. Största 
byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean. I 
norr får en del av marken varken 
hårdgöras eller användas för parkering. 
 
Runtom bostadsmarken planläggs ytor som 
natur- och parkområden (allmän 
platsmark). Inom naturmarken möjliggörs 
anläggande av dagvattendammar. 
Inom allmän platsmarken finns också 
skyddsbestämmelser som syftar till att 
säkerställa bullerskydd. 
 
PLANBESTÄMMELSER 
I planbestämmelserna kan utläsas att det 
finns egenskapsbestämmelser för 
kvartersmarken, e7 och e8, som anger lägsta 
byggnadshöjd i meter. Bestämmelserna finns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjd för 
lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
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utplacerade på plankartan, men höjden har 
inte angetts. 
 
KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
Länsstyrelsen betonar vikten av god 
byggnadskultur och att särskild omsorg 
läggs vid estetisk utformning av ny 
bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande 
stads eller landskapsbild. Att ta tillvara 
befintliga kulturmiljöer och integrera dem i 
ny bebyggelse är en förutsättning för att 
skapa en god bebyggd miljö. 
 
NATURVÄRDEN OCH 
GRÖNSTRUKTUR 
En översiktlig naturinventering, där även 
planområdet ingår, togs fram år 2009 
inför planläggning av angränsande område. 
Den del som framförallt bedömdes ha 
höga naturvärden, eller potential för höga 
naturvärden i framtiden, ligger i den 
västra delen av planområdet vid Kyrke myr. 
Området som pekas ut som värdefullt, men 
även andra grönytor planläggs som natur- 
och parkmark (allmän plats), vilket är 
positivt för att skapa en attraktiv miljö och 
möjliggöra för rekreation och 
friluftsaktiviteter. 
 
JORDBRUKSMARK 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Jordbruksmarken 
levererar livsmedel men den är också en 
grund för att vi ska nå miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” och för en rad 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald och 
kulturmiljöer. I Kronobergs län finns ofta 
småskaliga och uppsplittrade 
odlingslandskap, vilket ger särskilda 
förutsättningar. För att hålla livskraftiga 
lantbruk vid liv krävs att det finns tillräckligt 
med odlingsbar mark för att driva och 
utveckla företagen. I Kronobergs län finns 
det därför goda skäl att pröva om alternativ 
mark kan användas vid nybyggnation. En 

 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texten kring detaljplanens påverkan på 
jordbruksmarken i området utvecklas 
och motiveringen förtydligas. 
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cirka 9000 m2 stor yta inom planområdet 
består av jordbruksmark. Kommunen 
beskriver området som litet och att marken 
brukas sporadiskt. De södra delarna av 
jordbruksmarken framställs även som blöta 
och med ett lågt brukningsvärde. 
Länsstyrelsen uppfattar att marken har 
brukats i närtid. När marken en gång har 
exploaterats genom bebyggelse är 
omvandlingen irreversibel och det blir 
således inte möjligt att återskapa 
odlingsmarken. Därför är det viktigt att 
exploateringen av jordbruksmark i första 
hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas. Går den inte att 
undvika bör det planeras så att 
konsekvenserna minimeras. Länsstyrelsen 
anser att det inte är tillräckligt utrett och 
motiverat att bebyggelsen inte kan placeras 
på annan plats, eller att den föreslagna 
markanvändningen inte kan omformas så att 
jordbruksmarken inte tas i anspråk. 
För mer information se Brukningsvärd 
jordbruksmark – Ett kunskapsunderlag för 
Kronobergs län, som finns att läsa på 
Länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se 
 
BIOTOPSKYDD 
Biotopskydd ges miljöer som exempelvis på 
grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 
växtarter. Genom att skydda sådana 
naturmiljöer förbättras förutsättningarna för 
att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden. Skyddet bidrar till att uppfylla 
FN:s konvention om biologisk mångfald, 
samt nationella miljökvalitetsmål. Läs mer 
om biotopskydd på 
Naturvårdsverkets hemsida, 
www.naturvardsverket.se 
Av planhandlingarna kan utläsas att det finns 
en biotopskyddad bäckfåra i området öster 
om det befintliga jordbruket. Kommunen 
avser att ansöka om dispens från 
biotopskyddet innan detaljplanen antas. 
Länsstyrelsen vill erinra om att detaljplanen, 
i det fall att dispens inte lämnas för att göra 
ingrepp i biotopen, inte kommer bli möjlig 
att genomföra. Det är viktigt att kommunen 
ansöker om dispens i ett tidigt skede, särskilt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om dispens från biotopskyddet 
har skickats in och beslut i ärendet 
fattas innan detaljplanen antas. 
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om det är en förutsättning för hela eller 
väsentliga delar av planens genomförande. 
 
BULLER 
Enligt PBL 4 kap. 33a § ska en detaljplan 
som avser en eller flera bostadsbyggnader i 
planbeskrivningen, om det inte anses 
obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
innehålla en redovisning av beräknade 
värden för omgivningsbuller. Länsstyrelsen 
tycker att det är bra att kommunens 
bullerprognos utgår från år 2040. Enligt 
bullerutredningen finns det förutsättning att 
klara 60 dBA vid samtliga bostäder. Även 
uteplats ska kunna anordnas fritt för 
bostäderna under förutsättning att 
bullerskydd ordnas. Bullerskydd är reglerat i 
plankartan. Vi anser dock att kommunen bör 
kommentera om förskolan har 
förutsättningar att klara riktvärdena enligt de 
allmänna råden om buller inomhus från 
folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:13), 
vilka är på 30 dBA ekvivalent och 45 dBA 
maximal nivå. Bullerutredningen visar på 
något höga bullervärden vid fasad 
(>60 dBA) och även om det inte finns 
fasadvärden för förskolor, så ska ljudnivån 
inomhus inte riskera att bli för hög. 
Trafikbullerutredningen visar att skolgården 
går att utforma så att riktvärden för utemiljö 
klaras. 
 
TILLGÅNG TILL FRIYTOR OCH 
BARNPERSPEKTIV 
Kommunen tar på ett bra sätt upp 
barnperspektivet och avsikten att skapa bra 
och säkra miljöer för barn och ungdomar. 
 
VATTEN, AVLOPP OCH 
DAGVATTENHANTERING 
Området ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten. Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen har tagit fram en 
dagvattenutredning och visar på att 
dagvattnet kan tas omhand. Dammar ska 
inrättas för fördröjning och platser för detta 
är utpekade i plankartan. Vi vill dock 
framföra att det är viktigt att det säkerställs 
att dagvatten inte påverkar lakvatten-
dammarna. Vi vill också erinra om att 
dagvatten från området inte bara behöver 

 
 
 
 
Förskolan har förutsättningar att klara 
gällande riktvärden för buller inomhus 
och utomhus. Planbeskrivningen och 
bullerutredningen förtydligas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
En av utgångspunkterna vid 
utformningen av dagvattensystemet för 
området är att dagvattnet från området 
inte ska påverka lakvattendammarna. 
Vidare har dagvattensystemet utformats 
på ett sätt så att dagvatten både ska 
fördröjas och renas. 
Dagvattenutredning och 
planbeskrivning kompletteras efter 
samråd med förtydliganden i frågorna. 
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fördröjas, utan även renas. Se nedan under 
Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
(MB). 
 
TILLSTÅNDSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER I NÄROMRÅDET 
I närheten av bostadsområdet, cirka 400 
meter, ligger Äskya avfallsanläggning. 
Anläggningen är både en avfallsanläggning 
och en deponi, och förväntas att vara 
på plats lång tid framöver. Även om 
avfallsanläggningen någon gång avvecklas 
eller flyttas, så kommer deponin och 
lakvattendammarna finnas kvar. Här vill vi 
skicka med ett antal synpunkter: 
- Kommunen bör göra en bättre bedömning 
av avstånd utifrån det man känner till idag. 
Det är inte tillräcklig att hänvisa till en 
bedömning gjort i tillståndsprövningen 1996 
(samt också 2007 års gällande tillstånd då 
lokaliseringen prövades) Det är ny 
bostadsbebyggelse som nu tillförs och 
då behöver det särskilt bedömas 
lämpligheten av dessa och risk för 
störningar. Här behöver kommunen 
aktualisera bedömningen utifrån 
exempelvis om det har varit klagomål från 
närboende, vilket avstånd som behövs 
utifrån dagens miljöpåverkan från 
avfallsanläggningen och framtida 
verksamhet etcetera. Bland annat har det 
förekommit bränder från anläggningen. 
Även vissa bullerstörningar kan uppstå, som 
exempelvis flisning. 
- Bullerpåverkan från transporter, främst 
lastbilar, in och ut från avfallsanläggningen 
bör beskrivas. 
- Inför fortsatt planarbete bör särskilt 
synpunkter som inkommer från 
Tekniska förvaltningen och SSAM beaktas. 
Länsstyrelsen har fått 
indikationer om att det planeras för 
eventuellt nytt tillstånd. 
- Det nämns i planbeskrivningen att 
provpunkter som avfallsanläggningen 
har, inte ska påverkas av vatten och 
föroreningar från bebyggelsen. Det är 
viktigt att vattnet inte blandas så att 
avfallsanläggningen inte längre kan 
visa om de klarar eller inte klarar att uppfylla 
gällande villkor. I provpunkt 

 
 
 
 
 
 
Som underlag till detaljplanen ligger en 
konsekvensutredning från 2017 som 
utreder på vilket avstånd från 
avfallsanläggningen och 
lakvattendammarna det är lämpligt att 
planera för ny bebyggelse. 
Bedömningen i konsekvensutredningen 
utgår från de tillstånd som idag gäller 
för avfallsanläggningen. Eftersom 
tillståndet är gällande anser kommunen 
att det är detta som motsvarar nuläget. I 
konsekvensutredningen utreds 
emellertid inte bullret från 
anläggningen närmare och efter 
samrådet kompletteras planen med en 
bullerutredning avseende industribuller 
från Äskya avfallsanläggning. 
Framtagande av bullerutredningen har 
genomförts i samråd med SSAM. 
Bullerpåverkan från transporter till och 
från avfallsanläggningen ingår i 
beräkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen förtydligas. Det är 
provpunkten A10 som inte ska påverkas 
av dagvatten från Furulund. Enligt 
framtagen dagvattenutredning för 
detaljplanen kommer denna punkt inte 
att påverkas av dagvatten från området. 
 

113



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 12 
 

A10 (bild 30 i planbeskrivningen) är det som 
provtas halter av olika ämnen som regleras i 
villkor i tillståndet. A10 är sista steget i 
lakvattenreningen innan det släpps vidare ut 
i Drivån. 
 
AVFALLSHANTERING 
Kommunen hänvisar till att avfallshantering 
inom planområdet ska ske enligt 
dokumenten Handbok för avfallsutrymmen 
och Avfallsföreskrifter för Älmhults 
kommun. Länsstyrelsen är positiv till att det 
framhålls i planhandlingarna att 
avfallshanteringen i området ska utformas så 
att det främjar ett hållbart cirkulärt 
samhälle. 
 
MASSHANTERING 
I planförslaget kan det utläsas att det 
kommer behövas utfyllnad med och 
förflyttning av massor. Länsstyrelsen anser 
att masshanteringen bör beskrivas 
utförligare. Det är viktigt att om möjligt 
skapa massbalans och att de massor som 
hanteras och/eller tas in utifrån ska vara fria 
från föroreningar och invasiva arter. Vi 
undrar också vilken typ av massor som ska 
användas för bullervall. 
 
KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN 
LAGSTIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken (MB). Kommunen har i en 
undersökning, enligt kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett 
genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
strategisk miljöbedömning har därmed inte 
upprättats. Länsstyrelsen har inget att erinra 
mot omfattning och innehåll i 
undersökningen. 
 
FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 
KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-
stödet) finns det ingen förorenad mark inom 
planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska 
den som äger eller brukar en fastighet, 
oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat, genast underrätta tillsyns-
myndigheten om det upptäcks en förorening 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen komplettas med 
ytterligare beskrivning av höjdsättning, 
utfyllnad och massbalansering. 
Lokalgatornas höjdläge styrs i 
detaljplan genom planbestämmelse. 
Vilka massor som kommer användas i 
bullervallen kommer fastställas i 
genomförandeskedet och styrs inte av 
detaljplanen. 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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på fastigheten och föroreningen kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP 
KULTURMILJÖLAGEN 
Älmhults kommun har låtit utföra en frivillig 
arkeologisk utredning av detaljplaneområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att denna utredning 
är fullvärdig som en arkeologisk utredning, 
steg 1. I rapporten identifierades en möjlig 
fornlämning i form av en möjlig 
stensättning, L2019:6385. Denna har 
Älmhults kommun valt att föredömligt 
inkorporera i ett område som är tänkt att 
utgöra allmän platsmark/natur och den 
kommer på det sättet att bevaras intakt. I 
övrigt anser vi inte att det finns behov av 
ytterligare utredningar. Skulle något av 
forntida natur trots allt påträffas under 
markarbeten etcetera, ska arbetet avbrytas 
och Länsstyrelsen omedelbart underrättas. 
 
ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE 
FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) 
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP 
MILJÖBALKEN (MB) 
I angränsning till planområdet ligger riksväg 
23 som är av riksintresse för 
kommunikationer. Påverkas inte av 
planförslaget. 
 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Påverkas inte av planförslaget. 
 
MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 
KAP MILJÖBALKEN (MB) 
Av planhandlingarna ska framgå hur 
gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
MB följs, till exempel kommenteras i 
planbeskrivningen. I planbeskrivningen 
redovisar kommunen bland annat recipient 
för områdets dagvatten och dess status. Vi 
delar kommunens bedömning att dagvattnet 
från området behöver fördröjas och renas. 
Även om planområdet inte ingår i 
vattenskyddsområde, så avrinner vatten från 
området till Möckeln som är 
dricksvattentäkt. Av planbeskrivningen 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
Dagvattensystemet i området utformats 
på ett sätt så att dagvatten både fördröjs 
och renas i en större damm/våtmark i 
områdets norra del. 
Dagvattenutredning och 
planbeskrivning kompletteras efter 
samråd med förtydliganden i frågan. 
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framgår bedömningen att planförslaget har 
en liten påverkan på recipienten Möckeln 
eftersom flödet ut från planområdet 
begränsas till dagens flöde. 
Länsstyrelsen erinrar att åtgärder för 
fördröjning av dagvatten inte alltid har 
renande effekt på föroreningar i dagvattnet. 
För att dagvattnet ska uppnå erforderlig 
rening behöver åtgärden utformas och 
dimensioneras för att både utgöra rening och 
fördröjning. Länsstyrelsen anser även att det 
behöver framgå hur det säkerställs att det 
finns erforderlig kapacitet för fördröjning 
och rening av dagvatten i dagvatten-
åtgärderna, då grundvattennivån ligger högt i 
området. Vi vill påpeka att miljökvalitets-
normer inte är riktvärden i dagvatten, utan är 
gränsvärden i recipienten vid status-
klassningen. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Påverkas inte av planförslaget. 
 

5. Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del 
samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en 
expansion av tätorten åt öster, där 
kommunen planerar för bostäder, skola, 
centrumfunktioner, handel och kontor.  
 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är 
väg 23 öster om planområdet. Väg 23 är 
riksintresse för kommunikationer och därför 
ska särskild hänsyn tas till vägens funktion 
och utnyttjandet. Under nedanstående 
rubriker vill Trafikverket lyfta ett antal 
synpunkter som ska tydliggöra för 
kommunen i vilka punkter planförslaget 
behöver justeras för att undvika påtagligt 
försvårande av utnyttjandet av statens 
anläggning. Riksintresse för 
kommunikationsanläggningar syftar till att 
vidmakthålla samt utveckla funktionen för 
prioriterade kommunikationsstråk för att 
kunna tillgodose långsiktiga behov avseende 
kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Till riksintresset hör också ett 
influensområde inom vilket åtgärder såsom 
ny bebyggelse kan påverka 
kommunikationsanläggningens funktion.  
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Planområdet  
Trafikverket anser att gränsen för 
kvartersmarken utmed väg 23 inte ska 
ligga närmare än 30 meter från 
beläggningskanten. Hänsynsavstånd för 
parkering, interna körytor och eftergivliga 
föremål bör vara 30 meter från 
beläggningskant, och för byggnader 
innehållande verksamheter handel och 
kontor 50 meter. Avstånden ska gälla för 
hela planområdet längs med väg 23 då 
Trafikverket måste beakta faktorer såsom 
trafiksäkerhet, transporter av farligt gods 
samt eventuella behov av åtgärder i och 
utveckling i sin bedömning av planerad 
markanvändning intill en 
kommunikationsanläggning av 
riksintresse.   
 
Eftersom korsningspunkten mellan Danska 
vägen och väg 23 till följd av 
exploateringen kan få en förändrad 
belastning och därmed funktion bör 
planområdesgränsen inte dras i omedelbar 
anslutning till nuvarande korsning. En 
ökad trafikalstring i korsningen kan 
medföra behov av åtgärder i framtiden och 
detaljplanen bör möjliggöra dessa genom 
att ge mer utrymme för anpassningar i 
korsningspunkten.  
 
Även om Danska vägen är en kommunal 
gata ifrågasätter Trafikverket planområdets 
utsträckning norrut. Kvartersmarkens 
utbredning möjliggör uppförande av vissa 
föremål såsom staket i omedelbar närhet 
till vägbanan. Detta anser Trafikverket kan 
leda till trafiksäkerhetsrisker och kan 
enkelt undvikas genom en marginell 
justering av plangränsen.  
 
Trafik och anslutningar 
Exploatering i omedelbar närhet av en 
korsningspunkt kan leda till köbildning 
och därmed brist i kapacitet och/eller 
framkomlighet som sprider sig ut på en 
väg av riksintresse. Kommunen planerar 
för en omfattande utveckling av bostäder, 
förskola, verksamheter, handel och kontor 

 
 
Planförslaget har justerats så att 
kvartersmark inte placeras inom 30 
meter från väg 23 och byggrätt inte 
inom 50 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget justeras så att 
kvartersmark placeras längre ifrån 
korsningspunkten Danska vägen/väg 23.  
Framtagen trafikutredning visar att 
korsningspunkten Danska vägen/väg 23 
är dimensionerad för att klara den 
trafikökning som utbyggnaden av 
området Furulund alstrar och mer 
därtill. 
 
 
 
Planförslaget justeras och i 
granskningsförslaget ligger ingen 
kvartersmark i direkt anslutning till 
Danska vägen. 
 
 
 
 
 
 
 
Inför granskningen har en 
trafikutredning tagits fram där 
beräknad trafikalstring och 
flödesfördelning redovisas. Utredningen 
visar att det befintliga vägsystemet 
klarar den trafikökning som 
utbyggnaden av Furulund innebär. 
Ingen ändring görs i plankartan. 
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inom planområdet. Denna utveckling kan 
förväntas leda till en avsevärd 
trafikalstring som kommer att belasta 
Danska vägens anslutning till väg 23 och 
av planbeskrivningen framgår inte 
beräknad trafikökning till följd av 
planförslaget. Ökad trafik kan medföra 
behov av åtgärder på det statliga vägnätet, 
i synnerhet Danska vägens anslutning till 
väg 23. Trafikmängd och flöden påverkar 
bland annat val av korsningstyp, behov av 
körfält etc.  
För att Trafikverket ska kunna ta ställning 
till hur statlig anläggning påverkas av 
planförslaget måste kommunen redovisa 
beräknad trafikalstring och 
flödesfördelning. Av redovisningen ska 
framgå hur planförslaget påverkar det 
omgivande vägnätet och vilka åtgärder 
som kan krävas. För åtgärder som rör 
statliga anläggningar ska krav och råd 
enligt VGU följas. Åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar, till följd av 
en exploatering, ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. Om 
sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan 
detaljplanen föres till antagande, ett 
finansierings- och genomförandeavtal 
tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Åtgärder på allmän väg där 
staten är väghållare ska placeras och 
utformas så att de uppfyller kraven enligt 
VGU, vilket detaljplanen måste 
möjliggöra. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i 
sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för 
trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som underlag till detaljplanen tas en 
bullerutredning fram så att det 
säkerställs att gällande riktlinjer för 
trafikbuller vid bostäder ej överskrids. 
Nödvändiga bullerskydd bekostas av 
kommunen och/eller exploatören. 
Förtydligande kring ansvar för 
uppförande av nödvändiga bullerskydd 
görs i planbeskrivningen.  
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Yttranden med synpunkter – från kommunala organ 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Räddningstjänsten, Tekniska 
förvaltningen Älmhults kommun 
 
Enligt Fysisk planering intill transportled 
för farligt gods i Älmhult (Sweco, 2018-06-
19) kategoriseras handel, kontor och centrum 
i byggnader med max två våningsplan som 
medelkänslig bebyggelse och då krävs ett 
säkerhetsavstånd på 30 meter. Vidare anges 
att medelkänslig bebyggelse, exempelvis 
handel, kontor och centrum, i byggnader 
med fler än två våningsplan ska 
kategoriseras som blandad bebyggelse och 
då krävs istället ett skyddsavstånd på 40 
meter samt riskreducerande åtgärder, 
alternativt ett skyddsavstånd på 75 meter och 
inga riskreducerande åtgärder. Utmed väg 23 
planläggs två områden för verksamheter, 
handel och kontor där byggnadshöjden 
regleras till 10 meter och skyddsavståndet 
till väg 23 är 30 meter. Antingen behöver 
byggnader avsedda för handel och kontor 
inom 75 meter från väg 23 regleras till 
maximalt två våningsplan eller behöver 
hänsyn tas till ovanstående 
skyddsavstånd/riskreducerande åtgärder.  
 
 
Ovanstående kategorisering gäller även för 
områden som planläggs för centrumändamål. 
Användningen centrum medges enligt 
detaljplanen dock endast på avstånd längre 
än 100 meter från väg 23, men text om vilket 
rekommenderat skyddsavstånd som krävs 
bör uppdateras så det överensstämmer med 
Swecos riskanalys. 

 

 
 
 
Detaljplanen justeras efter samrådet 
och användningen verksamheter, handel 
och kontor planläggs endast i den södra 
delen av planområdet, utmed väg 23 
och i anslutning till Älmhults 
handelsplats. Enligt rapporten ”Fysisk 
planering intill transportled för farligt 
gods i Älmhult” (Sweco, 2018-06-19) 
krävs riskreducerande åtgärder för 
denna typ av användningen inom 75 
meter från led för farligt gods. 
Detaljplanen kompletteras med en 
bestämmelse som säkerställer detta. 
 
Efter samrådet har planförslaget 
omarbetats så att ny bostadsbebyggelse 
planläggs närmare väg 23 i den norra 
delen av planområdet. Detaljplanen 
utformas så att de riktlinjer som finns i 
rapporten ”Fysisk planering intill 
transportled för farligt gods i Älmhult” 
(Sweco, 2018-06-19) avseende bostäder 
följs.  
 
 
Noteras. 

2. Socialnämnden, Älmhults kommun 
 
I planförslaget föreslås bostäder på båda 
sidor om Handelsvägen. Planen utformas så 
att olika typer av bostäder kan byggas, både 
fler-, grupp-, och villabebyggelse i 
varierande volymer och höjder. Centralt i 
området planläggs för en ny förskola. I 

 
 
Noteras. 
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samband med utbyggnaden av Furulund 
omformas Handelsvägen och en ny gång- 
och cykelväg anläggs längs dess västra sida. 
Detaljplanen ger också möjlighet för olika 
typer av centrumfunktioner att etablera sig 
utmed Handelsvägen och mot väg 23 
föreslås placering av verksamheter, kontor 
och handel. 
 
Inom området skulle det i framtiden, om 
behov uppstår, vara möjligt att uppföra 
gruppbostad och/eller servicebostad för 
personer som har ett behov av sådan 
bostadsform enligt lag om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS. 
 

 
 
 

 

3. Miljö- och byggnämnden, Älmhults 
kommun 
 
Byggenhetens synpunkter: 
 
Plankartan:  
Planbestämmelse e7 och e8 ska ange den 
lägsta tillåtna byggnadshöjden i meter. Det 
finns inte angivet i förteckningen till 
planbestämmelsen vilken den lägsta 
byggnadshöjden i meter är. Den lägsta 
tillåtna byggnadshöjden bör anges för att 
bestämmelsen ska uppfylla önskad funktion.  
Planbestämmelsen f1 anger att entré ska 
finnas både mot Handelsvägen och gårdssida 
på varje fastighet. Bestämmelsen bör 
formuleras tydligare gällande gårdssida för 
att uppfylla sitt syfte. Eventuellt kan 
bestämmelsen formuleras enligt följande: 
entré ska finnas både mot handelsvägen och 
på fasad på motsatt sida från handelsvägen. 
 
På plankartan där bostäder planeras längs 
med väg 23 bör det finns bestämmelser som 
anger att det är utökad lovplikt för 
attefallsbyggnader. Detta för att bostäder 
som inreds i attefallshus inte ska hamna 
inom riskområde för farligt gods. 
 
 
På plankartan bör det finns någon form av 
upplysning gällande den möjliga 
fornlämningen på en höjd i norra delen av 
planområdet. Detta eftersom vissa åtgärder 
som kan påverka den möjliga fornlämningen 
får genomföras på område planlagt som 

 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så att höjdangivelse 
för lägsta byggnadshöjd finns angivet. 
 
 
 
 
 
Planbestämmelsen omformuleras till 
”entré ska finnas både mot 
handelsvägen och på fasad på motsatt 
sida från Handelsvägen”. 
 
 
 
 
 
Bestämmelse om utökad lovplikt kan 
endast användas i ett fåtal fall och inte i 
fråga om risk för människors hälsa och 
säkerhet. Detta hanteras vid anmälan 
om Attefallshus. För att säkerställa att 
inga bostäder uppförs i riskområdet 
begränsas byggrätten i korsprickad 
mark med bestämmelsen ”Endast 
komplementbyggnad som inte ska 
användas till övernattning får 
placeras”. Plankartan har 
kompletterats med upplysning om att 
väg 23 är utpekad som transportled 
för farligt gods. 
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natur. En upplysning på plankartan kan bidra 
till att förebygga att åtgärder som kräver 
tillstånd enligt KML inte utförs utan 
godkännande från Länsstyrelsen.  
 
Planbeskrivningen:  
Inga synpunkter lämnas angående 
höjdsättning eftersom en förprojektering av 
höjdsättningen ska genomföras innan 
planförslaget går ut på granskning vilket kan 
medföra ändringar.  
 
I övrigt har miljö- och byggförvaltningen 
inga synpunkter på planbeskrivningen.  
 
Miljöenhetens synpunkter: 
 
Plankarta:  
Den fornlämning som eventuellt kan 
omfattas av kulturmiljölagen och därmed är 
skyddad enligt samma lag bör tydligare visas 
i plankartan. Eventuellt bör en 
planbestämmelse göras specifikt i det 
område där fornlämningen kan finnas. 
Exempelvis kan bestämmelsen ”Natur1” 
ange att inga anläggningar eller 
byggnationer får utföras så länge 
fornlämningen finns kvar eller är outredd. 
Alternativt bör en upplysning göras i 
plankartan som anger att inga åtgärder får 
göras på platsen om inte fornlämningens 
skydd upphävts eller om särskilt tillstånd 
medgivits från prövningsmyndigheten.  

 
Planbeskrivning: 
Inga synpunkter kommer lämnas angående 
mark- och grundvattenförhållandena på 
platsen eftersom det kommer redovisas 
ytterligare en geoteknisk utredning i 
granskningsskedet. Vid första anblick, med 
hänvisning till tidigare utredningar, bör stor 
hänsyn tas till grundvattenytan i området och 
hur denna kan komma att förändras vid en 
samhällsutbyggnad. Kommer det finnas en 
översvämningsproblematik?  
 
Det är oklart om en påverkan på Äskya 
avfallsanläggnings provpunkter får ske även 
om påverkan ska vara jämförbar i punkterna 
Y10 och Y11. Synpunkter på dessa bör dock 
lämnas av SSAM och/eller 

Noteras. Fornlämningar skyddas enligt 
annan lagstiftning. Den potentiella 
fornlämningen läggs på allmän 
platsmark som kommer ägas och skötas 
av kommunen. För att säkerställa att 
kullen bevaras, vilket är syftet, 
kompletteras plankartan med att 
markens höjd inte får ändras samt att 
befintlig markbeläggning med naturlig 
vegetation ska behållas. 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Ingen ändring görs i 
plankartan då fornlämningar skyddas 
enligt annan lagstiftning. Den 
potentiella fornlämningen läggs på 
allmän platsmark som kommer ägas och 
skötas av kommunen. För att säkerställa 
att kullen bevaras, vilket är syftet, 
kompletteras plankartan med att 
markens höjd inte får ändras samt att 
befintlig markbeläggning med naturlig 
vegetation ska behållas. 
 
 
Noteras. Frågan om risk för 
översvämning har tagits i beaktning i 
framtagen dagvattenutredningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är provpunkten A10 som inte får 
påverkas av dagvatten från området. 
Enligt framtagen dagvattenutredning 
för detaljplanen kommer inte provpunkt 
A10 att påverkas. 
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miljötillsynsmyndigheten för Äskya 
avfallsanläggning. 
 
I dagvattenutredningen specificeras inte om 
dagvattnet eller avvattnande åtgärder är att 
betrakta som ett avloppsvatten eller inte.  
 

 
 
 
Dagvattenutredningen kompletteras 
med ett förtydligande i frågan med 
slutsatsen att dagvattnet i detta fall bör 
definieras som avloppsvatten. 
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Yttranden med synpunkter – från företag och organisationer 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Villaägarna Kronoberg 
Villaägarna Kronoberg har beretts tillfälle att 
yttra sig över rubricerad detaljplan och 
framhåller i yttrande följande:  
 
Planen har ett bra läge till handelsområde i 
söder och relativt bra centrumläge. Bra att 
max 25% av området får bebyggas vilket 
bl.a. innebär att naturvärden kan behållas 
vilket är viktigt. Området kan komma att 
rymma 700 bostäder och med tanke på 
närheten till rv 23 måste bullerfrågan och 
stora trafikflöden beaktas kontinuerligt för 
att skapa en så god boendemiljö som möjligt. 
I sammanhanget får inte bullerskydd 
glömmas utmed Danska vägen och riksväg 
23.  
 
Det är viktigt att inte tung trafik trafikerar 
gator för bostadsbebyggelse och då även 
Handelsvägen, som utgör ett viktigt nav i 
området. Busslinjedragning för lokaltrafik 
däremot är viktigt och den möjligheten 
medger ju också planen. 
 
Fjärrvärmeutbyggnad i området är ett måste 
så att anslutning till de nya bostäderna kan 
ske. 
 
Planområdet är ju ett lämpligt område för 
blandad bebyggelse vilket är bra bl.a. med 
tanke på det centrumnära läget. Närheten till 
service och skolor m.m. är ett plus men 
kräver också utbyggnad i närområdena.  
 
Behovet av bostäder i Älmhult är stort och 
denna detaljplan är ett viktigt led för att 
tillgodose detta. 

 

 
 
 
 
 
Noteras. Frågorna kring buller och 
trafik utreds i arbetet med detaljplanen. 
Bullerutredning har bifogats 
samrådsförslaget och till 
granskningshandlingen kommer också 
beskrivningen av förväntade 
trafikflöden i området fördjupas. 
 
 
 
 
 
 
Överensstämmer med kommunens 
intentioner för området. 
 
 
 
 
 
Noteras, styrs inte i detaljplanen men 
samråd sker med huvudman för 
fjärrvärmeutbyggnad. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 

2. E.ON Energidistribution AB 
 
Teknisk beskrivning  
Inom planområdet har E.ON markförlagda 
låg- och mellanspänningskablar, en 

 
 
 
 
 
 

123



 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 22 
 

transformatorstation samt 
lågspänningsluftledningar, se bifogad karta. 

 
Markkablar 
E.ON har beställt inmätning av 
markkablarna som ligger i osäkert läge inom 
planområdet och återkommer så fort 
inmätningen är klar med en ny karta, vilket 
tyvärr kan dröja. 
Oavsett om markkablar är inmätta eller 
ligger i osäkert läge så måste man innan 
markarbete påbörjas säkerställa kabelns 
exakta läge i fält. Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-
22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-
ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan 
anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkablar. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför 
kablar, så att reparation och underhåll 
försvåras. Kablar får ej byggas över eller 
byggas in. 
 
För den föreslagna nya bebyggelsen 
erfordras nya matarkablar inom området. 
Dessa förläggs enligt bifogad karta (rosa 
stråk). E.ON hemställer om att ett 4 meter 
brett u-område tillskapas i föreslagen 
sträckning för nya matarkablar och för den 
befintliga matarkabeln (röd linje). I samband 
med att gatorna iordningsställs förutsätter 
E.ON en samplanering och 
överenskommelse sker i god tid före 
projektstart påbörjas. 
 
Transformatorstation 
E.ON noterar kommunens kommentarer i 
planbeskrivningen om att 
transformatorstationen (N138872 
HANDELSVÄGEN N) kommer att flyttas. 
E.ON har för avsikt att bibehålla 
transformatorstationen. Innan planen antas 
måste avtal tecknas som både reglerar 
kostnadsfördelning samt den nya placeringen 
för stationen. Beroende på hur stora 
effektbehoven blir, kan det behövas 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya matarkablar förläggs enligt karta 
bifogad yttrande från E.ON. Kablarna 
läggs inom området för allmän 
plats/gata eller allmän plats/gång, 
cykel. Kablarna kan förläggas inom det 
området utan att u-område krävs i 
planen. Den allmänna platsmarken har 
en bredd om minst 4 meter. 
 
 
 
 
 
Efter dialog med E.ON. kompletteras 
plankartan med bestämmelsen E2-
transformatorstation på tre platser. 
Varje e-område är 10x10 meter. Avtal 
om kostnadsfördelning gällande flytt av 
befintlig transformatorstation tecknas 
innan planen antas. 
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ytterligare transformatorstationer (3-4st). 
Men i dagsläget vet man inte detta och för 
att möjliggöra byggandet av nya stationer 
föreslår vi att generell byggrätt för 
transformatorstation redovisas i plankartans 
natur- och parkmark och i 
planbestämmelserna (E2-
transformatorstation). Exakta placeringen 
och utformning av nätstationerna får 
bestämmas i samråd mellan exploatören, 
fastighetsägaren och EON när en utveckling 
av verksamheter sker. 
 
Luftledning 
En luftledning för lågspänning får enligt 6 
kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 vara framdragen 
över eller invid byggnad under förutsättning 
att den endast med särskilda hjälpmedel kan 
nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 
meter). E.ON yrkar på att det i plankarta 
sätts ut ett 4 meter brett l-område med 
luftledningen i mitten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid exploatering av området kommer 
luftledningen ersättas med en 
markförlagd kabel. Inget l-område 
behövs således i detaljplanen. 
 
 
 

3. SSAM 
SSAM lämnar följande synpunkter inför 
vidare arbete med detaljplanen: 
 
Buller 
Bedömningen om ett skyddsavstånd om 400 
meter som angavs i konsekvensutredningen 
som togs fram 2018 grundar sig inte, så vitt 
SSAM vet, på någon nyligen utförd 
bullerutredning. Bedömningen grundar sig 
främst på vad som anges i Boverkets 
publikation ”Bättre plats för arbete” 
(Boverket 1995:5) och vad som ansågs vara 
rimligt i samband med tillståndsprövningen. 
Någon bullerutrednigne är inte nyligen 
utförd för verksamheten vid Äskya 
avfallsanläggning. Avsikten är att utföra en 
bullerutredning i samband med den 
tillståndsprövning som planeras påbörjas 
under 2021. 
 
I tillståndet för Äskya avfallsanläggning 
finns idag ett bullervillkor som formulerats i 
huvudsaklig överensstämmelse med 
Naturvårdsverkets riktvärden för 
industritullar, med undantag från 
bullernivåer kväll, natt och helgdagar då 
högre ekvivalenta ljudnivåer än 
naturvårdsverkets riktvärden medges. 

 
 
 
 
 
Inför granskning av detaljplanen tas en 
bullerutredning fram för att undersöka 
Äskyas avfallsanläggnings ljudpåverkan 
på planområdet. Bullerutredningen 
omfattar både buller från själva 
avfallsanläggningen och buller från 
omkringliggande vägar. Utredningen 
tas fram i samråd med SSAM. 
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Utöver de ekvivalenta bullernivåerna som 
anges ovan gäller enligt både villkor och 
Naturvårdsverkets riktlinjer även att 
momentana bullernivåer över 55 dB inte får 
förekomma nattetid. 
 
Bullervillkoren och Naturvårdsverkets 
riktvärden anger bullernivåer som av Mark- 
och miljödomstolen och Naturvårdsverket 
inte anses utgöra olägenhet för människors 
hälsa. För förskola, skolor och vårdlokaler 
bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då 
lokalerna används. På skol- och 
förskolegårdar avser nivåerna de delar av 
gården som är avsedda för lek, rekreation 
och pedagogisk verksamhet. 
 
Verksamheten på Äskya bedöms alltså 
kunna bedriva bullrande verksamhet upp till 
dessa ljudnivåer vid fasad på bostadshus 
utan att olägenhet för människors hälsa 
förekommer. Då buller från trafik 
tillkommer utöver avfallsanläggningens 
buller anser SSAM att den kumulativa 
bullerpåverkan och möjliga skyddsåtgärder 
vid planerat detaljplaneområde bör utredas. 
 
SSAM anser därför att en bullerutredning 
som utgår från ett så kallat ”worst-case-
scenario” ska utredas. Det vill säga att 
maximala ljudnivåer enligt 
avfallsanläggningens tillståndsvillkor och 
maximala förväntade bullernivå som skulle 
kunna förekomma vid den planerade 
byggnationen, och därefter anpassa 
eventuella skyddsåtgärder i form av 
exempelvis plank eller bullervall efter dessa 
bullernivåer. 
 
Då SSAM i framtiden har för avsikt att 
ansöka om både krossning, flisning och 
annan mekanisk bearbetning av avfall 
kommer de verkliga bullernivåerna från både 
avfallsanläggningen och trafiken mest troligt 
inte att minska. 
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Lakvattenanläggning 
Sydost om föreslaget detaljplaneområde 
ligger Äskya avfallsanläggnings dammar för 
rening av deponins lakvatten samt dagvatten 
från övriga ytor inom anläggningen. 
Dammarna innehåller vatten som inte har 
genomgått någon föregående rening och som 
genom bland annat luftning och översilning 
renas i lakvattenanläggningen. Även om 
föroreningshalten är låg, bör exponering för 
detta vatten inte ske då varierande halter av 
föroreningar kan förekomma i detta vatten 
innan det har genomgått hela 
reningsprocessen. SSAM vill poängtera att 
exploatering av aktuellt område ökar risken 
för att närboende kommer i kontakt med 
lakvatten i tro att det rör sig om ett naturligt 
vatten. I framtiden kan 
lakvattenanläggningen komma att behöva 
ändras eller utökas med ytterligare 
reningssteg beroende på vilka avfallsslag 
som kan komma att tas emot vid 
avfallsanläggningen, förändringar i lagkrav 
etcetera. SSAM anser att det är av vikt att 
detaljplanen inte begränsar möjligheten till 
vidare utveckling av avfallsanläggningen 
och dess anläggning för behandling av 
lakvatten.  
 
Risker 
Avseende risker anser SSAM även att de 
risker som kommer med exploatering av ett 
område när en avfallsanläggning, så som 
brand och explosion, bör belysas ytterligare i 
planbeskrivningen.  
 
Avfallshantering 
SSAM AB vill verka för att 
avfallshanteringen inom planområdet ska 
utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt 
samhälle (för mer information se 
Avfallsplan). 
 
Utrymmen, transportvägar och vändplatsers 
utformning för sortering av avfall etcetera 
ska följa Handbok för avfallsutrymmen och 
Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun. 
Dokumenten finns på www.ssam.se. 
Avfallshanteringen ska ske inom fastigheten. 
Detta hanteras i bygglovet. 
 

 
Planförslaget har utformats så att ny 
bebyggelse inte placeras närmare än 
100 meter från lakvattendammarna 
samt så att dagvatten från området inte 
påverkar anläggningen. I området kring 
dammarna rör sig idag Älmhultsbor i 
rekreationssyfte och när Furulund 
byggs ut kan det antalet komma att öka. 
I samband med utbyggnaden av 
Furulund kan det därför bli aktuellt med 
exempelvis förtydligande skyltning kring 
dammarna för att informera 
förbipasserande om att hålla avstånd 
från vattnet i dammarna. Kommunen 
ser vidare positivt på att en 
gångpassage förbi dammarna förses 
med belysning. Dessa åtgärder styrs 
emellertid inte i detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I planbeskrivningen utvecklas texten 
kring risker kopplade till 
avfallsanläggningen, så som exempelvis 
brand och explosion. 
 
 
 
Noteras. 
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Yttranden med synpunkter – från privatpersoner 
 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 
Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Privatperson 1 
Toppen bra förslag o placering! Kunde dock 
inte se någon lekplats på kartan hoppas ni 
tänkt på detta. 

 

 
Detaljplanen möjliggör ordnande av en 
lekplats inom det område som planläggs 
som allmän plats, PARK och NATUR. 

2. Privatperson 2 
Såsom boende i närområdet till det område 
som planförslaget avser, saknar jag en 
lösning på hur cykel och gång-förbindelse 
över allmänna vägen nr 23 ska lösas. Att i 
detta sammanhang, inte redogöra för hur 
boende utmed allmän väg 120, dvs öster om 
väg 23, ska nå det nya utbyggnadsområdet 
och Älmhults centrum är en brist. Det berör 
många boenden som har lagom cykelavstånd 
till centrum och det nya området. 
 
Det nämns att i ett senare skede ska 
cykelbanor byggas utmed Danska vägen och 
att en befintlig tunnel ska användas som 
cykelväg. Det är bra, men det anges inte hur, 
vart och när. På sid 6 finns ett kartutdrag 
från kommunens antagna översiktsplan. 
Kartutdraget ger inte besked om cykelleder 
österut.  
 
Ett alternativ är att bygga gång- och 
cykelleder, vilka korsar väg 23 längre 
söderut. Är det aktuellt bör den nya 
detaljplanen redovisa läget för en sådan 
överfart. Viktigt att tänka på är att placera 
cykelleder i sådana lägen, som innebär att de 
används, dvs inte innebär långa omvägar 
eller leder genom mörka tunnlar.  
 
Hoppas på förtydliganden och tillägg i den 
aktuella planen. 
 
 

 
 
Planering av kommunens cykelvägnät 
och eventuell placering av ny gång- och 
cykelpassage över väg 23 sker inom 
ramen för kommunens översiktliga 
planering i form av framtagande av 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan 
samt gång- och cykelplan. Planering 
och utredning sker med andra ord i ett 
mer övergripande sammanhang än 
inom en enskild detaljplan. Ny cykelplan 
för Älmhults tätort har antagits under 
2021. Det är i cykelplanen frågor 
angående passage över väg 23 
besvaras. 
 
Detaljplanen för Furulund hindrar inte i 
sig att en gång- och cykelpassage 
ordnas över väg 23. I planen säkerställs 
passage från det nya området och 
norrut, över Danska vägen. En lämplig 
anslutning över väg 23 därifrån får 
utredas i mer översiktlig planering och 
behöver inte ligga i en detaljplan för att 
kunna genomföras. Planen utformas 
också så att det inom planområdet 
ordnas en gång- och cykelkoppling till 
den tunnel som finns under väg 23 i 
höjd med Älmhults handelsplats. 
 
 

 

  
3. Privatperson 3 

Då mina möjligheter att ta del av ovan 
Arbetet pågår och du har möjlighet att 
yttra dig på planförslaget även under 
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nämnda förslag har varit begränsade, delvis 
p.g.a Corona, har jag inte kunnat ta del av 
detta. Jag vill därför meddela, efter att ha fått 
information tillsänt via brev av 
kommunrepresentant, att jag är berörd 
granne till nämnda fastighet och vill yttra 
mig i ovanstående ärende. Det enda jag 
visste då är vad som stått i lokaltidningen. 
Jag känner därför att jag fått för lite tid att 
sätta mig in i ärendet och behöver därför tid 
att göra så. Jag känner att jag har ett par 
åsikter till ändringar av ert förslag till 
planlösning och vill försöka få hjälp med att 
sätta mig in i informationen jag fått. Efter 
detta vill jag gå igenom med tekniska 
kontoret och projektansvariga. Hur detta ska 
gå till p.g.a. Coronaläget vet jag inte. I vilket 
fall är någon form av kontakt med tekniska 
kontoret och projektansvarig önskvärt från 
min sida då jag vill yttra mig. I övrigt ställer 
jag mig positiv till utveckling av området. 
 
 

granskningen. Du är alltid välkommen 
att kontakta oss på kommunen och vi 
skickar gärna material till dig om du 
inte har möjlighet att ta del av det som 
finns på vår hemsida. När det gäller 
frågor om genomförandet av 
detaljplanen är det tekniska 
förvaltningen som bäst svarar på 
sådana spörsmål.  

  
 

Kommunledningsförvaltningen 
2022-03-14 
 
 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
 
Karin Wennberg   
Planarkitekt 
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Planprocessen och hur granskningen har bedrivits 

Detaljplanen för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund handläggs med utökat förfarande och har 
funnits tillgänglig för granskning under perioden 7–29 april 2022. Under granskningstiden har 
planhandlingarna funnits tillgängliga på Älmhults kommun, på biblioteket i Älmhult och på 
kommunens webbplats. 
 

 
 
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd under perioden 9 november – 7 december 
2020. Synpunkter finns sammanfattade och besvarade i en samrådsredogörelse (2022-03-14). 
 

 

Inkomna synpunkter 
Nedan redovisas inkomna skriftliga synpunkter under granskningstiden, samt kommentarer 

till dessa. Planen har justerats och kompletterats enligt det som redovisas med kursiv stil.  

 

Yttranden utan synpunkter 

Yttranden utan synpunkter på planförslaget har inkommit från: 
1. Skanova 
2. Skogsstyrelsen 

 
Yttranden med synpunkter 

Yttranden med synpunkter på planförslaget har inkommit från: 
 
Myndigheter (se sida 3–15): 

1. Lantmäteriet 
2. Polismyndigheten, Region Syd 
3. Trafikverket 
4. Länsstyrelsen 

 
Kommunala organ (se sida 16–19): 

1. Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 
2. Räddningstjänsten Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 

 
Företag och organisationer (se sida 20–21): 

1. Villaägarna 
2. Adven fjärrvärme 
3. E.ON Energidistribution AB 

 
  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Yttranden med synpunkter – från myndigheter 

 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 

Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras  
 
OMRÅDE SOM SAKNAR 
ANVÄNDNING  
På plankarta 3 finns ett område nordväst om 
område ZHK och sydost gång-  
/cykelområde som saknar beteckning 
angående vilken användning som ska gälla 
för området, dessutom i vit färg. Om 
området inte är avsett att planläggas måste 
planområdesgräns ritas in. Om området ska 
planläggas ska beteckning och färgnyans 
läggas in då det är ett krav i 4 kap. 5 § PBL 
att alla områden ska ha en användning 
angiven.  
 
PLANKARTAN FÖLJER INTE 
BOVERKETS REKOMMENDATIONER  
Bestämmelsen om korsmark är inte 
formulerad enligt rekommendationerna i 
Boverkets planbestämmelsekatalog ”Marken 
får endast förses med (t.ex. 
komplementbyggnad”. 
 
 
Angående f8: Det rekommenderas inte 
längre att antal våningar ska användas som 
planbestämmelse eftersom Boverket kommit 
fram till att det inte är lämpligt att reglera 
våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införandet av de 
allmänna råden för planbestämmelser.  
 
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT 
LÄGE  
I planens samrådsredogörelse anges att 
fastighetsbestämning mot Äskya 1:20 ska 
göras i samband med genomförande av 
detaljplanen. Lantmäteriet vill igen påminna 
om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 
visar sig ha ett annat läge. Risken med att 
planlägga utan att ha koll på gränsens rätta 

 
 
 
 
 
Plankartan justera. Ytan  mellan 
gång/cykelområde och ZHK planläggs 
med användningarna GÅNG och 
CYKEL samt egenskapsbestämmelsen 
allé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med anledning av risker för farligt gods 
har bestämmelsen och korsmark i 
planen preciserats, motivering till 
formuleringen av planbestämmelsen 
finns i planbeskrivningen. Boverkets 
allmänna råd ska följas så långt det går 
men kommunen kan besluta om att 
frångå dem.  
 
Med anledning av risker för farligt gods 
har bestämmelse om max två våningar 
inom område planlagt som ZHK införts. 
Boverkets allmänna råd ska följas så 
långt det går men kommunen kan 
besluta om att frångå dem. 
 
 
Noteras. Gränserna som ritas i 
detaljplanen mellan kvartersmark och 
allmän plats blir gällande och styrande. 
Förtydligas i planbeskrivningen under 
kapitlet ”genomförande av 
detaljplanen” och rubriken 
”fastighetsrättsliga frågor”. 
 
 

132



 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 4 
 

läge är att antingen en del av den allmänna 
platsen ligger inne på grannfastigheten eller 
att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. I 
denna typ av fall när gränsens läge är osäkert 
är det lämpligt att så snart som möjligt 
utreda gränsen och göra en gränsutvisning 
där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar och mäter in dem. Visar 
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras.  
 
BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE 
ANVÄNDAS  
Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket 
rekommenderar att höjd på byggnadsverk 
endast i undantagsfall ska regleras med 
begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att 
det i rättspraxis finns olika tolkningar av 
begreppet. När byggnadshöjd används kan 
lovprövningen försvåras och leda till 
svårförutsedda resultat. Boverket förordar 
istället i första hand att totalhöjd eller 
nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd.  
Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd 
på byggnadsverk” i PBL  
Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter 
BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd 
som egna kategorier medan andra begrepp 
för att reglera höjd på byggnadsverk 
registreras i en gemensam kategori för övrigt 
och blir därmed svåra att följa upp vid 
övergripande analyser av t.ex. outnyttjade 
byggrätter.  
 
HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA 
PLANER?  
Av planbeskrivningen framgår att befintlig 
detaljplan P0765-13/5 upphör att gälla när 
ny detaljplan vinner laga kraft. Även P0765-
11/11 och P0765-14/7 omnämns i 
planbeskrivningen, men det framgår inte vad 
som sker med dessa. Dessutom bedömer 
Lantmäteriet att även P0765-16/2 till mindre 
del omfattar nu aktuellt planområde. Det är 
viktigt för allmänheten att det går att förstå 
konsekvenserna av planläggningen. Detta 
kan till exempel beskrivas genom en text i 
stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Kommunen bedömer 
emellertid att det i detta fall är lämpligt 
att reglera byggnadernas höjd genom 
byggnadshöjd. Då detaljplaneuppdrag 
gavs den 8 november 2016 tas 
detaljplanen fram med hjälp av den 
bestämmelsekatalog för detaljplan som 
gällde mellan 2 januari 2015 och 30 
september 2020. Enligt denna 
bestämmelsekatalog är det möjligt att 
reglera byggnadshöjd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras och 
förtydligas i frågan. 
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får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att 
gälla som tidigare utanför det nu aktuella  
planområdet.” 
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan 
/ planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser 
fortfarande går att genomföra efter att den 
aktuella planen fått laga kraft.  
 
ÄNDRING AV PLAN UNDER 
PÅGÅENDE GENOMFÖRANDETID 
Som bekant finns det stora begränsningar i 
kommunens möjlighet att ändra en plan eller 
ersätta med en ny plan under pågående 
genomförandetid. I planbeskrivningen 
saknas motivering av varför ändring av 
P0765-14/7 och P0765-16/2 kan ske när 
genomförandetiden ej utgått.  
 
VILLKOR FÖR ATT BEVILJA 
BYGGLOV  
De administrativa bestämmelserna a1 och a2 
är planbestämmelser med 4 kap. 14 § PBL 
som lagstöd. Villkoren i sådana 
bestämmelser får endast avse sådana 
åtgärder som fastighetsägaren själv eller 
tillsammans med andra kan råda över. De får 
inte omfatta åtgärder som kommunen ska 
utföra - i detta fall att anlägga bullerskydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras och 
förtydligas i frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestämmelsen kvarstår då villkoren 
i en sådan bestämmelse enligt Boverket 
får avse åtgärder som fastighetsägaren 
inte råder över. Boverket skriver 
följande på PBL Kunskapsbanken om 
villkor för lov eller startbesked - 4 kap. 
14 § punkt 5: 
”Villkoren kan avse anordningar på den 
egna tomten men även ljudavskärmande 
byggnader och bullerskyddsanordningar 
i en större skala och på andra 
fastigheter. Lagregeln är inte begränsad 
till att åtgärden ska utföras inom 
planområdet, men det ska säkerställas 
att åtgärden går att genomföra. När den 
här typen av bestämmelse används är 
det viktigt att kommunen har gjort 
bedömningen att de åtgärder villkoren 
avser kommer att genomföras, eftersom 
den enskilde fastighetsägaren som är 
beroende av detta annars inte kan 
utnyttja sin byggrätt. Det är också 
viktigt att klarlägga hur drift och 
underhåll av det som åtgärden avser ska 
skötas. Boverket anser att det finns goda 
skäl att vara försiktig med att i 
detaljplan ange villkor som innebär att 
byggrätter blir beroende av en annan 

part.”  
 
 

134



 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 6 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Under rubriken står att del av Äskya 1:20 
ska regleras in i Äskya 1:27. Vilket/vilka 
områden är det som avses? Avses allmän 
platsmark? Lantmäteriet vill återigen 
påminna om att fastighetsgränserna runt 
Äskya 1:20 till större delen inte är lagligen 
bestämda och att detaljplanen inte påverkas 
om gränsen visar sig ha ett annat läge. 
 
Det är därmed idag oklart var gränsen 
mellan allmän platsmark och kvartersmark i 
planförslaget är belägen.  
Under rubriken står att del av Äskya 1:20 
och 1:27 ska regleras in i Äskya 1:31. Vilka 
områden är det som avses? Är 
fastighetsregleringen tänkt att ske på frivillig 
basis? Lantmäteriet vill informera om att det 
krävs omfattande skäl till att en sådan 
reglering skulle vara genomförbar tvångsvis. 
Del av fastigheten ska också enligt 
planbeskrivningen regleras in i Äskya 1:27. 
Vilket/vilka områden är det som avses? 
Avses allmän platsmark?  
 
Under rubriken står även att delar av 
Köpmannen 1 och 2 (står fel på raden om 
Köpmannen 1) ska regleras till Äskya 1:27. 
Vilket/vilka områden är det som avses? 
Avses allmän platsmark? Lantmäteriet kan 
inte se att någon del av Köpmannen 1 
omfattas av detaljplanen och fastigheten 
borde därmed inte upptas i tabellen.  
 
Gemensamhetsanläggningen Köpmannen 
ga:1 behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och omfördelning/minskning av 
de upplåtna områdena behöver ske, då 
nuvarande kvartersmark i den nya planen 
läggs ut som allmän platsmark. Enligt 40 a § 
anläggningslagen ska ägaren till den mark 
som blir av med belastning av en ga betala 
ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n 
om det uppkommer en skada. I 
planbeskrivningen nämns inget om dessa 
regler som inte är dispositiva och numera 
gäller när en gemensamhetsanläggning 
minskas i omfattning.  
 
Angående ovanstående skulle beskrivningen 
av åtgärderna t.ex. kunna kompletteras med 
en fastighetskonsekvenskarta där 

Planbeskrivningen kompletteras med 
kartbild som redovisar planerad 
fastighetsreglering i samband med 
genomförande av planen. 
 
Noteras. Gränserna som ritas i 
detaljplanen mellan kvartersmark och 
allmän plats blir gällande och styrande. 
 
 
Se kommentar ovan. 
Fastighetsregleringen sker på frivillig 
basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheten Köpmannen 1 tas bort från 
tabellen och planbeskrivningen 
kompletteras med kartbild som 
redovisar planerad fastighetsreglering i 
samband med genomförande av planen. 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
förtydligad beskrivning hur 
gemensamhetsanläggningen 
Köpmannen ga:1 påverkas och 
hanteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
kartbild som redovisar planerad 
fastighetsreglering i samband med 
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förändringar i fastighetsindelning och 
omfattning av ev. 
gemensamhetsanläggningar, med plankartan 
som bakgrund.   
 
 
 
Det anges inte något om vem som initierar 
och bekostar de lantmäteriåtgärder som 
behövs för genomförandet av detaljplanen.  
 
 
PLANSTRIDIG BEFINTLIG FASTIGHET  
Egenskapsbestämmelsen d1 omfattar område 
där den befintliga fastigheten Äskya 1:31 är 
belägen. Fastigheten är mindre än detta idag 
och blir därmed planstridig om planförslaget 
antas. Om detta inte är avsikten måste 
bestämmelsen ändras.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  
Det omnämns i planbeskrivningen att 
gemensamhetsanläggningar för parkering 
ska upprättas på kvartersmark och att 
gemensamhetsanläggning bildas på allmän 
plats utlagd som PARK1. Lantmäteriet vill 
betona att prövning rörande detta får ske vid 
en lantmäteriförrättning. Dessutom kan 
bildande av gemensamhetsanläggningar 
bland annat innebära att fastigheter såväl 
innanför som utanför planområdet kan 
tvingas in i gemensamhetsanläggningen. 
Dessa konsekvenser är kommunen skyldig 
att informera om. Det skulle t.ex. kunna 
göras i den tabell som finns under 
fastighetsrättsliga frågor.  
Lantmäteriet påminner även om möjlighet 
för kommunen att använda sig av 
fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 
kap.18 § PBL. Lantmäteriet vill dock betona 
att fastighetsindelningsbestämmelser kring 
rättigheter inte skapar någon rättighet i sig, 
det krävs dessutom att 
gemensamhetsanläggning bildas vid en 
lantmäteriförrättning.  
 
RÄTTIGHETER  
Det står i planbeskrivning att nytt servitut 
ska bildas till förmån för Äskya 1:20. Det 
står dock inte om servitutet ska bildas genom 
avtal eller lantmäteriförrättning, med de 
prövningar som då krävs. Lantmäteriet 

genomförande av planen. 
Planbeskrivningen kompletteras också 
med en karta som visar omfattningen av 
gemensamhetsanläggningarna inom 
området. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
beskrivning av vem som bekostar de 
lantmäteriförrättningar som behövs för 
genomförande av detaljplanen. 
 
Vid genomförande av planen kommer 
fastigheten Äskya 1:31 utökas och 
kommer således inte vara planstridig. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
förtydligande om att 
gemensamhetsanläggning prövas och 
bildas i lantmäteriförrättning. I 
planbeskrivningen förtydligas också 
vilka fastigheter inom planområdet som 
ska ingå i respektive 
gemensamhetsanläggning. Ingen 
utanför planområdet kommer beröras. 
 

 
 
 
 
 
 
Plankartan kompletteras med 
markreservat för 
gemensamhetsanläggning för 
kvartersmark/P-parkering utmed 
Handelsvägen. 
 
 
 
 
 
Efter samråd med Lantmäteriet dras 
slutsatsen att det inte är ett servitut som 
ska bildas för att säkra tillfart till 
passagen över väg 23. 
Överenskommelse/avtal skrivs mellan 
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noterar att tänkt sträckning för servitut i sin 
helhet, enligt bild 49 i planbeskrivningen, är 
belägen på allmän plats och därmed allmänt 
tillgänglig. 
  
HUVUDMANNASKAP OCH 
ANSVARSFÖRDELNING  
Med begreppet huvudmannaskap i en 
detaljplan avses normalt sett vem som är 
ansvarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 
§ PBL definieras allmän plats som gata, väg, 
park, torg eller annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.  
Det är bra om begreppet 
huvudman/huvudmannaskap reserveras för 
ansvaret för allmänna platser och att andra 
former av ansvar beskrivs med andra termer 
än huvudmannaskap för att undvika 
otydlighet och risk för sammanblandning. 
Andra ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand 
om vatten, avlopp, dagvatten och 
elförsörjning) bör istället beskrivas under 
rubriken ansvarsfördelning.  
 
ALLMÄN KVARTERSMARK I PLANEN 
SAMT KONSEKVENSER OCH 
EFFEKTER  
Det förefaller som att användningen skola 
kan komma att anses vara kvartersmark för 
annat än enskilt bebyggande (allmän 
kvartersmark). När det förekommer allmän 
kvartersmark i en plan bör kommunen i 
planbeskrivningen redovisa att det aktuella 
området bedöms vara allmän kvartersmark.  
 
MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT 
MEN LITE FÖR OTYDLIG 
REDOVISNING  
I planbeskrivningen anges att avtal om 
markanvisning ska tecknas i senare skede. 
Det anges också en del saker som avtalet 
innehåller.  
Om avsikten är att genomföra 
markanvisningar ska kommunen enligt 4 
kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska 
enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i 
samrådsskedet.  

kommun och fastighetsägare men ej i 
form av ett servitut.  
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Älmhults kommun ställer sig frågande 
till vad en sådan redovisning syftar till. 
Begreppet allmän kvartersmark är inte 
ett begrepp som vanligen används i 
detaljplanesammanhang. Kommunen 
delar därför inte Lantmäteriets 
bedömning. Ingen ändring görs i 
planhandlingarna. 
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Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har 
avsett att exploatörens samtliga åtaganden 
ska redovisas på en översiktlig nivå, men där 
det ändå ska gå att bedöma vad åtagandena 
innebär. Lantmäteriet bedömer att 
handlingarna i dess nuvarande skick inte är 
tillräckligt tydliga och behöver därför 
kompletteras.  
Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets 
mening förbättras och vara mer konkret 
kring: 
 

• vilka områden som utgör etapp 1, 2 
respektive 3  

• åtaganden om att betala eller inte 
kräva ersättningar  

• tidplan för utbyggnad av de 
anläggningar som avtalet omfattar 

• om exploatören ska ställa en säkerhet 
för åtaganden enligt avtalet om det 
finns flera exploatörer – 
ansvarsfördelningen mellan dem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om förhandlingar kring avtal om 
markanvisning påbörjas först efter 
antagandet av planen är det enligt 
förarbetena tillräckligt att kommunen: 
 

• redovisar sin avsikt att ingå ett 
markanvisningsavtal  

• redovisar intentioner om vad detta 
avtal avses innehålla  

• i planbeskrivningen i vissa delar 
redovisar samma innehåll som 
kommunens riktlinjer om 
markanvisning enligt 2 § 
markanvisningslagen  

• tydliggör att de villkor med mera 
som redovisas under samrådet och i 
planbeskrivningen är preliminära och 
att genomförandet även kan komma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med karta som visar 
etappindelningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med information om att 
markanvisningsavgift på 5% tas 
ut. Denna avgift får 
tillgodoräknas vid slutlikviden. 
Skulle detaljplanen inte vinna 
laga kraft betalas 
markanvisningsavgiften tillbaka 
till exploatören. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med tidplan för utbyggnad av 
respektive etapp. 

• Planbeskrivningen kompletteras 
med information om att ingen 
säkerhet ställs mot exploatören. 

 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
kommunens riktlinjer för mark och 
exploatering ska gälla om en eventuell 
markanvisning kommer att ske för etapp 
3. 
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att ske på annat sätt än vad som 
redovisas under planprocessen. 

 
Glöm inte att även redovisa konsekvenserna 
(se ovan).  
Använd gärna handboken 
”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 
22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
Delar av planen som bör förbättras:  
 
PLANBESTÄMMELSER  
Då det är olika områden utlagda för park 
med allmänt respektive enskilt 
huvudmannaskap bör de markeras med 
PARK1 respektive PARK2.  
 
E7 saknas bland egenskapsbestämmelserna. 
Nummer bör inte hoppas över.  
 
Odlingslotter är utlagd som L1. Då det bara 
finns ett sådant område räcker det med L.  
 
 
 
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER 
INTE LEDNINGARNA  
Skolområde avses enligt planbeskrivning 
direktanvisas. Genom att lägga ut 
markreservatet för allmännyttiga 
underjordiska ledningar s.k. u-område ser 
kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga några underjordiska 
ledningar inom den aktuella kvartersmarken. 
Dels att lov inte kan ges lovpliktiga åtgärder 
som hindrar att ledningen utförs. Det bildas 
däremot ingen rättighet genom att 
kommunen lägger ut ett u-område i planen. 
För att säkerställa att ledningarna får vara 
kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller 
servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av 
planbeskrivningen. I det fall kommunen 
själva kommer äga skolområdet behövs 
ingen rättighet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indexeringen sker automatiskt i 
ritningsprogrammet för detaljplan. 
Ingen ändring görs. 
 
 
Plankartan justeras 
 
 
Då bestämmelsen är preciserad till att 
endast omfatta odlingslotter får 
bokstaven ett index enligt Boverkets 
allmänna råd. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
en ledningsrätt ska upprättas inom u-
området. 
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HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN 
LAGSTIFTNING?  
Det finns inte angivet i planhandlingarna 
vilken version av plan- och bygglagen  
(med hänvisning till SFS-nummer) som 
används vid handläggningen av detaljplanen. 
Med tanke på framtida digitalisering är det 
också bra om det anges vilka föreskrifter och 
allmänna råd som tillämpas i planarbetet.  
 
 
 
 
P- PARKERING VID ODLINGSLOTTER 
Ej beskrivet i planbeskrivningen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
För att det ska vara möjligt att följa 
planområdets påverkan på den kommunala 
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett 
tydligare sätt framgår vilka 
nämnder/instanser som får intäkter 
respektive utgifter vid plangenomförandet.  
Det bör också framgå att genomförandet av 
detaljplanen medför kostnader för enskilda 
angående drift och underhåll av allmän 
platsmark med enskilt huvudmannaskap.  
 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter 
som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som 
enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  
 
EGENSKAPSGRÄNSER  
Det går att göra enligt planförslaget, men 
Lantmäteriet påminner om möjlighet att 
hålla egenskapsbestämmelser mer allmänna 
för att hålla nere antalet olika 
egenskapsbestämmelser. Till exempel kan e1 
skrivas ”Största byggnadsarea anges i 
procent av fastighetsarean inom 
användningsområdet”, där respektive 
procent anges inom respektive område på 
plankartan.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Lantmäteriet har i tidigare förrättning 
återfunnit samfälld mark inom Äskya 
skifteslag. Någon utredning görs inte inom 

Planbeskrivningen kompletteras med 
uppgift om att detaljplanen tas fram 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
En detaljplan tas fram enligt de 
allmänna råd och föreskrifter som gällde 
då planuppdrag gavs. På sida 2 i 
planbeskrivning finns alla politiska 
beslut rörande detaljplanen 
sammanfattade, så också när beslut om 
uppdrag till ny detaljplan fattades 2016-
11-08. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med att 
all allmän platsmark utförs i kommunal 
regi och att det medför en kostnad för 
kommunen i form av drift och underhåll. 
 

 

 

Planbeskrivningen kompletteras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kommunen ser fördelar med detta men 
dessvärre finns det tekniska 
begränsningar i det program som 
detaljplanerna ritas i som inte möjliggör 
en sådan lösning. Ingen ändring görs i 
planen för redovisning av e-
bestämmelserna. 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
ny rubrik rörande samfälld mark under 
avsnittet fastighetsrättsliga frågor. 
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ramen för denna granskning men 
Lantmäteriet vill informera om att det skulle 
kunna finnas samfällda områden även inom 
planområdet. Vid planläggning är det viktigt 
att de fastighetsrättsliga förhållandena 
redovisas korrekt inom planområdet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Polismyndigheten, Region Syd 
 
Polismyndigheten har tagit del av den av 
Älmhults kommun 2022-03-14 redovisade 
förslaget till detaljplan över området Äskya-
Furulund.  Planen visar på god intention till 
möjliggörande av en varierad 
bostadsbyggnation där fokus också riktas 
mot säker trafikmiljö med låga hastigheter 
och flera separata gångar och cykelvägar. 
Flera alternativa gång och cykelvägar in mot 
centrum och skolor noteras som positivt. Att 
trottoar och infasad busshållplats anläggs 
utmed huvudstråket är bra ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Polismyndigheten 
ser ur ett trygghetsperspektiv positivt på den 
plan som presenteras.  
 
Områdets närhet till Älmhults 
handelsområde och skolor öppnar upp och 
inbjuder till rörlighet av människor och 
fordon på dygnets alla timmar.  
Polismyndigheten poängterar den trygghets 
och säkersäkerhetskapande effekten av att 
anlägga fria siktlinjer vid etableringar av nya 
bostadsområden.  Detta avser såväl 
vegetation som bebyggelser i form av 
förrådsbyggnader och plank. Angeläget att i 
möjligaste undvika byggande av dolda och 
mörka ytor. Ljussättning under de mörka 
timmarna är en annan viktig trygghet och 
säkerhetsskapande aspekt.  

 

Det har historiskt tidigare funnits en del 
dolda platser i Älmhults centrum, t.ex. 
platser som legat bakom storvuxna 
planteringar, i mörka prång, bakom blank 
eller i dolda passage vilka varit grogrund 
till uppkomst av social oro och 
kriminalitet. Dessa har under senare tid 
åtgärdas med ett ur trygghetssynpunkt 
mycket positivt resultat och att Älmhults 
kommunen involverar Stiftelsen Tryggare 

 
 
Noteras.  
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Sverige i utvecklingsarbetet lovar gott 
inför framtiden. 
 

3. Trafikverket 
 
I samrådsskedet hade Trafikverket 
synpunkter gällande väg 23 som är 
utpekad som riksintresse för 
kommunikationer. Kommunen har till 
granskningen justerat avstånd för 
kvartersmark och bebyggelse för att 
säkerställa hänsyn till riksintresset samt led 
för farligt gods.  
 
Vidare hade Trafikverket frågor gällande 
anslutningspunkten Danska vägen 
(kommunal väg) till väg 23. Kommunen 
har tagit fram en trafikutredning samt 
tilläggs-PM som anses besvara frågor 
gällande kapacitet och belastning i 
korsningen till följd av den planerade 
exploateringen. Trafikverket ser positivt på 
kommunens anpassning av Danska vägens 
anslutning till Handelsvägen, även om 
denna ligger inom det kommunala 
väghållningsansvaret. Föreslagen lösning 
kan förväntas skapa en tryggare trafikmiljö 
med bättre hastighetsefterlevnad på 
Danska vägen.  
 
Som Trafikverket kommenterade i 
samrådsskedet kräver en exploatering i 
omedelbar närhet till en stor trafikled med 
höga hastigheter lämpligt skydd mot 
bullerstörningar. Trafikverket anser att 
kommunen genom framtagen 
bullerutredning och föreslagna 
bullerskyddsåtgärder visar på en god 
ambition att säkerställa bostadsmiljöer 
med acceptabla bullernivåer. Gällande 
uppförande av bullerskyddsåtgärderna vill 
Trafikverket lyfta behovet av tät dialog 
mellan kommunen och Trafikverket för att 
säkerställa en bra samordning och helhet 
avseende statliga och kommunala 
anläggningar som befintlig vall samt 
befintligt viltstängsel och planerad 
vall/plank.  
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Kommunen instämmer i 
behovet av samordning vid 
genomförandet för att ett bra resultat ska 
uppnås. 
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Även frågan om framtida gång- och 
cykeltunnel under väg 23 förutsätter tät 
dialog mellan kommun och Trafikverket. 
Generellt ser Trafikverket positivt på 
kommunens tydliga ambition att skapa en 
tillgänglig och säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter i det nya området.  
 
Slutligen vill Trafikverket kommentera 
kommunens samrådsredogörelse där både 
inkomna synpunkter och kommunens svar 
presenteras på ett tydligt och strukturerat 
sätt.  
 

Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 

 

4. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens roll 
Enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen 
(2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 
granskningstiden yttra sig över 
planförslaget, om planförslaget enligt 
Länsstyrelsens bedömning innebär att 
någon av överprövningsgrunderna i 11 
kap. 10 § PBL inte följs eller tillgodoses. 
 
 
Länsstyrelsens sammanfattande 
synpunkter  
Länsstyrelsen har 2020-12-07 lämnat 
samrådsyttrande i ärendet. 
Länsstyrelsen kan konstatera att 
kommunen har tagit hänsyn till 
inkomna synpunkter. Länsstyrelsen har 
inga invändningar avseende de frågor som 
kan vara överprövningsgrundande enligt 
11 kap. 10 § PBL. 
 
Rådgivning och upplysningar 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Länsstyrelsen bedömer att trafik- och 
verksamhetsbullret i planförslaget är 
tillräckligt utrett. Det finns inget som tyder 
på att riktvärden för buller eller 
verksamhetens bullervillkor riskerar att 
överskridas med den föreslagna 
bebyggelsen och de bullerskärmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 

143



 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE - DP för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 15 
 

som planeras. 
 
Lakvattendammar Äskya 
avfallsanläggning 
Vi vill upplysa om att eventuell flytt av 
vattenprovtagningspunkterna Y10 och Y11 
ska göras i samråd med 
verksamhetsutövaren för Äskya 
avfallsanläggning. Möjligheten till 
reglerad kontroll av lakvattnets 
påverkan får inte förstöras. 
 
Vattenverksamhet 
Ett flertal vattenverksamheter planeras i 
planområdet, bland annat att lägga igen ett 
vattendrag, kulvertera vattendrag samt ta 
bort eller dra om bäckfåror. 
Vi vill upplysa om att tillståndsplikt gäller 
för vattenverksamheter enligt 11 kap. 9 § 
MB. Beroende på omfattning kan en 
vattenverksamhet anmälas till 
Länsstyrelsen istället för att sökas 
tillstånd för. Detta framgår av 19 § i 
förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter. Tillståndsplikten 
gäller även eventuell bortledning av 
grundvatten. 
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark avses att tas i anspråk för 
exploatering. Vi bedömer dock vid 
kontroll av typen av jordbruksmark, att den 
i sammanhanget inte påverkar 
livsmedelsproduktionen i dagsläget eller i 
närtid. Vi har därmed inga invändningar 
mot det aktuella planförslaget i det 
avseendet, men vill ändå att det noteras att 
vi invänder mot att jordbruksmark, som är 
en resurs som minskar i länet, exploateras. 
 

 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information enligt yttrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Yttranden med synpunkter – från kommunala organ 

 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 

Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Miljö- och byggnämnden, Älmhults 
kommun 
 
 
Byggenhetens synpunkter: 
 
Planbeskrivning: 
 
Sida 16–17, Geotekniska förhållanden – i 
texten beskrivs att extra geoteknisk 
undersökning kan krävas för medeltunga och 
tunga konstruktioner. Det är oklart om detta 
endast gäller mark som inte planeras att 
bebyggas eller även den mark som planeras 
för bebyggelse. Detta bör förtydligas och om 
det för mark som planeras att bebyggas 
krävs extra utredningar bör detta genomföras 
i samband med framtagande av aktuell 
detaljplan.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sida 30, näst sista stycket – i texten står det 
att bländningsskydd kan krävas mot väg 23 
inom det område som avses planläggas för 
verksamheter och behovet av detta ska 
utredas i bygglovsskedet. Detta anges även 
på sida 52 i planbeskrivningen. 
Byggavdelningen anser att denna fråga ska 
utredas i planskedet för att säkerställa att 
området är lämpligt för verksamheter med 
trafik med hänsyn till trafiksäkerheten på 
väg 23.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 19 B i planbeskrivningen justeras 
så att de geotekniska utredningarnas 
geografiska avgränsning tydliggörs. 
Som underlag till detaljplanen har 
geotekniken i området undersökts 
översiktligt. För den södra delen av 
området gjordes undersökningen av 
Sweco hösten 2020. Denna utredning 
rör bland annat den mark som 
planläggs för verksamheter (Z), handel 
(H) och kontor (K). För bedömning av 
markens lämplighet anses denna 
utredning vara tillräcklig. I rapporten 
anges att kompletterande geoteknik kan 
behövas i samband med konstruktion av 
medeltunga till tunga konstruktioner. En 
sådan utredning syftar bland annat till 
att ge konstruktörer rätt värden att 
räkna på för den typen av byggnad som 
ska uppföras och kan således inte göras 
i detta tidiga skede. Planbeskrivningen 
förtydligas.  
 
Plankartan kompletteras med 
bestämmelse om att bländskydd ska 
finnas mot väg 23 inom område 
planlagt för verksamheter (Z), handel 
(H) och kontor (K).  
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Parkmark med enskilt huvudmannaskap – i 
planbeskrivningen framgår det att parkmark 
längs med verksamheter och väg 23 ska ha 
enskilt huvudmannaskap. Byggavdelningen 
anser att det är av stor vikt att det för den 
enskilda huvudmannen görs tydligt vad 
denna parkmark får och inte får användas 
till. Detta för att undvika framtida 
missförstånd och konflikter gällande 
markens nyttjande.  
 
Sida 37 dagvattenhantering – i texten anges 
att en vall planläggs för att undvika att 
dagvatten från planområdet rinner in och 
påverkar lakvattenanläggningen samt att 
höjden på denna vall bör vara minst +146,3 
möh. Det finns ingen egenskapsbestämmelse 
i detaljplanen som reglerar att det blir just 
denna höjd vilket byggavdelningen anser bör 
finnas.  
 
 
 
 
 
Sid 39, El – i texten framgår att en befintlig 
transformatorstation ska flyttas och placeras 
på annan plats inom planområdet. 
Byggavdelningen vill upplysa om att en flytt 
av denna transformatorstation kräver lov 
enligt 6 kap. 1 § plan- och 
byggförordningen.  
 
Sida 49, Höjdsättning – i texten framgår att 
färdig golvhöjd regleras med 
egenskapsbestämmelser för lägre bebyggelse 
men inte för högre bebyggelse för att skapa 
flexibilitet kring tillgänglighetslösningar för 
flerbostadshus. Längre fram i 
planbeskrivningen anges att högre 
bebyggelse inte omfattas av denna typ av 
egenskapsbestämmelse för att möjliggöra för 
underjordiska parkeringsgarage. 
Byggavdelningen anser att 
planbeskrivningen bör kompletteras med text 
som beskriver varför man anser att behovet 
av att undvika översvämningar i 
flerbostadshus är mindre än för lägre 
bebyggelse eller om det av någon anledning 
inte föreligger samma risker för dessa 
byggnader. Det bör i planbeskrivningen 
redovisas tydligare vilka förutsättningar som 

Beskrivningen av parkmark med enskilt 
huvudmannaskap utvecklas i 
planbeskrivningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningsförvalningen 
instämmer i att en sådan bestämmelse 
hade varit lämplig. Dessvärre är det inte 
möjligt att skriva en sådan bestämmelse 
i det program som detaljplanerna ritas i 
då det inte följer Boverkets allmänna 
råd/planbestämmelsekatalogen. Vallen 
ligger på kommunal mark vilket gör att 
kommunen själv har rådighet över att 
vallen utförs på rätt sätt. Ingen ändring 
görs således i plankartan, information 
om lämplig höjd på vallen står kvar i 
planbeskrivningen. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
För att kunna bygga källare inom 
planområdet krävs att en sådan 
byggnad utförs med en vattentät 
konstruktion. En sådan lösning är 
dyrare och bedöms inte vara ekonomisk 
försvarbar vid bygge av en villa. 
Kommunledningesförvaltningen anser 
att vinsterna med ett underjordiskt 
parkeringsgarage för högre bebyggelse 
kan vara större än de ekonomiska 
kostnaderna. Ett flerbostadshus 
genererar ett större antal parkeringar 
än en enstaka villa. Alla områden 
kommer klara parkeringsnormen inom 
fastigheten utan ett garage men uppförs 
ett garage så möjliggör det för större 
gröna ytor. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om vilka 
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finns för att uppföra underjordiska 
parkeringsgarage.  
 
 
 
Sida 53, byggandets omfattning – här 
förtydligas hur bestämmelser om 
exploateringsgrad för olika områden inom 
detaljplanen är utformade. Bl.a. beskrivs att 
viss exploatering får göras inom en 
begränsad yta av fastigheten inom 
egenskapsområdet. För att byggavdelningen 
ska kunna hantera dessa planbestämmelser 
krävs att byggavdelningen får tillgång till 
digitala mätverktyg och att detaljplanerna 
finns tillgänglig i format som dessa digitala 
mätverktyg tillåter. Denna uppgift bör även 
enkelt kunna utläsas av de personer som 
planerar att bygga på marken som 
detaljplanen reglerar.  
 
Sida 56, Byggnadshöjd – i 
planbeskrivningen beskrivs att 
byggnadshöjden beräknas från 
medelmarknivå invid byggnaden. Texten bör 
kompletteras med uppgifter från 1 kap. 3 § 
PBF som anger hur byggnadshöjd beräknas. 
Detta eftersom texten i planbeskrivningen 
inte är helt utförlig i jämförelse med 
lagtexten.  
 
Sida 56, f7 Minst hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en 
ljuddämpad sida – det bör i 
planbeskrivningen förtydligas vad som avses 
med bostadsrum.  
 
 
Sida 70, Brand – här beskrivs att byggherren 
i sin bygglovsansökan ska redovisa att 
fastigheten är åtkomlig för 
räddningstjänsten. Detta är ett tekniskt 
egenskapskrav som redovisas först inför 
startbesked och texten på alltså revideras på 
denna punkt.  
 
Plankarta:  
 
Av plankartan bör det framgå hur 
detaljplanen bekostas.  
 
 

förutsättningar som finns för att uppföra 
underjordiska parkeringsgarage.  
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivningen av hur byggnadshöjd 
kompletteras enligt yttrande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information om vad som avses vara 
bostadsrum enligt förordning 
(2015:2016) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 
 
 
Planbeskrivningen justeras enligt 
yttrandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan kompletteras inför 
antagande med information om hur 
detaljplanen bekostas. 
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Bestämmelsen SKYDD2 bör kompletteras 
med en egenskapsbestämmelse som gör att 
vallen får en höjd på minst 146,3 möh.  
 
 
 
 
Miljöenhetens synpunkter: 
 
Plankarta:  
Administrativ bestämmelse avseende 
bullervallar görs med hänvisning till 4 kap. 
14 § punkt 4 plan- och bygglagen. Denna 
hänvisning reglerar markföroreningar, inte 
omgivningsbuller. Hänvisning bör istället 
göras till 4 kap. 14 § punkt 5 plan- och 
bygglagen som hanterar omgivningsbuller.  
 
Planbeskrivning: 
Det anges inget om att dagvattendammen 
samt de dagvattendiken som ska finnas i 
området är en avloppsanordning som 
behöver anmälas till den kommunala 
miljönämnden. I enlighet med 
dagvattenutredningen som bifogats 
granskningshandlingarna är dagvattnet från 
området definierat som ett avloppsvatten. 
Bestämmelser kring detta återfinns i 9 kap. 2 
och 7 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 
och 14 §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I de 
fall dagvattendammen är en 
avloppsanordning som är anmälningspliktig 
bör detta nämnas.  
 

Se svar ovan, då samma synpunkt 
framförs under rubriken 
”planbeskrivning” och punkten ”sida 37 
dagvattenhantering”. 
 
 
 
 
 
 
Plankartan justeras så hänvisningen 
blir korrekt. 
 
 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
information om att dagvatten inom 
området är betraktat som avloppsvatten 
och att dagvattendammen och dikena 
således är anmälningspliktig. 

2. Räddningstjänsten Tekniska 
förvaltningen, Älmhults kommun 
 
Under ”tekniska frågor, brand” bör texten 
med P114, vara utformad något mer 
utförligt, se exempel nedan:  
 
Planering av området bör följa det som 
anges i P114. P114 är en revidering och 
hopslagning av Svenskt Vattens 
publikationer VAV P83 Allmänna 
vattenledningsnät från 2001, VAV P76 
Vatten till brandsläckning från 1997 samt 
VAV P57 Tryckstegringsstationer som gavs 
ut 1985.  
 
P114 Distribution av dricksvatten beskriver 

 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med 
sammanfattande information om P114 
enligt delar av yttrandet.  
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de grundläggande förutsättningarna för 
planering av vattendistribution och pekar på 
vilka överväganden som behöver göras i 
samband med dimensionering och 
utformning. Publikationen innehåller 
funktionskrav, rekommendationer och 
lämpliga dimensioneringstal, ofta i form av 
ett spann.  
 
I övrigt inget att erinra. 
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Yttranden med synpunkter – från företag och organisationer 

 

Sammanfattande synpunkter Planförfattarens kommentarer 

Förslag till justering och 
komplettering av detaljplanen 
redovisas med kursiv stil. 

1. Villaägarna Kronoberg 
Har inget ytterligare att tillägga nu under 
granskningstiden utöver vårt remissyttrande 
under samrådstiden. 

 
Noteras. 
 
 
 

2. Adven fjärrvärme 
 
I egenskap av fjärrvärmeleverantör i 
Älmhult, önskar vi framföra att vi är 
intresserade av att föra en dialog med 
Älmhults Kommun och kommande 
byggherrar i syfte om att bygga ut 
fjärrvärmenätet inom aktuellt område. 
Därför föreslår vi ett första möte i samband 
med projektering av gator, så att vi i 
möjligaste mån kan eventuellt samförlägga 
med fler ledningsägare till aktuella 
fastigheter.  
 

 
 
Noteras och beaktas i fortsatt arbete 
med genomförande av detaljplanen. 
 

3. E.ON. Energidistribution AB 
 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av 
inkomna handlingar enligt ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 
 
E.ON noterar utlagda E2-områdens 
placering i planområdet vilket vi är nöjda 
med. E.ON ser dock att E2-området intill L1 
-odlingslotter har lagts ut ”kloss-i-kloss” 
med kvartersmarken. Enligt svensk standard 
SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok 
SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta 
tillåtna avstånd mellan 
transformatorbyggnad till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska 
uppgå till minst fem meter. E.ON hemställer 
därför att det i plankartan avsätts ett 
prickmarksområde runt E-området, där ovan 
angivna mått uppfylles samt att 
planbestämmelserna kompletteras med en 
skrivelse som informerar om att det 5 meter 
från transformatorbyggnaden ej får finnas 
brännbara byggnadsdelar och att brännbart 
upplag ej får uppställas. 

 

 
 
 
 
 
 
Gränsen för odlingslotter justeras så att 
den läggs på ett avstånd om 5 meter 
från E2-området. 
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E.ON noterar i samrådsredogörelsen 
kommunens kommentar om att u-områden 
inte kommer läggas ut i plankartan eftersom 
att ”[…] kablarna läggs inom området för 
allmän plats/gata eller allmän plats/gång, 
cykel. Kablarna kan förläggas inom det 
området utan att u-område krävs i planen”.  
E.ON håller med om att kablar förläggs 
inom gatumark i samband med att gatorna 
iordningställs. Vi förutsätter en 
samplanering och överenskommelse sker i 
god tid före projektstart påbörjas. I vissa 
sträckor av planområdet är det dock inte 
möjligt att förlägga kablar inom gatumark. 
E.ON yrkar därför att ett 3 meter brett u-
område läggs in i plankartan längst med 
Handelsvägen, detta på grund av trädallén 
med medförande rötter som kan förstöra 
vårat kablage. 

 
För övrigt har E.ON inget att erinra. 
 
 

Efter granskningen har lösning funnits i 
samråd mellan Älmhults kommun och 
E.ON Energidistibution för att placera 
elkablarna på allmän plats, utan att u-
område bildas. Elkablar läggs inom 
område planlagt som allmän plats. Ingen 
ändring görs i planhandlingarna inför 
antagande.  
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Sammanfattning av ändringar i plankartan efter granskning, innan 

antagande: 
 

• E2 i nordöst flyttad 30 meter åt öst. 
• Byggnadshöjd för kvartersmark skola är ändrad från 7 till 8 meter byggnadshöjd. 

• e3 ändrad till: största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet (verksamheter, kontor, handel). 

• e14 ändras till största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet . 

• e7 – e13 ändrade nummer. 

• e4 ändrad till största byggnadsarea är 400 m2 byggnadsarea per fastighet. 
• Gång och cykel nordväst om cirkulationsplatsen läggs inom gata för att dragningen 

ska vara flexibel vid detaljprojektering. 

• Gång och cykel söder om allén utmed Handelsvägen läggs inom gata för att 
dragningen ska vara flexibel vid detaljprojektering. 

• g1: Markreservat för gemensamhetsanläggning, har lagts till på mark planlagd för p-
parkering utmed Handelsvägens östra sida. 

• Gatan breddas i anslutning till park i nordöst, söder om kullen. Detta för att gång och 
cykel ska kunna fortsätta till park (lekplats). 

• Byggnadshöjd i nordväst ändras från 7m till 10m byggnadshöjd, bestämmelse om 
entré (f1) läggs också till.  

• Naturmark ritas in mellan odlingslotter och E2. 

• Utfartsförbud läggs till för viss sträcka längs med odlingslotter och P-parkering i 
söder. 

• m1: Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten. Bestämmelsen läggs till för 
kvartersmarken som medger verksamheter, kontor och handel. 

• Ny formulering och laghänvisning för bestämmelserna a1 och a2 . 

• Område planlagt som PARK invid kulllen, öster om Handelsvägen minskas. 
• Bestämmelsen b1 källare får inte finnas, läggs på all kvartersmark väster om 

Handelsvägen. 

• Bestämelsen e12 läggs på all kvartersmark utmed Handelsvägen. 
• Bestämmlelsen f3 läggs till på de kvarter där begränsning av höjd för 

komplementbyggnader saknades. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
2022-05-10 
 
 
Malin Svensson   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
 
Karin Wennberg   
Planarkitekt 
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  sida 1(4)

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

Inom planområdet Skickat

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 1:20

ÄGARE:    Per Allan Skoglund

          ÄSKYA 22

          34390 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 1:27

ÄGARE:    ÄLMHULTS KOMMUN

          BOX 500

          34323 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 1:31

ÄGARE:    Karl David Skoglund

          ÄSKYA 20

          34390 ÄLMHULT

ÄGARE: Eva Caroline Ståhl

      ÄSKYA 20

      34390 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 3:1

ÄGARE:    Per Allan Skoglund

          ÄSKYA 22

          34390 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT KÖPMANNEN 2

ÄGARE:    Ingka Centres Älmhult AB

          20528 MALMÖ

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund, Älmhults 
kommun
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

Utanför planområdet

FASTIGHET: ÄLMHULT KÖPMANNEN 1

ÄGARE:    IKEA FASTIGHETER AKTIEBOLAG

          BURES GATA 13A

21533 MALMÖ

FASTIGHET: ÄLMHULT TÄPPAN 1

ÄGARE:    ÄLMHULTS KOMMUN

          BOX 500

          34323 ÄLMHULT

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 2:55

ÄGARE:    Filip Oscar Gustaf Landgren

          BATALJONSGATAN 31 LGH 1201

          58752 LINKÖPING        

ÄGARE:    Sven Göran Johansson        

          BRATTÅSKÄRRSVÄGEN 205 LGH 1701

          41650 GÖTEBORG

FASTIGHET: ÄLMHULT ÄSKYA 3:3         

ÄGARE:    Sven Ola Vilhelm Ruter         

          ÄSKYA 28

          34390 ÄLMHULT         

ÄGARE: Chuong Marie Nathalie Ruter         

      ÄSKYA 28

      34390 ÄLMHULT
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

Gemensamhetsanläggning: KÖPMANNEN GA:1

Ändamål: Väg

Aktbeteckning: 0765-14/25

Delägare: KÖPMANNEN 1

KÖPMANNEN 2

för ägare se förteckning inom och utanför planområdet

Rättighetstyp: officialservitut

Ändamål: avlopp (infiltrationsområde)

Aktbeteckning: 0765-11/35.1

Belastar: Äskya 1:27

Rättighetsinnehavare: Äskya 1:20, 1:31

för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp: avtalsservitut

Ändamål: Dagvatten (anslutningspunkt för bortledande)

Aktbeteckning: 0765IM-11/12865.1

Belastar: Äskya 1:27

Rättighetsinnehavare: Äskya 1:20

för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen

Ändamål: Byggnadsförbud utmed allmän väg

Aktbeteckning: 0765-P87/16

Belastar: Inom planområdets berörs fastigheten Äskya 1:27

för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp: Dikningsföretaget Gemöns torrläggningsföretag

Ändamål: Torrläggning / vattenåtgärd

Aktbeteckning: 07-VTF-708

Belastar: Inom planområdets norra del berörs fastigheten Äskya 1:27 

Merparten av båtnadsområdet är beläget utanför planområdet, 

och det omfattar idag mark för omkring 75 fastigheter. 

Samfällighet och ändamål: Samfällighet omfattande härads- och kyrkovägar

Aktbeteckning: 07-STE-88; 07-STE-37

Tillkomst och eventuell belastning: På 1830-talet skiftades bl.a. byn Äskya, varvid härads- och kyrkovägar 

från varje hemman avräknades till 8 alnars bredd. På skifteskartan finns 

en vägsträckning redovisad, vilken tolkats till den på denna 

fastighetsförtecknings kartbilaga brunstreckade linjen i södra delen av 

planområdet. Det har inte med säkerhet kunna konstaterats om just 

denna vägsträckning tillhör härads- eller kyrkoväg och avsågs vara 

samfälld, och om den i så fall fortfarande ska betraktas som sådan. Vid 

skifte i den mer östligt belägna byn Idhult genomfördes 

hemmansklyvning på 1880-talet, varvid vägens sträckning inom Idhult 

upptogs för gemensamt behov som utfartsväg mot Älmhult.  

Gemensamhetsanläggning, servitut och annan rättighet inom eller angränsande planområdet
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

Till förteckningen hör kartbilaga.

Mats Jeppsson

Kart- och mätningsavdelningen

Älmhults kommun

Fastighetsförteckningen upprättad 2022-05-10
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© Lantmäteriverket i2007/797 (Älmhults Kommuns avtal)

Kartbilaga till fastighetsförteckning för detaljplan
för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

2022-05-10

Utskriven av: MAJE25
Skala 1:7000

Planområdet med grön ytfärg.
Kartskissen innehåller detaljer med olika kvalitet och har ingen rättsverkan.
Vid funderingar kontakta kartavdelningen på Miljö- och byggförvaltningen.
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Syfte 
Gestaltningsprogrammet behandlar de principer som ska styra utformning av allmänna platser i stadsdelen 
Furulund. Syftet med gestaltningsprogrammet är att säkerställa god kvalitet och genomförbarhet i 
utformningen av gator, torg, park- och naturmark.

Gestaltningsprogrammet ger en tydlig bild för framtida boende och byggaktörer av hur Furulunds allmänna 
platser kommer att gestaltas. På nationell nivå har propositionen Politik för gestaltad livsmiljö tagits fram 
av regeringen. Propositionen poängterar att kommunen ska agera som förebild vid skapandet av allmänna 
platser. För Älmhults kommun är framtagandet av detta gestaltningsprogram ett led i arbetet att säkerställa 
en god gestaltad livsmiljö som håller över tid.

Status 
Gestaltningsprogrammet utgör en del av detaljplanen för Furulund och ska vara ett underlag i projektering 
samt ge en bild av hur de allmänna platserna inom området ska utformas. Programmet omfattar de allmänna 
platser som i detaljplanen ges kommunalt huvudmannaskap.

En kostnadskalkyl för genomförandet är framtagen och gestaltningsprogrammet innefattar driftskostnader 
för allmän platsmark.

Gestaltningsprogrammet antas politiskt i samband med antagandet av detaljplanen för Furulund.

Vision 
Visionen för Furulund är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där 
alla kan hitta sitt hem. 

Områdets allmänna platser ska vara gröna miljöer som bjuder in till möten och aktiviteter. 

Följande punkter är ledord vid utveckling av stadsdelens allmänna platser:

• Hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) 

• Trygghet och attraktivitet 

• En grön stadsdel

• Entrén till Älmhult från öster

Kartbilder och illustrationer i gestaltningsprogrammet är inte skalenliga.
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Bild 1. Illustration över hur Furulund kan se ut när området är fullt utbyggt. Planområdedesgränsen är 
markerad med röd linje.

Framtida bostäder och 
centrumfunktioner

Verksamheter

Illustrationsplan

vä
g 

23

Handelsvägen

Danska vägen
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GESTALTNING AV 
ALLMÄN PLATSMARK

164



Övergripande ställningstaganden

Inför framtagandet av gestaltningsprogrammet har följande ställningstaganden fungerat som utgångspunkt.

• Prioriterade platser: Handelsvägen, torget, lekplatsen och området kring dagvattendammen i norr 

och området kring busshållplatsen i söder. 
Vid gestaltning av de allmänna platserna i Furulund ges extra omsorg på fyra platser och ett stråk. 
Gestaltningen av dessa platser är särskilt viktig för skapande av en attraktiv stadsdel.  
 
Handelsvägen är ett viktigt stråk för alla trafikslag och det är viktigt att gaturummet utformas så att det 
blir en säker och trygg plats för gående, cyklister och övriga trafikanter. Torget och lekplatsen är två 
viktiga mötesplatser i stadsdelen där boende och besökare i Furulund kommer att vistas. I området finns 
en dagvattendamm som ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen och det är därför viktigt att 
dammen och området kring den utformas så att de blir en trevlig plats för upplevelser och rekreation.
Busshållplatsen ska utformas så att den blir säker och tryggt. 
 
Det är viktigt att gestaltningen på dessa platser är genomtänkt för att de ska fungera som de mötesplatser 
de är tänka att bli. Handelsvägen, torget, lekplatsen, området kring dagvattendammen och området kring 
busshållplatsen är markerade i orange i bilden nedan.  

• Materialval 
Vid val av utförande och material görs avvägning mellan anläggningskostnad och underhåll samt 
drift. Det är viktigt att material väljs som håller över tid och är drifteffektiva. Beräkning görs på en 
tidshorisont om 10 år.  

• Skötsel och underhåll 
Utforma ytorna så att de kan skötas med hjälp av kommunens maskinpark, inga specialmaskiner ska 
behöva köpas in. Principen är att områdets allmänna platser ska skötas enligt kommunens generella 
riktlinjer. 

• Trygghet 
Målsättningen vid planering av byggande 
av Furlund är att det ska bli en trygg 
stadsdel. Som underlag till detaljplanen 
finns en trygghetsanalys framtagen av 
stiftelsen Tryggare Sverige. För att skapa 
en trygg bebyggd miljö är det viktigt att 
trygghetsaspekten finns med i planerings- och 
byggfas men också i frågor om skötsel och 
underhåll. I gestaltningsprogrammet spelar 
trygghetsaspekten särskild roll vid planering 
av belysning och utformning av planteringar 
och grönska. 

• Tillgänglighet 
De allmänna platserna i Furulund ska 
utformas så att de uppfyller Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:5) 
om tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än 
byggnader.

Bild 2. Illustrationsplan, områdets prioriterade platser är 
markerade med streckad röd linje.
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1. Gator och Torg

Cirkulationsplats

Handelsvägen

Torget

Lokalgator vid bostadskvareter

Verksamhetsvägen

Gång- och cykelvägar

Gångpassage

Busshållplats

Bild 3. Översiktlig bild av gator och torg i Furulund.

Lokalgator till verksamhetsvägen

Skötselvägar
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1. Gator och Torg

1.1. HANDELSVÄGEN

Målbild

Handelsvägen gestaltas så att den får en stadsmässig karaktär där biltrafiken förs fram i låg hastighet. 
Körbanan för motortrafik ges en bredd på 6,5 meter, vilket möjliggör för både bilar och bussar att färdas 
utmed gatan. En 4 meter bred gång- och cykelväg anläggs längs hela Handelsvägens västra sida. Mellan 
körbana och gång- och cykelväg lämnas en yta om 4 meter där gatubelysning och trädallé placeras. 
Trädplanteringen är en viktig komponent för att skapa ett välkomnande och trevligt gaturum. Med tanke på 
att gaturummet är 19 meter brett och att det är 23 - 27 meter mellan huskropparna så är det mycket viktigt att 
allén består av träd som kan bli stora på sikt.

Utmed kvartersmarken på Handelsvägens östra sida anläggs en 2 meter bred trottoar. Mellan trottoar 
och körbana anläggs parkeringsplatser med 2,25 meters bredd. Plantering i form av regnbäddar placeras 
mellan parkeringarna. Parkeringarna längs gatans östra sida ligger på kvartersmark och nyttjas av 
bostadsfastigheterna på samma sida om Handelsvägen (bild 5). 

Den mest södra delen av Handelsvägen ges en smalare bredd. Utmed den befintliga kullen/pulkabacken norr 
om Handelsvägen planläggs ingen allé. Här avgränsas istället gång- och cykelvägen mot körbanan med en 
smalare grusad zon för belysning (bild 6).

Gång- och cykelstråket utmed Handelsvägen är ett prioriterat cykelstråk/huvudcykelstråk. Det betyder 
att gång- och cykelstråket ska utformas så att framkomligheten är god för gående och cyklister samt att 
stråket är prioriterat vid exempelvis snöröjning. Där bilväg korsar gång- och cykelstråket är det gång- och 
cykelstråket som är genomgående. Bilarna passerar på de gåendes och cyklandes villkor. Trafikskyltning ska 
uppföras. Gång- och cykelpassager ordnas på flera ställen över Handelsvägen. Passagerna utformas så att det 
inte går att köra snabbare än 30 km/h vid passage.

För att Handelsvägen ska bli ett tryggt stråk är det viktigt med god belysning utmed gatan samt att plantering 
utformas på ett sätt så att den är genomsiktlig.

Bild 4. Orienteringskarta för Handelsvägen. 
Grön markering visar sträckan där sektion 
A-A gäller (bild 5). Orange markering visar 
sträckan där sektion B-B gäller (bild 6).
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Utformningsprinciper och materialval för norra delen av Handelsvägen

Bild 5. Sektion A-A, norra delen av Handelsvägen.

Gång- och cykelväg

- Gångbana, betongplattor 2 meter bred.
- Cykelbana, asfalterad 2 meter bred.
- Ingen kantsten mellan gång- och cykelbanan och allén.

Allé

- Träd som har förutsättning att bli stora. Blandning av olika trädarter. Se sida 13-16 för mer information.
- Under träden läggs grus (se bild 7 för referensbild). Fotgängare ska kunna röra sig under träden och vatten 
ska kunna sippra ner i marken.
- Kantsten i granit läggs öster om allén i gräns mot körbanan.
- Belysning: Ateljé Lyktans Stockholmsarmatur med dubbelarmar, eller motsvarande

Parkeringsplatser

- Markeras med målad linje. 
- Kantsten i granit sätts mellan parkeringsplats och trottoar.

Regnbäddar/rabatter (se sida 17 för mer information)
- Kantsten i granit runt regnbäddarna, mjuka ej för höga kanter. 
- Växtlighet, låg med något uppstammat träd i varje regnbädd.
- Regnbäddarna placeras i anslutning till korsningar och gång- och cykelpassager.

Trottoar

- Asfalterad
- Kantsten i granit mellan parkeringsplatser och trottoar.
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Bild 6. Sektion B-B, södra delen av Handelsvägen.
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Utformningsprinciper och materialval för södra delen av Handelsvägen

Gång- och cykelväg

- Gångbana, asfalterade 2 meter bred.
- Cykelbana, asfalterad 2 meter bred.
- Målad linje som separerar gång från cykel.
 
Belysningszon

- Belysning: Ateljé Lyktans Stockholmsarmatur med dubbelarmar, eller motsvarande
- Markbeläggning: grus. Se bild 7 nedan som referens.
- Kantsten i granit läggs i gräns mot körbanan.

Trottoar

- Asfalterad
- Kantsten i granit mellan körbana och trottoar.

Bild 7. Referensbild markbeläggning 
under trädallén och i den så kallade 
belysningszonen.
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Bild 8. Placering av gång- 
och cykelpassager över 
Handelsvägen.
Blå linje - översgångställe
Röd linje - upphöjd passage 
belagd med gatsten
Gul yta - torgyta

Gång- och cykelpassager

- Över Handelsvägen ordnas åtta passager för gående och cyklister.
- Två passager utformas som övergångställen, ej upphöjda (blå markering i kartan nedan). 
- Torgytan i området är en upphöjd yta där det finns möjligheter för gående och cyklister att passera över 
Handelsvägen (gul markering i kartan nedan).
- Övriga fem passager utformas så att det inte går att köra fortare än 30 km/h, upphöjningar för biltrafiken 
och beläggs med gatsten (röd markering i kartan nedan). Fasta element placeras under gatstenen för att 
minska spårbildning.
- Belysning: Det är viktigt att passagerna är bra upplysta. Se kapitel 3. Belysning.

Bild 9. Referensbild 
utformning av upphöjda 
gång- och cykelpassager över 
Handelsvägen.
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Allé

Trädallén ska bestå av en blandning av olika trädarter för att skapa variation längs gatan men också för att 
det minskar risken för att trädsjukdomar sprids. Allén ska ge gaturummet en känsla av ett parkstråk.

Allén har en stor artdiversitet och träden kontrasterar i storlek och kronform. Olika arter framhävs under 
olika tider om året (höstfärg, blomning, svarttall (Pinus nigra) är städsegrön och fungerar som accent 
vintertid). De täta planteringsavstånden, den stora variationen i storlek och form skapar en stark visuell 
attraktionskraft

Längs med gatan placeras tre olika grupper/sekvenser av träd. 

Bild 10. Bilden ovan visar hur var de olika trädsekvenserna placeras; grupp 1, 2 och 3. På torget i området 
blandas träd från grupp 2 och 3, se närmare beskrivning under kapitel 1.2 om torget.
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Grupp 1 består av silveroxel, silverlind och blodhägg som placeras i sekvens enligt bilderna nedan.

Bild 16. Modell som visar hur alléns första gruppering av träd ser ut. Vy mot norr utmed Handelsvägen.

Bild 11 - 15. Illustration och bilder på träden i grupp 1.
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Grupp 2 består av klotpil, flikbladig gråal, svarttall och jättevitoxel som placeras i sekvens enligt bilderna 
nedan.

Bild 24. Modell som visar hur alléns andra 
gruppering av träd ser ut. Vy mot söder utmed 
Handelsvägen.

Bild 25. Modell som visar hur alléns andra gruppering 
av träd ser ut. Vy mot sydöst, skoltomten ses till höger i 
bild.

Bild 17 - 23. Illustration och bilder på träden i grupp 2.
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Grupp 3 består av prakthäggmispel, pelarek, skogslind och fylldblommigt fågelbär som placeras i sekvens 
enligt bilderna nedan.

Bild 34. Modell som visar hur alléns tredje gruppering av träd ser ut. Vy mot väster. 
Bild 35. Infälld bild visar gatuvy sett från söder.

Bild 26 - 33. Illustration och bilder på träden i grupp 3.
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Regnbäddar/rabatter

- Kantsten i granit runt regnbäddarna, mjuka ej för höga kanter. 
- Växtlighet väljs som är väl anpassad till att placeras i regnbäddar. Växterna bör generellt inte bli mer än 70 
cm hög, något uppstammat träd kan dock placeras i regnbädden förutsatt att det placeras på ett trafiksäkert 
sätt.
- Regnbäddarna placeras i anslutning till korsningar och gång- och cykelpassager. Förslag till placering se 
bild 39.

Bild 39. Skiss på var regnbäddarna placeras, 
syns i blått.

Bild 37 och 38.  Referensbild. Norra Esplanaden i 
Älmhult.

Bild 36. Såhär fungerar en regnbädd.
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1.2. TORGET 

Målbild

Torget har en central placering i stadsdelen Furulund och här kommer många fotgängare, cyklister och 
bilister att passera. På två ytor väster om Handelsvägen kommer inte biltrafik röra sig, den ena ytan ligger 
norr om lokalgatan och den andra söder om. Dessa ytor är främst till för rekreation och här placeras 
exempelvis sittplatser och rumsskapande planteringar. Ytorna kopplas ihop genom att en del av ytan 
vid korsningen Handelsvägen/lokalgatan höjs upp något och ges samma markbeläggning. Torget är 
gångfartsområde. En 30-säkrad gång- och cykelpassage ordnas också över Handelsvägen i öst-västlig 
riktning.

Torget ska fungera som en mötesplats och entré till skolområdet i söder samt entré till promenadstråket till 
Vattenriket i väster. Eftersom torget inte omges av byggnader sker platsbildning med hjälp av planteringar, 
sittplatser, belysning och val av markbeläggning.
 

Utformningsprinciper och materialval

• Det lilla torget ska ges en mysig känsla och planteringar, sittplatser och belysning används för att på 
olika sätt skapa rumslighet.

• Enkla planteringar anläggs för att rama in och skapa rumslighet. Planteringarna består av uppstammade 
buskar eller träd och marktäckande växter. Även spaljerade träd kan tänkas placeras på torget.

• Belysning som definierar torget och skapar rumslighet.
• Torget är en lämplig plats för konstnärlig utsmyckning.
• Upphöjd körbana i korsningen. Hastighetssäkrad. Fotgängare och cyklister har företräde utmed 

Handelsvägen. Bilarna kör upp på gång- och cykelvägen. Trafikskyltning ska uppföras.
• Markbeläggning: på hela torget läggs gatsten. Med hjälp av olika färger eller storlek på stenar görs det 

tydligt var fotgängare, cyklister och motorfordon ska röra sig och bidrar till gestaltning av torgytan. 
• Cykelparkering ska finnas på eller i anslutning till torget.
• Smågatsten läggs i fast fog.

Bild 40. Ilustrationsplan över torget.
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Trädval på torget
På torgytan planteras prakthäggmispel. Väster om torget planteras jättevitoxel. På så sätt knyts torget ihop 
med trädallén både norr och söder om torget.

Bild 41-44.  Illustration och bilder på träd på torget.
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1.3. BUSSHÅLLPLATS 

Målbild

En busshållplats ordnas utmed Handelsvägen. Hållplatsen utformas så att bussen kan köra in på en bussficka 
utmed körbanan. Busshållplatsen utformas med en väderskyddad busskur. Då hållplatsen ligger invid ett 
naturområde är det viktigt att platsen belyses på ett bra sätt för att skapa trygghet. Möjlighet att ställa cykel 
vid hållplatsen ska finnas.

Utformningsprinciper och materialval

• Hållplatsen utformas med bussficka så att bussen kör av från körbanan.
• På- och avstigningszon utformas på ett tillgängligt sätt med upphöjd kant och taktila plattor.
• Busskur ska finnas på platsen. Samma modell som används i övrigt i kommunen används också här 

(se bild 46). Busskuren är i glas och modellen i tre sektioners bredd används. Belysning sätts i taket på 
busskuren så att platsen blir trygg. 

• Cykelställ ordnas intill busskuren. Cykelställen sätts på hårdgjord yta, förslagsvis betongplatta.

Bild 45. Illustration. Busshållplatsen placeras i södra 
delen av området. På Handelsvägens östra sida. I bilden 
ses förslag på placering av busskur och cykelparkeringar.

Bild 46. Busskur i glas. Tre sektioner bred.

Busskur

Cykelparkering
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1.4. CIRKULATIONSPLATS

Målbild

Cirkulationsplatsen är entrén till Furulund från norr men också entrén till Älmhult från öster. Det är en plats 
som ska gestaltas utifrån temat sten och ljus. 

Utformningsprinciper och materialval

• Tema för utsmyckning i rondellen: sten och belysning
• Refuger med fast fog
• Skötsel: Så lite drift som möjligt
• Gång- och cykelpassagen som korsar Handelsvägen utformas som ett övergångsställe. Passagen belyses.
• Gång- och cykelpassagen som korsar Danska vägen utformas som ett övergångställe. Hastigheten för 

biltrafiken sänks genom en hastighetssänkande åtgärd (ex. chikan) samt att hastigheten skyltas till 40 
km/h. Passagen belyses.

• Svarttallar planteras nordöst om cirkulationsplatsen och belyses.

Bild 47. Illustration över cirkulationsplatsens utformning. 
Gång- och cykelpassager ordnas över Handelsvägen och 
det norrgående benet på Danska vägen.

21Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10179



1.5. LOKALGATOR VID BOSTADSKVARTER

Målbild

Längs lokalgatorna i Furulund delar fotgängare, cyklister och bilar på samma yta, blandtrafik. Parkering kan 
ske utmed gatorna. Samtliga gator är belysta.

Utformningsprinciper och materialval

Lokalgatornas körbana ges en bredd om 6 meter. Ytan täcks med asfalt och ges ett motveck på 50 cm utmed 
ena vägkanten så att dagvatten leds ner i rännstensbrunnar. Hela vägområdet i detaljplanen är 7 meter brett 
vilket möjliggör att belysning placeras utmed samtliga lokalgator. Se sektion C-C. För att biltrafiken ska 
hålla låga hastigheter kan det vara lämpligt att placera ut exempelvis chikaner eller blommlådor utmed 
gatorna, detta är särskilt viktigt utmed lokalgatan i öster som löper runt kullen. Förslag på placering av 
sådana hastighetsdämpande element utmed den gatan ses i bilden nedan, markerat med turkosa cirklar.

Mellan Handelsvägen och områdets interna gång- och cykelstråk läggs en 3 meter bred gång- och cykelväg 
utmed lokalgatan. Kantsten i granit sätts mellan gång- och cykelvägen och körbanan. Se sektion D-D.

För mer information kring belysning se avsnitt 3. Belysning.

Bild 48a. Gatorna markerade med röd linje i bilden ovan är 
lokalgator vid bostadskvarter. Streckad lila linje visar gång- och 
cykelvägar. Turkosa cirklar visar viktiga placeringar av avsmalning 
av gaturummet.

C-C

Bild 48b. Sektion C-C. Typsektion 
för lokalgata där bilar, cyklister och 
fotgängare rör sig på samma yta.

Bild 48c. Sektion D-D. Typsektion för 
lokalgata med intilliggande gång- och 
cykelväg (GC). Belysning kan exempelvis 
placeras utmed gång- och cykelvägen.

Körbana GC

C-C

C-C

C
-C

D
-D

D
-D

D
-D

D
-D
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1.6. CYKEL- OCH GÅNGVÄGAR

Målbild

Det ska var lätt och tryggt att ta sig fram med cykel och till fots till, i och genom Furulund. För att skapa 
trygghet för fotgängare och cyklister är det viktigt att belysningen är god.

Utformningsprinciper och materialval

Tre typer av gång- och cykelstråk skapas i Furulund: 

• A. Prioriterat gång- och cykelstråk utmed Handelsvägens västra sida.  
Längs med Handelsvägen ordnas en prioriterad cykelväg med en bredd på 2 meter. Detta stråk utformas 
som en separat cykelväg där cyklister har förtur framför bilen, detta görs genom att cykelvägen är 
genomgående och inte bilvägen. Trafikskyltning ska finnas. Parallellt med cykelvägen ordnas också ett 
tillgängligt, separat gångstråk med en bredd på 2 meter. Gångbanan är belagd med betongplattor där det 
finns allé. Cykelvägen är asfalterad. Stråket är väl belyst. 
Skötsel: Prioriterat stråk för skötsel och underhåll.  

• B. Gemensamt gång- och cykelstråk 
För att skapa goda förutsättningar till att röra sig i området till fots och med cykel skapas flera gång- och 
cykelvägar. Längs dessa stråk samsas cyklister och fotgängare på en asfalterad yta med 3 meters bredd. 
Stråken är belysta. 
Skötsel: Sköts enligt kommunens övergripande principer för gång- och cykelvägar. 

• C. Gångpassage 
Enklare gångpassage för att möjliggöra en genare väg vid långa kvarter. Passagen är belyst.  
Skötsel: Ej prioriterade stråk för skötsel och underhåll. Vinterunderhålls ej. 

• D. Trottoar utmed Handelsvägens östra sida 
Längs med Handelsvägens östra sida ordnas en asfalterad trottoar som är 2 meter bred. 

• E. Grusade gångstråk/skötselvägar. 
I områdets natur och parkområden anläggs flera skötselvägar. Vägarna utformas så att fordon för skötsel 
av skog och dagvattendamma kan ta sig fram men också att de kan nyttjas som promenadstråk. Stråken 
är ej belysta och vinterunderhålls ej.  
Läs mer i avsnitt 1.9.
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Bild 49. Cykel- och gångvägar, utöver dessa sträckor rör sig cyklister och gående tillsammans med 
biltrafiken på områdets lokalgator (se sida 22). 
Blå linje - A. Prioriterat gång- och cykelstråk utmed Handelsvägens västra sida. 
Rosa linje - B. Gemensamt gång- och cykelstråk
Orange linje - C. Gångpassage
Grön linje - D. Trottoar
Streckad grå linje - E. Ungefärlig dragning av grusade skötselvägar/gångstråk

E -- E

F --
 F

G --
 G

24Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10182



1.7. VERKSAMHETSVÄGEN

Målbild

Gatan fungerar som tillfart för verksamheterna som etablerar sig utmed väg 23. Längs gatan ska också 
ett gång- och cykelstråk finnas som knyter samman Furulund med Handelsplatsen. Eftersom det 
kan förekomma tung trafik till verksamheterna är det viktigt att gång- och cykelvägen separeras från 
körbanan. För att skapa en trevlig och trygg gatumiljö är det viktigt med grönska och belysning. Gång- 
och cykelstråket separeras från körbanan med ett grönt stråk på 3,6 meter. På västra/norra sidan om 
verksamhetsgatan kommer förmodligen mjukare markanvändning så som bostäder att placeras. Grönstråket 
är viktigt för att säkerställa ett mjukare möte mellan bostäder och verksamheter än enbart ett hårdgjort 
gaturum.

Utformningsprinciper och materialval

Gång- och cykelvägen asfalteras. Gående och cyklister delar på samma yta.
Grönstråket mellan körbana och gång- och cykelbana är 3,6 meter bred. För att minimera skötsel anläggs 
ett buskskikt (max 70 cm) och mindre träd som stammas upp. Buskskiktet kan bestå av växter så som 
exempelvis Spirea. Exempel på mindre träd som kan stammas upp är exempelvis Tilia cordata ’Rancho’.” 
Planteringszonen sträcker sig ända till naturområdet i nordöst, se bild 51. 

Bild 52 - 55. Planteringen mellan körbana och gång- och cykelväg betår av skogslind och marktäckande 
Brokspirea.

Bild 50. Sektion E-E. Typsektion för 
verksamhetsgatan, sett från söder

Bild 51. Alléplanteringens utsträckning utmed gång- 
och cykelstråket markerat med grå prickar

Körbana Gång/Cykel Plantering
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Bild 56. Sektion F-F. Ny väganslutning mellan Handelsvägen och 
Verksamhetsgatan. Sett från sydöst.
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1.8. LOKALGATOR VID VERKSAMHETSVÄGEN

Målbild

Längs gatan ska det vara möjligt att ta sig fram för tyngre trafik till och från verksamhetsområdet. Utmed 
gatan ska det också vara säkert för fotgängare och cyklister att röra sig. Gång- och cykelstråk är separerat 
från körbanan.

Utformningsprinciper och materialval

Körbanan ges en bredd på 7 meter vilket möjliggör för tyngre trafik att röra sig utmed gatorna. Vid sidan om 
körbanan läggs en 3 meter bred kombinerad gång- och cykelväg. 

Norra anslutningsvägen (sektion F-F). 
Mellan cykelbana och körbana läggs en grusad yta som är 1 meter bred. I den grusade ytan placeras 
gatubelysning. Kantsten i granit läggs mellan körbana och belysningszon.

Södra anslutningsvägen (sektion G-G). 
Mellan cykelbana och körbana läggs ett 4 meter brett svackdike med dränering i botten. Körbana och 
cykelbana avvattnas mot diket. Befintlig belysning väster om körbanan nyttjas och för att lysa upp gång- och 
cykelvägen sätts ny belysning utmed denna. I svackdiket kan med fördel växter placeras.

Bild 57. Sektion G-G. Gång- och cykelvägens placering i förhållande till 
befintlig gata mellan Furulund och Handelsplatsen. Sett från sydöst. 
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Handelsområdet
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1.9. SKÖTSELVÄGAR

Målbild

Skötselvägar anläggs för att kunna underhålla dagvattenanläggningarna samt natur- och parkmark i området. 
Skötselvägarna ska även fungera som promenadstråk och tydliggöra gränsen mellan bostads- och allmän 
platsmark.

Utformningsprinciper och materialval

• Markbeläggning: grus, se bild 58.                             
• Skötselvägarnas ungefärliga sträckning finns illustrerade i bilden nedan samt på sida 8 och 24.
• På några platser bör det vara framkomligt för skötselfordon genom en plan yta, exempelvis gräsbevuxen, 

men utan att en grusväg anläggs. Se streckad orange linje i bilden nedan.

Bild 58b. Referensbild, beläggning 
skötselväg

Bild 58a. Ungefärlig dragning av grusade skötselvägar ses i 
svart streckad linje. Ytor som bör vara körbara men som inte 
utformas som grusvägar markeras med orange streckad linje.
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2. Park- och naturmark

NATUR: Kullen

NATUR - Söder om verksamhetsområdet

Bild 59. Översiktlig bild av park- och naturmark i Furulund.
Område planlagt som NATUR ses i grönt och område planlagt som PARK ses i 
gult. Bullerskyddets sträckning utmed väg 23 och Danska vägen illustreras med 
en streckad röd linje.

I bilden ses också hur områdets öppna dagvattensystem sträcker sig från söder 
till norr. Illustrationen visar inte exakt hur dagvattensystemet kommer att se ut 
men ger en bild av de stora dragen så som dammens storlek och placering samt 
att dikesstråket som leder vatten norrut genom området ska utformas på ett sätt 
som smälter in i omkringliggande natur.

PARK: Lekplats

NATUR - Öster om busshållplatsen

NATUR - Skog väster om förskolan

PARK - I nordväst

Bullervall - väg 23

Bullervall - Danska vägen

Dagvattendike i park- och naturmark

NATUR: Dagvattendamm
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2.1. PARK: LEKPLATSEN

Målbild

Lekplatsen integreras med skogen och den intilliggande kullen. 
Lekplatsen utformas delvis som en så kallad ”lekotop” vilket 
betyder att lekvärde skapas i naturliga gröna leklandskap. Vissa 
lekredskap byggs, dessa vävs in i skogslandskapet och görs 
gärna i trä.
Platsen blir en mötesplats i Furulund, både för boende och 
besökare till stadsdelen. 

Utformningsprinciper och materialval

• Vid utformningen av lekplatsen används naturliga material. 
Lek och landskap flätas samman. Det som finns på platsen så 
som stenar och träd tas till vara. Lekredskap byggs främst i 
trä eller andra naturmaterial.

• Belysning för att skapa trygghet och som en del i den lekfulla 
upplevelsen.

Bild 60. Orienteringskarta, lekplatsen 
markerat med röd streckad linje

Bild 61. Referensbild. Lekotop - lekvärde i naturliga 
gröna leklandskap. Bilden kommer från Boverket.

Bild 62 a och b. 
Referensbilder. 
Lekredskap i trä.
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2.2. NATUR: KULLEN 

Målbild

Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär. Fin, 
naturligt skogbevuxen kulle som bevaras och ska vara 
tillgänglig för rekreation. Inga anlagda stigar över kullen men 
det ska vara öppet så att det går att röra sig fritt.  

Den nordöstra hörnan av naturmarken kommer att påverkas 
då omkringliggande gata byggs. Det är viktigt att ingreppet i 
naturen blir så litet som möjligt och att naturen återställs till 
samma skogskaraktär som tidigare. Nya träd kommer behöva 
planteras.

Utformningsprinciper och materialval

• Skogspartiet upprätthålls, regelbunden röjning av eventuellt 
sly kan behövas för att skogen inte ska växa igen utan hela 
tiden vara möjlig att röra sig i.

• Skötselvägar anläggs i gräns mellan naturmark och 
kvartersmark. Vägarna utformas enligt vad som anges i 
avsnitt ”1.9 Skötselvägar”. 

Bild 63. Orienteringskarta, kullen 
markerat med röd streckad linje.

Bild 64. Skogen som omger kullen så som den ser ut 
idag
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2.3. PARK: I NORDVÄST

Målbild

Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär.

Dagvattendiket/stråket utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval

• Skogspartiet upprätthålls, regelbunden röjning behövs för att 
skogen inte ska växa igen utan hela tiden vara möjlig att röra 
sig i.

• Som utgångpunkt i gestaltningen av området gäller principen 
”ta tillvara på det som finns och förstärka det”. 

• Skogen ska utvecklas till att bli en öppen skog med en 
blandning av lövträd.

• Komplettera med nyplanterade träd där det behövs.
• Genom området löper ett dagvattendike som leder vatten 

från planområdets södra delar till dammen/våtmarken i norr. 
Det är viktigt att diket inte dras helt rakt genom naturmarken 
utan en aning meandrande likt ett naturligt vattendrag, 
vilket är ritat i dagvattenutredningen. Det är viktigt att diket 
utformas så att det blir smälter in och blir en del av skogs- 
och rekreationsområdet.

• Skötselväg ordnas utmed dagvattendiket (se bild 65 b). 
Vägarna utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 
Skötselvägar”.

• Direkt söder om den större dagvattendammen/våtmarken 
finns en naturlig kulle. Denna bevaras och gångstig över 
kullen i området ordnas.

Bild 65. Orienteringskarta, park i 
nordväst markerat med röd streckad linje

Bild 65 b. Sektion dike/skötselväg.
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2.3. NATUR: DAGVATTENDAMM

Målbild

Bostadsnära rekreationsområde med skogskaraktär.

Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval

• Till dagvattendammen/våtmarken leds dagvatten från hela 
Furulund, fördröjs och renas innan det leds vidare. Dammen/
våtmarken har en viktig funktion men är samtidigt en del av 
ett bostadsnära rekreationsområde. Dammen/våtmarken ska 
utformas så att det kan ge en känsla av en naturlig damm/
våtmark, se referensbild nedan. 

• Skötselväg runt dammen/våtmarken ordnas denna ansluts till 
den utmed dagvattendiket söderut Vägarna utformas enligt 
vad som anges i avsnitt ”1.9 Skötselvägar”. Slingan som 
löper runt dammen belyses.

• Kring dammen finns skog som upprätthålls, regelbunden 
röjning behövs för att skogen inte ska växa igen utan hela 
tiden vara möjlig att röra sig i.

• Som utgångpunkt i gestaltningen av skogen kring dammen 
gäller principen ”ta tillvara på det som finns och förstärka 
det”.

• Möjlighet att nå vattnet via brygga. Bild 66. Orienteringskarta, park i 
nordväst markerat med röd streckad linje

Bild 67. Referensbild, damm/våtmark i 
norr. Bilden visar en våtmark i Kalmar. 
Bilden är tagen från detaljplanens 
dagvattenutredning.
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2.4. NATUR: Skog väster om förskolan 

Målbild

Bostadsnära skogs- och rekreationsområde. 

Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att det både kan 
fungera tekniskt och bidra till ett positivt upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Utformningsprinciper och materialval

• Området behåller sin nuvarande karaktär som skogsområde.
• Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att skogen glesas ut och 

röjning mot uppväxande sly görs så att det är möjligt att 
skogen blir tillgänglig från omkringliggande gator och gång- 
och cykelvägar. 

• Regelbunden gallring är viktig ur trygghetssynpunkt för att 
skapa och upprätthålla en genomsiktlig skog.

• Genom skogsområdet går ett dagvattendike som leder 
vatten från planområdets södra delar till dammen/våtmarken 
i norr. Det är viktigt att dikena inte dras helt rakt genom 
naturmarken utan en aning meandrande likt ett naturligt 
vattendrag, vilket är ritat i dagvattenutredningen. Det är 
viktigt att diket utformas så att det smälter in och blir en del 
av skogs- och rekreationsområdet.

• Längs dagvattendikets östra kant läggs en skötselväg (se bild 
65 b). Vägen utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 
Skötselvägar” och ska också fungera som ett promenadstråk. Bild 68. Orienteringskarta, skogen väster 

om förskolan markerat med röd streckad 
linje

Odlingslo
tter
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2.5. NATUR: Skog öster om busshållplats

Målbild

Bostadsnära skogs- och rekreationsområde. 
 
Dagvattensystemet utformas på ett sätt så att de både kan 
fungera tekniskt och bidrar till ett positiv upplevelsevärde i 
stadsdelens natur- och parkområden.

Trygghetsaspekten ska väga tungt vid utformning av området 
kring busshållplatsen.

Utformningsprinciper och materialval

• Området behåller sin nuvarande karaktär som skogsområde 
med kompletterande träd där det behövs.

• Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att skogen glesas ut och 
att röjning mot uppväxande sly görs så att det är möjligt att 
se från Handelsvägen till gång- och cykelvägen. Lämpligt 
med uppstammade träd här för att säkerställa god sikt.

• Genom området löper ett dagvattendike som leder 
vatten norrut genom planområdet. Det är viktigt att 
dikena inte dras helt rakt genom naturmarken utan en 
aning meandrande likt ett naturligt vattendrag, vilket 
är ritat i dagvattenutredningen. Det är viktigt att diket 
utformas så att det blir smälter in och blir en del av 
skogs- och rekreationsområdet. I denna del av Furulund är 
dagvattendiket relativt djupt och diket bör släntas ut. 

• Skötselvägt ordnas utmed dagvattendiket. Vägarna 
utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9 Skötselvägar”.

 

Bild 69. Orienteringskarta, skogen öster 
om busshållplatsen markerat med röd 
streckad linje
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2.6. NATUR: Söder om verksamhetsområdet

Målbild

Grönyta.

Utformningsprinciper och materialval

• Grönyta med låg växtlighet, kan vara i form av gräsyta, 
ängsyta eller med en lägre plantering.

• Enstaka uppstammade träd kan behållas eller planteras på 
platsen.

Bild 70. Orienteringskarta, skogen öster 
om busshållplatsen markerat med röd 
streckad linje
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3. Belysning

3.1. GATUBELYSNING

Målbild

Skapa väl upplysta gator och gång- och cykelvägar för att skapa säkerhet och trygghet. Särskild omsorg vid 
val av armatur görs utmed Handelsvägen, belysning är en viktig del i att ge gatan en stadsmässig karaktär.
Gångstråk i anslutning till de båda dagvattendammarna belyses för att möjliggöra promenader i naturen året 
runt.

Utformningsprinciper och materialval

Utmed Handelsvägen placeras Atelje Lyktans Stockholmsarmatur (se bild 73) eller motsvarande. Stolpen 
får två armaturer, den som placeras åt väster placeras högre än den åt öster. Förslagsvis på en höjd om 7 
respektive 5 meter, om stolpen placeras 0,5 meter från körbanan blir hela gaturummet väl upplyst.
 
Längs områdets lokalgator och gång- och cykelvägar placeras kommunens standardarmatur Philips clearway 
eller motsvarande.

 Vid gång- och cykelpassager över Handelsvägen är god belysning extra viktigt, här placeras med fördel 
särskilda stolpar i anslutning till passagen.

Bild 71. Karta som visar 
gång- och cykelpassager där 
god belysning är av särskild 
vikt. 
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Bild 74. Ateljé Lyktans 
Stockholmsarmatur 
med dubbelarmar.

Bild 72. Karta som visar vilka stråk som 
kommer att belysas.
Orange - Ateljé lyktans Stockholmsarmatur, 
eller motsvarande
Gul - Philips clearway armatur, eller 
motsvarande

Bild 73. Philips clearway 
armatur
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4. Bullerskydd

Målbild

Längs väg 23 och Danska vägen uppförs bullerskydd i form av vall. Särskild omsorg vid utformningen läggs 
på entrén in till Furulund från Danska vägen. 

Bullerskyddet utmed Danska vägen

Utformningsprinciper och materialval

Bullerskyddet har totalt en höjd om 3 meter och utformas som en vall. Vid cirkulationsplatsen ges 
bullerskyddet en annan utformning för att markera entrén till Furulund och för att ge ett varierat uttryck 
utmed Danska vägen. Här anläggs en vall på 1 meter med ett två meter högt träplank ovanpå, se referensbild. 
Total längd för plank blir ca 80 meter.

Bullerskyddet utmed väg 23

Utformningsprinciper och materialval

Bullervallen är 4 meter hög och utformas som en vall. 

Bild 75. Bullervall och plank utmed Haganäsleden i Älmhult. 
Samma utformning utmed Danska vägen.

Bild 76. Ungefärlig sträcka där 
plank placeras på vall markerad 
med rödstreckad linje. Övrig del av 
bullerskyddet utformas endast som vall.
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5. Principer för skötsel

Nedan ses principer för skötsel för de olika ytorna inom planområdet.

Yta Skötselnivå Kommentar

Handelsvägen Gång- och cykelvägen längs med Handelsvägen är den 
högst prioriterade i området.
Regnbäddar/perenner.
Trädallé med markbeläggning grus.
Bänkar/sittplatser.

Torget Innehåller perenner, träd och bänkar/sittplatser. 
Fast källsorteringsstation.

Busshållplats

Cirkulationsplats Sten och belysning

Lokalgator vid bostadskv.

Gång- och cykelvägar 10 papperskorgar, 3 hundlatriner.
Bänkar/sittplatser.

Verksamhetsgatan Trädallé med marktäckande buskar.

Lokalgator vid 
verksamhetsvägen

Skötselvägar Stråken vinterunderhålls ej.

Park: Lekplats Lekutrustning: 
Hög
Grönyta: Mellan

Lekotop. Årlig besiktningskostnad.
Bänkar/sittplatser med bord.

Natur: Kullen Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas.

Park: I nordväst Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas.
Inom parkområdet ska ett lövskogsbestånd främjas.
Bänkar/sittplatser med bord.

Natur: Dagvattendamm VA-kollektivet bekostar funktion och skötsel av 
dagvattenanläggningarna. Gata/park bekostar skötsel av 
ytorna runtomkring. 

Natur: Skog väster om 
förskolan

Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att 
främja biologiska värden och möjlighet till rekreation 
och friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas. Framför 
allt behövs röjning mot gång- och cykelvägen norr om 
området.
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Natur: Skog öster om 
busshållplatsen

Mellan Skötsel som motsvarar ”skötselnivå mellan” enligt 
kommunens skötselkategorier för naturmark. Skötselnivå 
mellan innebär att naturmarken underhålls för att främja 
biologiska värden och möjlighet till rekreation och 
friluftsliv där trygghetsaspekten beaktas. Framför allt 
behövs röjning mellan Handelsvägen och gång- och 
cykelpassagen som löper genom naturområdet samt 
kring dagvattendammen. 

Natur: Söder om 
verksamhetsområdet

Enkel Enkel skötsel. Röjning så ofta som behövs för att det inte 
ska växa igen.

Belysning - -

Bullerskydd Enkel Enkel skötsel. Vallarna röjs så att sly inte växer sig högt.
Bullerplank i trä.

Anläggningstyp Driftskostnad per år

Gata, gc, parkering 1 338 000

Park, natur, planteringar 530 000

Dagvattenhantering 145 000

TOTALT 2 013 000

Driftskostnader för allmän platsmark inkl. kapitaltjänstkostnad

Medverkande tjänstemän
Vid framtagandet av gestaltningsprogrammet har följande tjänstepersoner medverkat.

Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Oleksandra Polupan, planarkitekt
Anna Welander, mark- och exploateringsingenjör

Tekniska förvaltningen

Ingela Thulander, parkförvaltare
Pär Svensson, projektingenjör
Fredrik Danielsson, produktionschef
Emelie Lindholm, gatuingenjör
Elinor Johansson, utredningsingenjör
John-Arne Sandström, skogsansvarig
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör

Kommunledningsförvaltningen
10 maj 2022

Malin Svensson    Arpine Minasyan
Planarkitekt     Stadsarkitekt 

Karin Wennberg
Planarkitekt
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SAMMANFATTNING: 

Älmhults kommun utreder detaljplansområdet Furulund i Älmhult. Efterklang har utrett hur närliggande vägar och den 

avfallsanläggning som finns nordväst om Furulund påverkar detaljplansområdet ur bullersynpunkt.  

Planerade bostäder inom området håller sig inom riktvärdet för trafikbuller enligt trafikbullerförordningen såvida 

fastigheter byggs med ett tillräckligt avstånd ifrån närliggande vägar. Detta bortsett från ett hus, som behöver nyttja 

tyst sida. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden 

ej överskrids. Ljudutbredningskartor finns presenterat som bilagor för ekvivalent samt maximal ljudnivå.  

Industribuller från avfallshanteringsanläggning är utrett och det kan konstateras att bullret från anläggningen ligger 

under de riktvärden för industribuller som gäller mot fasad för detaljplansområdet. 
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BILAGOR: 
 
Bilaga 1: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040 

Bilaga 2: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040  

Bilaga 3: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid – Prognos 2040 

Bilaga 4: Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik– Prognos 2040 

Bilaga 5: Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 6: Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik– Prognos 2040 

Bilaga 7: Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 8: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri normal verksamhet 

Bilaga 9: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 1 

Bilaga 10: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 2 

Bilaga 11: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri, sluttäckning 
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PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 5 av 19 

1 BAKGRUND 

Älmhults kommun utreder ny detaljplan för ett nytt område i Älmhult. Efterklang har fått i uppdrag att utföra en 

bullerutredning som avser trafik och industri. 

I området finns i huvudsak tre huvudvägar, V23, Danska vägen och Handelsvägen. Dessa påverkar bullersituation i 

området både för ekvivalent och maximal ljudnivå. En förskola planeras i detaljplansområdet för vilken det görs en 

beräkning för att se hur skolgården påverkas av trafiken i området. 

I området finns avfallsanläggningen Äskya vilket bedriver sin verksamhet strax nordväst om detaljplansområdet. I denna 

rapport täcks industribullret från avfallsanläggningen in med 4 olika scenarier. Normal drift, normaldrift +krossning med 

2 olika placeringar och sluttäckning. Industribullerutredning och trafikbullerutredning presenteras separat då det är 

olika typer av buller och riktvärden, detta enligt Boverkets frågor och svar om buller. Dock gäller att tyst sida avser en 

gemensam tyst sida för både trafik och industribuller. 

  

FIGUR 1 ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET FURULUND I ÄLMHULT, KÄLLA MALIN SVENSSON, 2022-03-01 
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PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 6 av 19 

2 UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• Vägtrafikuppgifter för Danska vägen, väg 23 & Handelsvägen från Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Vägtrafikuppgifter för rondell mellan Danskavägen och handelsvägen, Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Fastighetskartor samt geodata från Metria 

• Planillustration, Furulund, Älmhults kommun, 2021-10-04 

• Mätning av avfallsanläggningen Äskya den 18 mars 2021 utförd av Efterklang 

• Ljudmätningar från Efterklangs ljuddatabas. 

• Kontakt med Robert Jansson på Äskya 

• Plankarta 2021-10-25 Från Karin Wennberg 

• 20070209 Deldom Älmhult, 2007-02-09 

• Anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 90.110© vid Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun, 2021-

06-30 

• Boverkets frågor och svar om buller 2016-06-01 

• DWG höjdkurvor Äskya, Henrik Smedberg Swescan, 2021-10-06  
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PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 7 av 19 

2.1 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden i området kommer från uppgifter av Malin Svensson. Trafiken är beräknad för år 2040. Trafikbuller har 

beräknats enligt de flöden som presenteras i tabell 1.  Lastbilar har förutsatts hålla en hastighet på maximalt 80 km/h. 

TABELL 1 -BERÄKNAT TRAFIKFLÖDE FÖR VÄGAR I NÄROMRÅDET 

Väg ÅDT Tung trafik[%] Skyltad hastighet[km/h] År 

Väg 23 Norr 9963 13,3 100 2040 

Väg 23 Söder 7016 13,3 100 2040 

Danska vägen öst 5327 8 70 2040 

Danska vägen väst 3988 8 70 2040 

Handelsvägen 4759 8 40 2040 

Rondell Handelsvägen/ 

danska vägen 

7037 8 35/45 (i rondell/ut ur rondell till danska vägen) 2040 

 

FIGUR 2 –  BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMRÅRDET 
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PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 8 av 19 

3 RIKTVÄRDEN 

3.1 RIKTVÄRDEN TRAFIK 

3.1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER  

För bostäder gäller Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 
2015:16 med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid 
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.  
Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd 
mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

TABELL 2: RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER 
UPPDATERADE ENLIGT RIKSDAGSBESLUT 2017. 

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som 
inte bör överskridas  

- Dock om bostaden ≤ 35 m2  

  601) 

65 

 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 
uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden  

50  

 

702)  

 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad 
sida 

55  

 

70 (kl. 22-06)  

 

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.  

 

2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

3.1.2 TRAFIKBULLER VID LOKALER OCH FÖRSKOLA 

Det finns inga riktvärden utomhus för lokaler, kontor och verksamheter.  
 
För förskola gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17, Riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och spårtrafik, september 2017 utomhus på skolgård. Följande nivåer bör inte överskridas vid ny skolgård. 
 

TABELL 3 RIKTVÄRDE FÖR BULLER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK PÅ NY SKOLGÅRD (FRIFÄLTSVÄRDE). 

Del av skolgård Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 

 

701,2 

 

1) Nivån bör överskridas med som högst 10 dBA fem gånger per timme under den tid då skolgården nyttjas. 
2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07-18). 
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3.2 RIKTVÄRDEN INDUSTRI: 

Här sammanställs gällande villkor för industri och även Boverkets bullerriktvärden vilka gäller för detaljplansområdet. 

3.2.1 Gällande villkor för Äskya avfallshantering 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 07-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-07 

Buller mot befintliga bostäder1 50 dBA 50 dBA 40 dBA 

Krossning2 50 dBA Ej tillåtet Ej tillåtet 

1) Deldom 20070209 

2) Anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 

3.2.2 Riktvärden mot fasad  

Då nya bostäder anläggs intill industriellt bullrig verksamhet gäller Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 

utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – BFS 2020:2 

TABELL 4 – RIKTVÄDEN MOT FASAD UR BOVERKET ALLMÄNNA RÅD 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 06-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-06 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer 

förutsatt att tillgång till 

ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Ljuddämpad sida, utemiljö 

förskola och uteplats 

45 dBA 45 dBA 45 dBA 

 

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

tillfällen. 

• Vissa ljudkaraktärer 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 4 sänkas med 5 dBA.  
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4 BERÄKNINGSMETOD 

4.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från 

vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653. 

För beräkning av externt industribuller ha vi använt Nordiska beräkningsmodellen redovisad i rapport 32/ 1982 från 

Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - General prediction method”. 

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 8.1) från Braunstein + Berndt GmbH.  

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000 meter och för reflexerna 

50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts vid beräkning av fasadnivåer 

samt 1 reflex i utbredningskartor. 

Beräkningsförutsättningar: 

• Byggnader antas ha en våningshöjd på 2.8m 

• Första våningsplanet har en mottagare på 2.4m höjd. 

• Området mellan väg 23 och det södra området är plant. 

• Höjder för hus är tagna ur plankarta 2021-10-25 
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4.2 INDUSTRI 

Äskya avfallshantering täcker ett stort område där såväl återvinning för privatpersoner liksom återvinning för 

verksamhet tas omhand. Ett foto med beskrivning för hur uppdelning är för området finns i Figur 2. Ytan för hantering 

för avfall från privatpersoner ligger närmst detaljplansområdet.  

 

 

FIGUR 2 ILLUSTRERAR DE OLIKA BULLERKÄLLORNA SOM FANNS PÅ OMRÅDET 

 

Mätning utfördes den 18 Mars 2021 på avfallsanläggningen Äskya där flertalet bullerkällor mättes upp. Ljudeffekt och 

drifttid för de olika källorna uppskattades. Aktivitetstiden avser värsta timmen där samtliga källor har sitt värsta fall. I 

resultatet presenteras fyra fall som följer: 

• Ordinarie verksamhet 

• Ett scenario, benämnt fall 1, där krossningsmaskin placeras i det röda östra området i Figur 4, inklusive ordinarie 

verksamhet 

• Ett scenario, benämnt fall 2, där krossningsmaskin placeras i det röda västra området i Figur 4, inklusive 

ordinarie verksamhet 

• Ett fjärde scenario där man sluttäcker området, vilket presenteras exklusive ordinarie verksamhet 
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4.2.1 Ordinarie verksamhet 

Drifttid för avfallsanläggningen är måndagar kl 07-18, tisdag till fredag kl 07-16 och lördagar kl 09-14. 

Enligt tillstånd finns ingen tidsbegränsning vad avser den normala verksamheten. 

I tabell 5 sammanfattas samtliga bullerkällor för den ordinarie verksamheten på området.  

TABELL 5 – AKTIVITETER FÖR ÄKSYA, ORDINARIE VERKSAMHET 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

Nedställning container 85,9 5 3 

Plocka upp liten 

container 

82,9 5 3 

Tömma liten container 95,6 5 3 

Släpning container 96,6 120 3 

Släpning container 

dåliga lager 

102,4 120 1 

Glascykel 88,5 120 1 

Pressning trä 84,9 120 2 

Slänga material i tom 

container 

72,6 15 1 

Hjullastare 105,6 3600 1 

Grävmaskin 107,6 3600 1 

Lastbilar och sopbilar 

på området* 

102,6 360 1 

* Verksamhetsbuller avser när lastbilar kör på det egna området. När lastbilar och sopbilar lämnar området anses de 

som trafikbuller. 
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4.2.2 Kampanj krossning  

På Äskya återvinningscentral tar man in externa maskiner som utför krossning. Detta sker ungefär under två veckors tid 

ca 4 gånger om året och är då utöver den ordinarie verksamheten. Krossningsmaskinen har två områden den får placeras 

inom då den krossar material och bullrar. Dessa två områden är markerade med rosa i Figur 3 och benämns fall 1 och 

fall 2.   

TABELL 6 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

Krossning 116 3600 1 

 

 

FIGUR 3 – POSITIONER FÖR KROSSNINGSKAMPANJEN 

  

Fall 1 Fall 2 
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4.2.3 Sluttäckning 

Sluttäckningen av avfallsanläggningen är planerat att göra av en extern aktör. De maskiner som krävs för sluttäckning 

är uppskattade utifrån vad som används vid en liknande storlek av täckt med lämpliga maskiner. Maskinernas aktivitet 

är jämnt fördelat över området.  

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

2xGrävmaskin 108 1800 1 

2xHjullastare 106 1800 1 

2xDumper 104 1800 1 

Bandschaktare 108 1800 1 
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5 RESULTAT 
Beräknade trafikbullernivåer redovisas både som utbredningskarta 1,5m över mark och som beräknade frifältsvärden 

dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som beräkningspunkter för utemiljö. Beräknade 

fasadnivåer samt frifältspunkter är direkt jämförbara mot riktvärden.  

5.1 TRAFIKBULLER 

Resultat är uppdelat i Leq24h, vilket innebär ett medelvärde för dygn, Lmax dag, vilket innebär 5:e högsta nivå för en 

genomsnittlig timme dagtid och Lmax natt vilket innebär 5:e högsta maximal ljudnivå nattetid.  

Följande bilagor redovisas för trafikbuller i slutet av rapporten: 

TABELL 7 BILAGOR FÖR TRAFIKBULLER SOM REDOVISAS I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Kommentar Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Typ av bilaga 

1 Leq Kl. 00-24 Högsta beräknad nivå med avseende på 

samtliga våningsplan 
1,5m Översiktskarta 

2 Lmax Kl. 06-22 5:e högsta nivå genomsnittlig timme kl 06-22 1,5m Översiktskarta 

3 Lmax Kl. 22-06 5:e högsta nivå kl 22-06 1,5m Översiktskarta 

4 Leq Kl. 00-24 Utbredning utan reflex i förskolebyggnad 1,5m Förskola 

5 Lmax  Kl. 06-22 Utbredning utan reflex i förskolebyggnad 1,5m Förskola 

6 Leq Kl. 00-24 Per våningsplan 1,5m Förstoring 

norr 

7 Lmax  Kl. 22-06 

 

5:e högsta nivå kl 22-06 

per våningsplan 

1,5m Förstoring 

norr 

 

5.1.1 Kommentar till bilagor 

Bilaga 1,2,3 avser det totala området Furulund, där maxnivåer är uppdelade för dagtid och nattetid. Detta då krav för 

maximalnivåer delas upp i dagtid och nattetid vilket används för krav för uteplats respektive krav mot fasad. 

Bilaga 4 & 5 avser förskolan. Dessa nivåer är beräknade som frifältsnivåer, dvs inga reflexer i den egna fasaden. Detta 

för att redovisade nivåer i bilagorna ska vara direkt jämförbara med riktvärden. Resultatet visar att området närmst 

vägen ej är avsett för skolgård. 

Bilaga 6 & 7 är en förstorning av bilaga 1 & 3 för det norra området. Detta då nivåerna är närmre de krav som ställs och 

kan studeras mer i detalj. 

5.2 INDUSTRIBULLER 

Industribuller är uppdelat i 4 olika bilagor med olika typer av driftsfall. Varje driftfall är unika och påverkar Furulund 

olika. 
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TABELL 8 FÖLJANDE BILAGOR REDOVISAS FÖR INDUSTRIBULLER I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Driftsfall 

8 Leq  Ej tidsbegränsad 1,5m Normal drift 

9 Leq Kl. 06-18 1,5m Normal drift och kampanj av 

krossning, fall 1 

10 Leq Kl. 06-18 1,5m Normal drift och kampanj av 

krossning, fall 2 

11 Leq Ej tidsbegränsad 1,5m Industri sluttäckning 

 

Där bilaga 8 avser den normala verksamheten, dvs den dagliga verksamheten när företag och privatpersoner kommer 

till anläggningen och tömmer skräp. Här ingår även den normala verksamheten för Äskya t ex flytt av containrar. 

Bilaga 9 avser den normala verksamheten inklusive krossningsmaskin som placerades i värsta positionen i fall 1, det 

östra området i Figur 3. 

Bilaga 10 avser den normala verksamheten inklusive krossningsmaskin som placerades i värsta positionen i fall 2, det 

västra området i Figur 3. 

Bilaga 11 avser den sluttäckning som sker då verksamheten ska sluttäckas.  
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6 SLUTSATS 

6.1 ÅTGÄRDER 

De åtgärder som är medräknade i utredningen är: 

• En ~600 Meter lång bullervall på 4 m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen ligger 

längs med V23, rödmarkerad i Figur 5.  

• En bullervall på ~100m som går från 4m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen går 

från väg 23 och fasas successivt ner till 1m höjd, orangemarkerad i figur 5.  

• I den norra delen av området placeras en ~70 och en ~300m lång bullervall på 1m höjd över den marknivå som 

finns i beräkningsmodellen med ett 2m högt bullerplank ovanpå vallen, Blåmarkerad i Figur 5. 

 

 

FIGUR 4 KARTA ÖVER ÅTGÄRDER 

Vad gäller bullervallar i kombination med bullerplank kan man kombinera dessa fritt så länge totalhöjden är densamma.  

Bullerplank placeras så nära vägen som möjligt för att ha största möjliga effekt. Beräkning är utförd med basen till 

bullervallen är placerad 1m ifrån viltstängsel och en släntlutning på 1:2. En vall med den lutningen skall bekläs för att 

bestå väder och vind.  

En vall är betydligt billigare än plank, men tar betydligt mer mark i anspråk. Dock betyder det att krönhöjden för vallen 

kommer att skjutas längre ifrån vägen vilket betyder att den blir mindre effektiv. 
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6.2 SLUTSATS TRAFIKBULLER 

Lägenheter villor och förskola klarar de krav som ställs för Furulund för trafikbuller. Samtliga hus klarar de krav som 

ställs för trafikbuller, förutom det som finns inringat i rött i Figur 6.  

6.2.1 Hus som behöver nyttja tyst sida 

I Furulund finns ett hus som behöver nyttja tyst sida och det är inringade med rött i Figur 6. Det gäller för samtliga 

våningsplan. Tyst sida finns på fasad benämnd med nummer 231 i Figur 6. Gavlar uppfyller ej tyst sida. Vill man ej nyttja 

tyst sida kan huset flyttas längre 3,5 m längre bort från vägen än illustrerat. 

 

FIGUR 5 HUS SOM BEHÖVER NYTTJA TYST SIDA 

6.2.2 Uteplats 

Placering av uteplats kan ske relativt fritt i området. I bilaga 1 & 2 kan man se den mörkgröna färgen som visar vilka ytor 

som är godkända för placering av uteplats. De områden som ej är godkända finns i direkt anknytning till vägar tex utmed 

Handelsvägen.  

6.2.3 Förskola 

Den ekvivalenta ljudnivån blir dimensionerande för planerad förskola. Se bilaga 4 & 5 där pedagogisk yta kan placeras i 

område med mörkgrön färg. För övrig skolgård, som ej är avsedd för pedagogisk verksamhet, gäller istället grön och 

mörkgrönt område för ekvivalent ljudnivå Det är möjligt att anlägga skolgården närmare med någon form av åtgärd, t 

ex plank eller vall vid vägen. 
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6.3 SLUTSATS INDUSTRIBULLER 

Samtliga riktvärden uppfylls för industribuller och det krävs inga riskreducerande åtgärder. 

6.3.1 Krav dagtid 

Verksamheten uppfyller de riktvärden som finns mot fasad dagtid, både för ordinarie verksamhet, krossning för två olika 

scenarier samt sluttäckning. 

6.3.2 Krav kvällstid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för kväll. kl 18-22, samt lör-, sön och helgdagar kl. 06-22, för 

ordinarie verksamhet och  för sluttäckning. 

6.3.3 Krav nattetid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för natt. Den verksamhet som kan förekomma är ordinarie 

verksamhet och sluttäckning.  

6.4 VARFÖR RIKTVÄRDEN ÄR STÄLLDA MOT FASAD? 

Kraven som ställa, är ställda mot fasad. Detta då kraven är designade på ett sådant sätt att exploatören ska ha goda 

möjligheter att uppfylla de krav som ställs för inomhusnivåer. Beräkning av inomhusvärden beror på bland annat 

planlösning, dimensioner på hus, storlek på fönster, material, som är parametrar man ej vill råda över i en detaljplan 

utan är exploatören möjlighet och skyldighet att välja på ett sådant sätt att rådande inomhuskrav uppfylls.   
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Bilaga 1 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040 
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7457
74
7456

7463

7459

7359
74
7357

64
66

Bilaga 2 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040 
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

3

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Punkt redovisar det värsta våningsplanet per fasad.
Uppfyller redovisat värde kravet, uppfyller samtliga 
våningsplan kravet för redovisad fasad. 

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax,22-06 h [dBA]

 < 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5

 >= 80,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg
2 Punkt vid fasad

Kontor

Bullerskyddsvall

0 35 70 140 210 280
m

79
76

59
75

78
76

62
76

68
74

77
74

68
63

65
70

63
61

61
65

7165
72 77

65
6056

64

58
6471

64 64

6152

60

56
6470

62
57

64

67 72
75

74
72

68
47

47
80

80

76 65

53
76

79

79
75 51

60

76

79

79

74

61
74

76

74

61
74

76

56 65
6563

60
49
59

63

57
52
59

62

55
62

64
63

59
61

65 53

65 55

60 64

55 64

62 64

64 68

60 70

5163

496280

54
50

49
57

4847
53

49
56

50
56

54
54

54
5154

6562
46

66
45

67
50

6864
5063

68
51

65
52

61
5353

68
60

58
55

5652

6570
62

58
57

54
59

61

65 62
57

6765

5653
5857

70

70

5659

6855
6557

6861

6165

58
65 62

65
65

65
64

68

5763

6962

6370

6370

6470

6269

6964

5364

70
61

5068

5474
79

79
7467

5374
79

79
7454

5974
79

79
7455

6776
80

79
7457

49 65

4366

6656

6556

6860

51 64

51 65

53 64

5770

7758

7858

7859

7858

7857

7756

7857

7857
77
7856

7763

7759

7759
77
7757

65
66

Bilaga 3 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

4

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark och avser frifältsvärden

Utbredningkarta avser utan reflex förskolebyggnaden

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-04
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq,24 h [dBA]

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5

 >= 70,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

Skola

0 5 10 20 30 40
m

Bilaga 4 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040 
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

5

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark  och avser frifältsvärden

Utbredningkarta avser utan reflex förskolebyggnaden

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-04
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax,06-22 [dBA]

 < 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5
80,5- 85,5
85,5- 90,5

 >= 90,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

Skola

0 5 10 20 30 40
m

Bilaga 5 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040 

222



Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

6

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq,24h [dBA]

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5

 >= 70,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

Bullerskyddsvall

0 5 10 20 30 40
m

I 61
II 61
III 61

I 54
II 56
III 56

I 45
II 49
III 51

I 58
II 59
III 60

I 59
II 59
III 59

I 55
II 55
III 54

I 46
II 46
III 48

I 55
II 57
III 57

I 50
II 54
III 54

I 53
II 55
III 54

I 59
II 60
III 60

I 57
II 60
III 60

I 51
II 54

I 45
II 47

I 48
II 51

I 54
II 58

I 49
II 50

I 43
II 46

I 46
II 49

I 50
II 52

I 51
II 54

I 48
II 50

I 51
II 53

I 57
II 59

I 50
II 53

I 43
II 45

I 48
II 51

I 47
II 50

Bilaga 6 Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik, Prognos 2040 
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

7

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax,22-06 [dBA]

 < 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5

 >= 80,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

Bullerskyddsvall

0 5 10 20 30 40
m

I 79
II 78
III 77

I 75
II 76
III 75

I 52
II 57
III 59

I 73
II 75
III 75

I 78
II 78
III 76

I 75
II 75
III 74

I 61
II 61
III 60

I 73
II 76
III 75

I 62
II 66
III 68

I 74
II 74
III 74

I 77
II 77
III 77

I 73
II 74
III 74

I 64
II 68

I 61
II 63

I 62
II 65

I 65
II 70

I 61
II 63

I 58
II 61

I 59
II 61

I 63
II 65

I 71
II 71

I 65
II 64

I 72
II 72

I 77
II 76

I 58
II 65

I 54
II 58

I 63
II 64

I 64
II 64

Bilaga 7 Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040 
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

8

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, normal
verksamhet 00-24
[dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Bullerskyddsvall
I 57 50
II 58 51
III 59 52 Tabell för våningsplan

Skola

0 20 40 80 120 160
m

I 31
II 32

I 30
II 23

I 32
II 32

I 32
II 32

I 30
II 30
III 30
IV 30

I 12
II 12
III 13
IV 14I 21

II 28
III 30
IV 30

I 11
II 12
III 12
IV 13

I 30
II 30
III 30
IV 30

I 21
II 23
III 23
IV 14

I 25
II 29
III 30
IV 30

I 21
II 22
III 23
IV 29

I 22
II 21
III 31

I 32
II 31
III 31 I 15

II 15
III 16

I 27
II 28
III 15

I 32
II 32
III 32

I 22
II 21
III 19

I 15
II 15
III 16

I 23
II 31
III 31

I 22
II 30
III 31

I 17
II 13
III 14

I 20
II 24

I 24
II 30
III 33
IV 33

I 15
II 15
III 15
IV 17

I 30
II 33
III 33
IV 34

I 17
II 17
III 15
IV 17

I 31
II 34
III 34
IV 34

I 15
II 15
III 15
IV 17

I 20
II 20
III 17
IV 18

I 28
II 31
III 34
IV 34

I 35
II 35 I 31

II 33

I 32
II 31

I 36
II 36

I 35
II 35

I 18
II 19

I 28
II 30

I 33
II 34

I 24
II 28

I 33
II 33

I 17
II 18

I 33
II 33

I 24
II 31

I 21
II 22 I 15

II 16

I 34
II 34 I 31

II 33

I 34
II 21

I 36
II 36

I 23
II 20

I 35
II 35

I 35
II 35 I 33

II 33

I 36
II 36 I 32

II 28

I 35
II 35 I 22

II 25

I 24
II 27
III 33 I 31

II 33
III 33

I 15
II 15
III 16

I 21
II 21
III 22

I 33
II 33
III 34

I 28
II 33
III 33

I 16
II 16
III 16

I 31
II 27
III 27

I 33
II 34
III 34I 30

II 34
III 34

I 31
II 31
III 31

I 23
II 23
III 23

I 35
II 35

I 35
II 35

I 20
II 20

I 23
II 23

I 35
II 35

I 33
II 35 I 21

II 23

I 29
II 30

I 27
II 33

I 31
II 34 I 31

II 34
I 19
II 23

I 17
II 19

I 29
II 15

I 27
II 24

I 18
II 20

I 27
II 29

I 24
II 25

I 18
II 18

I 14
II 15

I 30
II 31

I 25
II 24

I 20
II 25

I 28
II 31

I 31
II 31
III 31

I 16
II 15
III 22

I 20
II 21
III 23

I 31
II 31
III 34

I 24
II 31

I 26
II 30

I 19
II 14

I 21
II 30

I 29
II 30 I 13

II 14

I 16
II 16

I 22
II 23

I 16
II 17

I 22
II 24

I 31
II 31

I 21
II 23

I 20
II 22

I 15
II 16

I 20
II 21

I 20
II 23

I 22
II 23

I 26
II 21

I 15
II 16

I 29
II 30

I 15
II 16

I 25
II 27

I 15
II 16I 23

II 23

I 25
II 24I 33

II 34

I 28
II 31

I 33
II 34

I 30
II 19

I 32
II 34

I 20
II 22

I 18
II 21

I 34
II 33 I 34

II 34

I 25
II 26

I 14
II 14

I 29
II 29

I 28
II 25

I 33
II 32

I 30
II 32

Bilaga 8 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri normal verksamhet
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

9

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, fall 1 verksamhet 
vardagar 06-18
[dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Bullerskyddsvall
I 57 50
II 58 51
III 59 52 Tabell för våningsplan

Skola

0 20 40 80 120 160
m

I 42
II 42

I 41
II 38

I 39
II 43

I 42
II 42

I 40
II 41
III 41
IV 41

I 23
II 23
III 23
IV 24I 38

II 32
III 33
IV 37

I 22
II 22
III 23
IV 24

I 41
II 41
III 41
IV 41

I 33
II 40
III 32
IV 25

I 37
II 41
III 42
IV 41

I 39
II 39
III 39
IV 41

I 36
II 37
III 42

I 42
II 42
III 42 I 27

II 27
III 28

I 29
II 29
III 25

I 42
II 42
III 42

I 40
II 27
III 27

I 25
II 25
III 26

I 40
II 43
III 43

I 32
II 41
III 42

I 24
II 24
III 25

I 36
II 35

I 39
II 40
III 43
IV 43

I 29
II 25
III 25
IV 27

I 39
II 43
III 44
IV 44

I 27
II 27
III 27
IV 28

I 38
II 40
III 43
IV 44

I 30
II 26
III 26
IV 25

I 27
II 25
III 25
IV 26

I 32
II 37
III 39
IV 39

I 45
II 45 I 33

II 35

I 33
II 33

I 41
II 44

I 39
II 40

I 31
II 34

I 30
II 31

I 37
II 40

I 28
II 35

I 36
II 36

I 34
II 35

I 38
II 39

I 33
II 35

I 37
II 37 I 23

II 24

I 44
II 45 I 38

II 35

I 35
II 29

I 42
II 45

I 29
II 27

I 40
II 41

I 45
II 45 I 35

II 35

I 45
II 46 I 40

II 43

I 42
II 45 I 38

II 42

I 32
II 33
III 39 I 34

II 36
III 36

I 25
II 23
III 23

I 37
II 38
III 38

I 36
II 39
III 39

I 31
II 35
III 35

I 30
II 34
III 23

I 36
II 37
III 38

I 38
II 39
III 39I 34

II 37
III 36

I 33
II 36
III 37

I 37
II 38
III 38

I 39
II 40

I 37
II 37

I 31
II 36

I 38
II 40

I 39
II 40

I 35
II 36 I 26

II 27

I 38
II 38

I 37
II 39

I 34
II 39 I 32

II 34
I 33
II 26

I 32
II 33

I 32
II 23

I 30
II 35

I 27
II 28

I 33
II 34

I 28
II 28

I 35
II 36

I 22
II 23

I 36
II 37

I 31
II 31

I 30
II 35

I 30
II 32

I 42
II 42
III 42

I 38
II 40
III 40

I 27
II 28
III 29

I 39
II 37
III 42

I 33
II 35

I 32
II 35

I 29
II 21

I 31
II 35

I 31
II 34 I 21

II 21

I 25
II 24

I 29
II 30

I 27
II 28

I 32
II 34

I 34
II 35

I 31
II 32

I 30
II 33

I 24
II 25

I 29
II 30

I 27
II 27

I 33
II 28

I 29
II 29

I 23
II 24

I 32
II 33

I 23
II 23

I 33
II 32

I 23
II 24I 30

II 31

I 35
II 40I 42

II 44

I 35
II 32

I 39
II 37

I 32
II 31

I 33
II 36

I 27
II 31

I 28
II 28

I 44
II 44 I 44

II 45

I 38
II 39

I 28
II 25

I 31
II 31

I 38
II 38

I 44
II 42

I 35
II 39

Bilaga 9 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 1
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

10

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, Fall 2 verksamhet 
vardagar 06-18
[dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Bullerskyddsvall
I 57 50
II 58 51
III 59 52 Tabell för våningsplan

Skola

0 20 40 80 120 160
m

I 32
II 32

I 30
II 25

I 33
II 33

I 33
II 33

I 30
II 31
III 31
IV 32

I 18
II 18
III 18
IV 18I 24

II 29
III 31
IV 30

I 18
II 17
III 18
IV 18

I 31
II 31
III 31
IV 32

I 25
II 27
III 27
IV 25

I 27
II 31
III 31
IV 32

I 24
II 25
III 26
IV 30

I 27
II 27
III 32

I 32
II 32
III 32

I 24
II 24
III 20

I 28
II 29
III 21

I 32
II 33
III 33

I 24
II 25
III 22

I 20
II 20
III 20

I 28
II 32
III 32

I 25
II 31
III 32

I 20
II 18
III 19

I 22
II 25

I 26
II 31
III 34
IV 34

I 22
II 21
III 19
IV 20

I 31
II 33
III 34
IV 34

I 20
II 20
III 20
IV 21

I 32
II 34
III 34
IV 34

I 21
II 19
III 20
IV 21

I 22
II 22
III 20
IV 21

I 29
II 31
III 34
IV 34

I 35
II 36 I 32

II 33

I 33
II 32

I 36
II 36

I 35
II 36

I 23
II 26

I 29
II 30

I 33
II 34

I 25
II 28

I 34
II 33

I 24
II 21

I 33
II 34

I 27
II 31

I 23
II 24 I 20

II 20

I 35
II 35 I 31

II 33

I 34
II 24

I 36
II 36

I 25
II 24

I 36
II 36

I 35
II 35 I 33

II 33

I 36
II 36 I 32

II 29

I 36
II 36 I 25

II 27

I 28
II 30
III 34 I 32

II 34
III 34

I 19
II 19
III 20

I 23
II 23
III 24

I 34
II 34
III 34

I 29
II 34
III 34

I 21
II 22
III 20

I 31
II 28
III 28

I 34
II 34
III 35I 31

II 34
III 35

I 31
II 31
III 31

I 25
II 25
III 25

I 35
II 35

I 35
II 35

I 22
II 22

I 25
II 25

I 35
II 35

I 34
II 36 I 25

II 27

I 30
II 30

I 28
II 33

I 32
II 34 I 33

II 35
I 26
II 27

I 20
II 21

I 29
II 19

I 28
II 27

I 22
II 23

I 28
II 29

I 27
II 28

I 21
II 21

I 21
II 19

I 30
II 31

I 26
II 26

I 22
II 26

I 29
II 32

I 32
II 32
III 32

I 25
II 26
III 28

I 27
II 28
III 28

I 32
II 32
III 34

I 27
II 31

I 28
II 31

I 20
II 18

I 23
II 31

I 30
II 31 I 17

II 18

I 21
II 20

I 24
II 26

I 20
II 20

I 24
II 26

I 31
II 32

I 23
II 24

I 24
II 25

I 21
II 21

I 22
II 23

I 23
II 25

I 27
II 27

I 27
II 25

I 19
II 20

I 29
II 31

I 19
II 20

I 26
II 28

I 19
II 20I 25

II 25

I 26
II 26I 34

II 34

I 29
II 32

I 34
II 35

I 30
II 21

I 32
II 35

I 21
II 24

I 22
II 25

I 34
II 34 I 34

II 34

I 27
II 28

I 21
II 19

I 29
II 29

I 28
II 26

I 34
II 33

I 31
II 33

Bilaga 10 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 2

Bilaga 10 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 2
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

11

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, Sluttäckning
00-24
[dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Bullerskyddsvall
I 57 50
II 58 51
III 59 52 Tabell för våningsplan

Skola

0 20 40 80 120 160
m

I 35
II 35

I 32
II 27

I 35
II 35

I 35
II 35

I 33
II 33
III 34
IV 34

I 16
II 16
III 17
IV 18I 26

II 30
III 32
IV 33

I 16
II 16
III 16
IV 17

I 34
II 34
III 34
IV 34

I 26
II 29
III 29
IV 23

I 31
II 32
III 34
IV 34

I 27
II 28
III 29
IV 33

I 27
II 26
III 34

I 34
II 34
III 34 I 22

II 22
III 20

I 29
II 31
III 19

I 35
II 35
III 35

I 30
II 29
III 25

I 22
II 22
III 23

I 28
II 34
III 34

I 27
II 34
III 34

I 23
II 17
III 18

I 25
II 30

I 28
II 34
III 35
IV 36

I 19
II 19
III 18
IV 20

I 31
II 35
III 36
IV 36

I 24
II 24
III 19
IV 21

I 35
II 36
III 36
IV 36

I 20
II 19
III 19
IV 21

I 23
II 23
III 21
IV 22

I 34
II 35
III 37
IV 37

I 37
II 37 I 33

II 34

I 34
II 31

I 38
II 38

I 38
II 38

I 30
II 32

I 29
II 33

I 34
II 36

I 29
II 30

I 37
II 37

I 30
II 29

I 36
II 37

I 30
II 34

I 30
II 31 I 20

II 21

I 37
II 37 I 33

II 34

I 34
II 28

I 38
II 38

I 32
II 23

I 38
II 38

I 38
II 38 I 34

II 34

I 38
II 38 I 31

II 30

I 38
II 38 I 26

II 30

I 31
II 32
III 37 I 36

II 37
III 37

I 19
II 19
III 21

I 26
II 27
III 27

I 37
II 37
III 37

I 32
II 34
III 34

I 21
II 21
III 20

I 34
II 34
III 34

I 35
II 37
III 37I 36

II 37
III 38

I 32
II 34
III 35

I 27
II 28
III 28

I 38
II 38

I 38
II 38

I 31
II 33

I 28
II 28

I 38
II 38

I 36
II 37 I 25

II 30

I 36
II 36

I 33
II 36

I 33
II 37 I 34

II 37
I 25
II 29

I 23
II 24

I 29
II 20

I 29
II 29

I 23
II 25

I 29
II 31

I 28
II 29

I 23
II 24

I 19
II 20

I 32
II 33

I 28
II 29

I 28
II 32

I 31
II 33

I 34
II 34
III 35

I 21
II 20
III 28

I 25
II 26
III 28

I 34
II 35
III 37

I 30
II 33

I 30
II 33

I 29
II 17

I 27
II 33

I 31
II 33 I 17

II 18

I 20
II 20

I 29
II 30

I 20
II 21

I 26
II 28

I 31
II 32

I 26
II 27

I 24
II 25

I 19
II 20

I 31
II 31

I 22
II 28

I 26
II 26

I 24
II 22

I 19
II 21

I 31
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1. Bakgrund och syfte 
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en 
dagvattenutredning som ska utgöra underlag till Detaljplan för Äskya 1:27, Furulund. 
Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra bostäder och verksamhetsområden. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, 
förändringarna i dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt 
detaljplaneförslag, behov av rening och fördröjning samt ge förslag på   
dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet. 

Föreliggande dagvattenutredning är baserad på tilltänkt exploatering enligt 
plankarta daterad 2022-02-16, se figur 1. 

 

  

Figur 1 Plankarta, daterad 2022-02-16 
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2. Allmänt 

2.1. Planområde 
Aktuellt område för dagvattenutredning, Furulund är beläget i östra Älmhult. I 
norr begränsas området av Danska vägen, i söder mot handelsområdet med Ikea, i 
väster mot Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar och i öster mot Väg 23. 

Planområdet är cirka 38,1 hektar och utgörs i nuläget till största delen obebyggd   
skogs- och mossmark. Två privata fastigheter, Äskya 1:20 och 1:31 finns inom 
planområdet. Handelsvägen korsar planområdet och kommer att vara oförändrad 
i sträckning och höjd. Översikt ses i figur 2.  

 

 
Figur 2 Planområde 

Det två vita områdna insprängda mellan Handelsvägen och verksamhetsområdet i 
söder, se figur 1 benämns optionsområdet och ingår inte i detaljplanen.  
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2.2. Befintligt dagvattennät 
Det finns inget utbyggt dagvattenledningsnät inom planområdet. Befintliga diken 
och vägtrummor avvattnar området, se plansch 1.  I nordväst finns trumma, 
under Danska vägen som utgör utlopp för planområdet. Under Väg 23 leder 
befintlig trumma vatten från Froafälle mosse till planområdet. I nordöst finns en 
trumma under Danska vägen. Då vattengången är osäker är det inte klarlagt om 
denna trumma belastar planområdet eller inte.  

Det finns ett dikningsföretag inom planområdet, ”Gemöns torrläggningsföretag 
av år 1938”, se figur 3. "Företaget avser att genom upptagande av åtskilliga diken 
och dikesgrenar bereda ökad möjlighet till torrläggning av i företagets ingående 
odlad jord. En ej oväsentlig del av annan mark beräknas även vinna nytta av 
företaget i angivna hänseenden." 

En del av dikningsföretaget har sin början i den västra mossen och avvattnar 
planområdet åt nordväst via trumma i Danska vägen och vidare mot Möckeln. 
Dikningsföretaget har inte omprövats. Planområdets nordvästra hörn ingår i 
båtnadsområdet, men övriga mark har ingen båtnad av markavvattningsföretaget. 
Dikeslängden är totalt 5270 meter, från planområdet till Möckeln. 

  

Figur 3 Dikningsföretag inom undersökningsområdet 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområde 
Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 47 ha som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln, se plansch 1. Cirka 20 
ha av Froafälle mosse öster om Väg 23 avleds genom planområdet då man ser 
avrinningsstråk i Scalgo. Froafälle mosse är en dikad torvtäkt och avrinning från 
denna är svår att analysera korrekt utifrån terrängmodell. 

Höjdskillnaden inom planområdet varierar mellan cirka +146 och cirka +157.  

Enligt tidigare utredningar och mätningar samt nyligen gjorda mätningar framgår 
att grundvattennivåerna i området ligger högt eller mycket högt. I mossmark kan 
grundvattennivån antas ligga i markytan.  

Generellt är de lägre mossmarkerna blötare och vattnet rinner hit från de högre 
partierna. Kyrke myr i nordväst, område mot Danska vägen i nordöst, mellan 
Handelsvägen och Väg 23 samt optionsområdet i söder utgör tre tydliga lågpartier 
inom planområdet. Delar av Froafälle mosse öster om Väg 23 samt de södra och 
mellersta delarna av planområdet avvattnas genom diken till Kyrke myr.  

Området mot Danska vägen i nordöst är förbundet via befintlig vägtrumma mot 
ett lågparti norr om Danska vägen. Dimension och vattengång på vägtrumman är 
osäker och det behövs vid detaljprojektering säkerställas att vatten från 
planområdet inte leds bort via denna trumma. Vägdiken längs Danska vägen leder 
en del av detta vatten vidare mot nordväst och den befintliga cykelundergång som 
utgör en instängd lågpunkt.  

2.4. Recipient 
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenförekomster, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska ha uppnåtts. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras 
i 5 kap. miljöbalken.   

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Närmaste grundvattenförekomst Älmhultsåsen påverkas ej.  
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Möckeln  
Möckeln ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är 10 meter djup, har en 
yta på 46,1 kvadratkilometer och befinner sig 136 meter över havet. Vid provfiske 
har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och 
faren. 

Tre tillflöden finns, den större Helge å som mynnar i Möckeln vid Diö i nordöst, 
samt de två mindre Lilla Helge å och Agunnarydsån (som även den benämns 
Helge å i mer nutida källor) som mynnar i sjön längst i nordöst respektive 
nordväst. Utloppet från sjön sker vid fastigheterna Älvanäs och Byvärma i 
nordväst, där Helge å sedan fortsätter söderut mot Hanöbukten i östra Skåne.  

Vattenståndet kan variera cirka 1 meter upp eller ner över medelvattenlinjen (137 
till 135 meter över havet) beroende på nederbörd och tillrinning, men sjön är inte 
reglerad. (Källa Wikipedia) 

Enligt senaste statusklassning i VISS (2017-2021) har vattenförekomsten klassats 
som ytvatten som ej uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. 

Den kemiska statusen klassas som ”uppnår ej god” då gränsvärdet för kvicksilver 
överskrids, vilket det gör i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen 
har bedömts som ”måttlig” med avseende på fisk, morfologiska förändringar och 
kontinuitet.  

Beslutade miljökvalitetsnormer för Möckeln är enligt gällande förvaltningscykel 
2021-2027 ”god ekologisk status 2033” och ”god kemisk ytvattenstatus”.   
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2.5. Markförhållanden  
Detaljplaneområdet består till största delen av torvmark med moränryggar, se 
Figur 4. Enligt SGU:s grova klassning av genomsläppligheten är den hög i 
delarna med isälvssediment, medelhög i områdena med morän och låg i områdena 
med torv.  

Då marken i nuläget består av skogsmark finns troligen inga markföroreningar.   

Inom planområdet finns en känd vattenbrunn vid de privata fastigheterna. 

 
Figur 4. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän och grönt är 
isälvssediment.  
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2.6. Lakvattendammar Äskya avfallsanläggning 
Nordväst om planområdet och Danska vägen är Äskya avfallsanläggning 
lokaliserad. I direkt anslutning till planområdet i nordväst finns 
behandlingsanläggning för avfallsanläggningens lakvatten. Anläggningen består av 
dammar och våtmarker där lakvattnet behandlas innan det pumpas söderut till det 
kommunala dagvattenledningsnätet med utlopp i Drivån. Lakvattenbehandlingen 
med samtliga dammar och uppsamling ingår i miljötillståndet för Äskya 
avfallsanläggning. I tillståndet har ett skyddsavstånd på 100 meter från 
behandlingsanläggningen till bostadshus angivits.   

Lakvattensystemet har ett antal provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet 
för Äskya avfallsanläggning. Främst är det en kontrollpunkt för lakvatten (A10) 
samt två kontrollpunkter för ytvatten (Y10 och Y11) som berörs av planområdet, 
se plansch 1 o 2.  

I punkt A10 kontrolleras värdena i lakvattnet efter att vattnet har genomgått hela 
behandlingssystemet för lakvatten. I tillståndet för anläggningen finns angivet ett 
antal begränsningsvärden som vattnet måste uppnå för att få ledas vidare till 
recipient. I nuläget bedöms vattnet i A10 inte påverkas av ytvattnet som rinner 
öster om anläggningen (planområdet) och det är viktigt att detta förhållande 
bibehålls.  

Punkt Y11 är en uppströmspunkt som fungerar som referenspunkt för 
ytvattenkvaliteten i området. Det är viktigt att denna punkt inte påverkas av 
lakvatten.  

I punkt Y10 kontrolleras om något läckage sker från behandlingssystemet till diket 
som rinner strax öster om anläggningen.  

Vattnet i punkt Y10 och Y11 kommer att vara påverkat av vatten från 
planområdet. Det är dock viktigt att förhållandet mellan punkt Y10 och punkt 
Y11 är jämförbart även efter exploateringen för kontroll av eventuellt läckage av 
lakvatten. Utlopp av dagvatten mellan dessa punkter bör därför begränsas.    

För att hindra vatten från översilningsytan att blandas med befintliga diken 
föreslogs vid projektering av behandlingsanläggningen en vall i nära anslutning till 
grusvägen/gångvägen som går från planområdet mot lakvattendammarna. Höjden 
föreslogs till +146,3 möh. Det är oklart om denna vall byggdes vid anläggandet av 
dammarna. Vid exploatering av planområdet föreslås en förlängning av denna vall, 
se plansch 2. Lämplig höjd på en vall och mark mot lakvattenanläggnigen är 
minst +146,3 möh. Utformning bör utredas vidare vid detaljprojektering av diken 
och dagvattendamm.  
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Planområdets vatten kommer inte att påverka lakvattenanläggningen då detta leds 
norrut mot Möckeln.  

2.7. Dagvattenhantering 
Följande önskemål finns för dagvattenhanteringen i planområdet:  

- Fördröjning och omhändertagande av dagvatten skall ske i kommunal 
regi. 

- Dagvattnet får inte påverka Äskyas avfallsanläggnings anläggningen för 
lakvatten. 

- Öppna dagvattensystem uppmuntras. 
- Pumpning av dagvatten ska undvikas. 
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3. Dimensioneringsförutsättningar  
Utloppet från planområdet utgör början på en av delarna i det dikningsföretag 
som beskrivits tidigare i denna utredning. För att inte förändra förutsättningarna 
nedströms bör utflödet från planområdet inte belasta dikningsföretaget med högre 
flöden än dagens. Dimensionerande blir trummans dimension 600 mm under 
Danska vägen. Med antagen lutning på 5 promille ger detta ett maximalt utflöde 
på cirka 450 l/s.   

Regnets varaktighet har utifrån rinnsträckor antagits till 35 minuter.    

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 och där förväntas 
årsmedelnederbörden att öka. För att kunna möta de större flödena har en 
klimatfaktor på 1,25 använts.  

3.1. Förutsättningar och antaganden 
Beräkningar utgår från ytor/markanvändning enligt förslag daterat 2022-02-16, se 
figur 5.  

 

  

Figur 5 Planerad markanvändning, illustration februari 2022 

241



  
 Dagvattenutredning Furulund Älmhult 
 2020-10-02 rev 2022-02-23 
 

10 
 

Ett område i söder mellan verksamhetsområdet och Handelsvägen, kallat 
optionsområdet ingår inte i föreliggande detaljplan, se plansch 2.  Området 
avvattnas mot planområdet. Beräkningsmässigt ingår därför området och antas 
utgöras av bostäder i framtiden.  

Markanvändningar och använda avrinningskoefficienter redovisas i tabell 1.  
Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har tagits från Svenskt Vattens 
publikation P110. 

Tabell 1 Markanvändning i hektar 
 Avrinnings- 

koefficient 
Nuläge (ha) Efter exploatering (ha) 

Väg – Väg 23 0,8 0,91 0,91 
Lokalgata – Handelsvägen 0,8 1,17 0  

(ingår i markanvändning 
bostäder, förskola, verksamhet) 

Våtmark 0,2 7,04 7,04 
Blandat grönområde 0,1 38,13 13,09 
Bostäder 0,5 0 22,55 
Industriområde 0,6 0 3,66 
Totalt  47,25 47,25 
Reducerad avrinningsyta 
(hared) 

 6,9 17,0 

 

Föreslagen dagvattenhantering utgår från dagvattenanslutning till kommunalt 
ledningsnät. 

Området bör definieras som tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens 
definition med minimikrav på återkomsttider enligt tabell 2. Återkomsttiden för 
det dimensionerande flödet är enligt tabellen 20 år (för trycklinje i marknivå). De 
valda dimensionerande regnen skall även ökas med en klimatfaktor.  

Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 
 Återkomsttid 

för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid för 
trycklinje i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 
Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 
Centrum- och affärsområden 10 30 >100 
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4. Resultat 

4.1. Dimensionerande flöden och fördröjning 
I tabell 3 redovisas dimensionerande flöden för ett regn med 5-, 10-, 20- och 100-
års återkomsttid före och efter föreslagen byggnation inom planområdet. Dessa 
flöden gäller längst nedströms innan utloppet genom Danska vägen. Beräkningar 
har genomförts för en återkomsttiden 20 år.  

Tabell 3 Dimensionerande flöde inkl. klimatfaktor 
Återkomsttid Nuläge (l/s)  

 
Efter exploateringen (l/s) 

5 år 770 1800 
10 år 960 2300 
20 år 1200 2900 
100 år 2000 4900 

 

Froafälle mosse öster om Väg 23 antas beräkningsmässigt belasta planområdet 
med 1,5 l/s∙ha vilket ger ett tillskott på 30 l/s. Värt att notera är att störst tillflöde 
från mossen förväntas ske vid långa varaktigheter och det som är 
dimensionerande när det gäller utjämningsbehovet är regn med kortare 
varaktighet. 

Enligt beräkningen uppnås störst utjämningsvolym vid en varaktighet av 70 
minuter. 

I nuläget finns utjämningsvolymer i befintliga lågpartier. I och med exploateringen 
måste fördröjningsvolymer säkerställas. För att utreda fördröjningsbehovet antas 
att befintligt system klara ett flöde på 450 l/s och resterande flöde måste 
fördröjas. 450 l/s motsvarar ungefär flödet från ett regn med 1-års återkomsttid 
utan klimatfaktor innan exploatering. Fördröjningsbehov redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Fördröjningsbehov 
 10-års regn 20-års regn 100-års regn 
Fördröjningsbehov (m3) 3300 4700 10 000 
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5. Förslag till dagvattenhantering i planområdet 

5.1. Allmänt 
Inom planområdet föreslås allmänt mycket gröna stråk och öppen 
dagvattenhantering med diken och dagvattendamm, se plansch 2. Området 
planeras för bostäder och verksamheter som skall ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Ledningsnät kommer avleda dagvatten från 
bebyggelse och lokalgator till dikesstråken. 

5.2. Inom gatumark och naturmark 
Dagvattendamm 
För att säkerställa behovet av fördröjning och rening föreslås en damm/våtmark i 
nordväst innan områdets dagvatten leds ut från området under Danska vägen. 

Mätningar visar att grundvattnet vid placeringen av föreslagen damm/våtmark 
ligger i eller nära markytan delar av året. Även om de dimensionerande regnen 
troligen inte inträffar när grundvattnet är som högst bör detta antas som 
dammens permanenta vattenyta och utjämningsvolymen räknas från denna nivå. 
Utifrån detta visar beräkningar att det finns goda möjligheter att fördröja och rena 
dagvatten.  

Föreslagen damm/våtmark dimensioneras med ett areaförhållande på 
300 m2/reducerad hektar. För att erhålla god rening bör detta förhållande 
generellt inte understiga 150 m2/reducerad hektar. Föreslagen damm blir också 
stor nog att rymma tillräckligt mycket vatten för att klara fördröjningskrav. God 
hydraulisk effektivitet är ett krav och dammen/våtmarken ska helst utformas med 
en varierad organisk form. Som god utformning rekommenderas det att dammen 
har ett längd/ breddförhållande på minst 2:1 (>3:1 rekommenderas), en grund 
zon, flacka slänter och ett vattendjup på minst 1,2 meter. Exempel på damm kan 
ses i figur 6.  

Det är viktigt att denna yta i nordväst planläggs så att funktionen för att kunna 
rena och fördröja dagvatten säkerställs. 
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Figur 6 Exempel på damm, Björnökärr i Kalmar 

Diken och kulvert 
Ett större huvudstråk för avledning av dagvatten föreslås, se plansch 2. Med 
fördel utformas detta stråk som öppen dagvattenhantering genom diken. I stor 
utsträckning förslås befintliga rinnstråk/diken att utnyttjas. Eftersom rening och 
fördröjning naturligt placeras i nordväst där det finns väl tilltagna ytor för 
dagvattenhantering ses inget behov att leda vatten som tillrinner planområdet och 
vatten från exploateringen i separata system. Dagvattnet från exploateringen är 
inte heller kraftigt föroreningsbelastat.  

Dagvattnet från det mellersta, södra och västra området leds via detta system till 
föreslagen damm i nordväst. En del av detta system är placerat norr om 
skolområdet och hanterar främst vatten från den östra sidan av Handelsvägen det 
som idag leds genom befintlig trumma genom vägen, se plansch 2. Befintlig 
trumma genom grusvägen (vid punkt Y10) mot lakvattendammarna bör vid 
detaljprojektering ses över så den inte utgör en begränsning. 

Vatten från den nordöstra delen av området föreslås att ledas via en ledning till 
dammen i nordväst, se plansch 2. Vid kraftigare flöden skapas möjlighet att 
ytledes avleda vatten mot vägdiket längs med Danska vägen. Danska vägen är 
kommunal och vägdiket föreslås vid exploatering att anslutas till dammen i 
nordväst så att vägdagvattnet erhåller rening.   

Avskärande diken behövs där avrinning från omkringliggande mark faller mot 
bebyggelse, se plansch 2.  
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Både större och mindre dagvattenanläggningar kräver underhåll för att fungera. 
För att möjliggöra underhåll krävs utrymme bredvid dikena där en maskin kan 
komma fram och exempelvis rensa, se figur 7. Utrymmet utformas med fördel 
som ett gångstråk. 

 

Figur 7 Principsektion för dike i naturmark  
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5.3. Inom kvartersmark 
Nedan ges exempel på ytterligare åtgärder för rening och utjämning av dagvatten 
som med fördel kan vara utformad för att bli en positiv del av gestaltningen. 
Gemensamt för förslagen är att det behövs en yta på cirka 5-10% av den 
hårdgjorda ytan för att uppnå god reningseffekt. Dränering och bräddutlopp bör 
beaktas vid anläggandet för att hantera extremflöden.  

Multifunktionell yta/torrdamm 
Parker och gårdar kan utformas som multifunktionella ytor/torrdammar. Ytan 
utformas som en nedsänkt grön yta med exempelvis gräs, se figur 8. Till ytan leds 
dagvatten för att infiltrera. Vid kraftig nederbörd används ytan för att utjämna 
flöden och det bildas då en tillfällig vattenspegel och vid torr väderlek kan ytan 
användas som parkyta, se figur 9. För att säkerställa att vatten inte blir stående 
längre perioder bör anläggningen utformas med dränering eller bottenutlopp. 
Reningseffekten blir högre ju mer vatten som kan infiltrerar och inte bara rinna 
över ytan till ett utlopp.

 

Figur 8 Principskiss torrdamm 

 

Figur 9 Exempel på multifunktionell yta 
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Regnbäddar och infiltrationsytor 
Dagvatten från tak och parkering kan ledas till särskilda planteringar (regnbäddar) 
utformade för hantering av dagvatten. Dessa regnbäddar som även kallas för 
biofilter kan utformas upphöjda för att hantera takdagvatten eller nersänkta för 
hantering av markvatten från hårdgjorda ytor, se figur 10 och 11. 
Dagvattenhantering i regnbäddar på parkeringsytor är ett bra sätt att rena 
dagvatten och att få in grönska i området. Om markförhållandena tillåter kan 
regnbäddar utföras som öppna system där det renade dagvattnet perkolerar ner till 
grundvattnet. Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen är jordart och 
grundvattenförhållandena sådana att anläggningarna bör förses med dränering och 
bräddutlopp. 

Figur 10 Exempel på upphöjd regnbädd för 
takvatten, källa Hekla regnbädd 
- Bara Mineraler 

Figur 11 Exempel på nedsänkt 
dagvattenhantering på 
parkering, källa Uppsala 
Vatten 

 
Regnbäddar kräver en väl genomtänkt placering och utformning då dagvattnet 
företrädesvis leds till regnbäddarna ytledes. För att bibehålla anläggningens 
renings- och fördröjningsfunktion krävs regelbunden tillsyn och underhåll.  

Enkla infiltrationsytor kan skapas genom att stuprörs utkastare leder ut vattnet via 
betongplattor s.k. ränndalsplattor till en gräs- eller grusyta, se figur 12. Viktigt är 
att marken lutar bort från huset för att inte orsaka fuktskador samt att rännan är 
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem.   
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Figur 12 Utkastare med ränndalsplattor 

Regnvattentank 
Att leda dagvatten från tak till tankar (ovan eller under mark) är ett bra exempel 
på en dagvattenåtgärd där dagvattnet kan användas som resurs (bevattning), se 
exempel på utförande i figur 13. Regnvattentankar ovan mark måste kunna 
tömmas och ha en förbiledning vintertid. Bräddning för flöden större än 
dimensionerande flöde krävs. 

 
Figur 13 Regnvattentank, källa Avloppscenter 

Oljeavskiljare 
Beroende på verksamhet kan oljeavskiljare behövas. Enligt flera kommuners 
riktlinjer för oljeavskiljare skall olje- och slamavskiljare installeras vid nyanläggning 
av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.  

5.4. Instängda områden 
Den befintliga cykeltunneln under Danska vägen utgör idag en instängd lågpunkt 
och kan med fördel slopas och schaktas igen enligt föreliggande planförslag. Ska 
tunneln nyttjas krävs att dagvatten tidvis pumpas. 
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5.5. Hantering av extrema flöden/skyfall 
Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i 
samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som 
ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande 
byggnader inte översvämmas på ett oönskat sätt.  

En skyfallsanalys har gjorts i Scalgo1. Innan analysen har terrängen modellerats 
genom att infoga damm, vall och nya diken och trummor, se figur 14. Modellen 
är baserad på att inget vatten infiltrerar eller avleds via ledningssystem. Vid 
analysen har ett regn på 100 mm använts som definition på skyfall. 

Modellen påvisar att dagvattenflödena vid extrema regn rinner bort från områden 
med planerad bebyggelse och söker sig mot de områden som är föreslagna för 
dagvattenhantering.   

På några ställen visar modellen på stående vatten i områden planerad för 
bebyggelse. Vatten blir stående i vägdiken mot Handelsvägen, samt i 
verksamhetsområdet och på privat fastighet. Vid exploatering kommer marken att 
modelleras och lokala mindre lågpunkter kommer att försvinna. Stående vatten i 
modellen bedöms därför inte vara någon risk.  

Modellen visar att planerade öppna system med diken och dammar ger robusthet 
då det kan hålla stora volymer regn. Gator och parkeringar relativt byggnader 
måste höjdsättas så att vattnet som vid skyfall ej avleds via ledningsnätet kan 
avrinna ytligt via gator och naturområdena. Lågstråket i nordöst mot Danska 
vägens vägdike behövs för att hantera kraftigare regn. 

Modellen påvisar också att tidigare i utredning föreslagen vall mot 
lakvattenanläggningen behövs för att förhindra att vatten från detta område och 
exploateringen blandas 

 

 
 

 

 

 
1 SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. 
Metoden är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som traditionellt 
använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter, och 
därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i systemet. 
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Figur 14 Skyfallsavrinning, baserat på modell i Scalgo 
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6. Påverkan miljökvalitetsnormer 
Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.  

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 536 mm/år). I 
modellen används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel för bland annat 
vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 590 mm/år. En reducerad 
hårdgjord area på 6,9 ha före exploatering och 17,0 ha efter exploatering har 
använts i beräkningarna. 

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, 
med beaktande av föreslagen damm i nordväst. Beräkningarna redovisas i tabell 5 
och 6.  

I beräkningarna av föroreningar har det antagits att det efter planens 
genomförande blir mindre förorenande industriverksamhet samt ytor med natur 
och bostadsytor. I dessa markanvändningar ingår parkeringsytor, lokalgator och 
grönytor. Froafälle mosse öster om Väg 23 har inte beaktas i beräkningen då 
eventuella föroreningar inte förändras efter exploateringen jämfört med nuläget. 

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 
dagvattenutsläpp2. 

6.1. Halter 
Beräknade halter ut från området kan efter rening förväntas klara de riktvärden 
som har tagits fram av riktvärdesgruppen 2009, se tabell 5. Dessa riktvärden är 
inte styrande men syftar till att underlätta bedömningen av förväntade halter. Det 
finns en osäkerhet i schablonhalterna och hur väl de kommer att matcha halter i 
dagvatten från framtida byggnation (och nuläge). Förändringar i materialval på 
byggnader och fordon påverkar likväl som förväntad minskning av fossila 
bränslen. Vidare påverkar områdets utformning dagvattnets innehåll där 
föreslagen utformning med öppna stråk för dagvattenhantering kan ge mindre 
föroreningar då andelen grönyta ökar.  

Tabell 5 Beräknade halter (µg/l) för nuläge och efter exploatering. Fetmarkerat visar 
halter som överskrider riktvärdet 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 81 1100 3,6 9,0 15 0,16 1,8 1,5 31000 0,0066 
Efter exploatering,  
innan rening 

170 1300 9,6 18 73 0,45 4,2 5,4 41000 0,040 

Efter exploatering,  
efter rening 

84 970 3,4 8,4 27 0,22 1,3 2,3 14000 0,011 

Riktvärde 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 40000 0,030 

 
2 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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6.2. Mängder 
Eftersom det tidigare har varit obebyggd skogsmark kommer 
föroreningsbelastningen att öka efter exploateringen, se tabell 6.  

Tabell 6 Beräknade mängder (kg/år) för nuläge och efter exploatering 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 5,6 75 0,25 0,62 1,0 0,011 0,12 0,10 2100 0,00046 
Efter exploatering,  
innan rening 

21 170 1,2 2,3 9,2 0,057 0,52 0,68 5100 0,0051 

Efter exploatering,  
efter rening 

11 120 0,42 1,1 3,3 0,027 0,16 0,29 1800 0,0014 

 

6.3. Påverkan på recipienten 
Med avsedd exploatering förändras markanvändningen från skogsmark till 
bostäder och verksamhetsområden. Påverkan på recipienten bedöms dock vara 
liten då dagvattnet renas och flödet ut från planområdet begränsas till dagens. 

Föreslagna diken och dammen står för effektiv utjämning. Hårdgörning av mark 
resulterar visserligen i att den totala mängden vatten som når recipienten ökar 
men med dikena och dammen skapas en trög avrinning och vattnet hålls kvar 
inom området.  

Diken och dammen utgör även en effektiv fastläggning av föroreningar och 
riktvärdena bedöms med föreslagen dagvattendamm att underskridas även om 
föroreningsbelastningen kommer att öka.  

Vägdagvatten från delar av Väg 23 och Danska vägen kommer efter 
exploateringen att renas i föreslagen dagvattendamm. Detta redovisas inte separat 
i beräkningarna men är en positiv effekt.    

Även om planförslaget bedöms ha en liten påverkan är det viktigt att se till att 
tillförsel av föroreningar begränsas genom implementering av föreslagna åtgärder, 
kloka materialval och goda rutiner vid byggnation och renovering.  

Ingen hänsyn är tagen till den rening som sker i diken nedströms planområdet. 

Även om Möckeln är en stor vattenförekomst kan den vara känslig för påverkan. 
Med föreslagen rening och begränsning av utflödet från planområdet bedöms 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna inte försämras. 
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6.4. Definition av dagvatten 
Huruvida åtgärderna för dagvattnet för ett område är att betrakta som 
avloppsvatten eller markavvattning kan vara svårtolkat. Framför allt två lagrum, 
miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) definierar detta.  

I miljöbalken går att läsa att avloppsvatten avses vara vatten som avleds för sådan 
avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning.  

Lagen om allmänna vattentjänster definierar dagvatten som avloppsvatten när det 
är dagvatten som avleds från samlad bebyggelse.   

De åtgärder eller förslag på åtgärder för dagvatten som beskrivs i denna utredning 
syftar till att hantera dagvatten inom detaljplanelagt område, hanteringen avser 
hela planområdet samt att området kommer utgöra en samlad bebyggelse. 
Hanteringen kommer vidare att ske genom allmänna anläggningar och ledningar.  

Med denna beskrivning bör dagvattnet definieras som avloppsvatten. 

  

254



   
Dagvattenutredning Furulund Älmhult 
2020-10-02 rev 2022-02-23  
 

 23 
  

7. Förslag planbestämmelser 
I planen ska säkerställas att föreslagna diken och dagvattendamm inryms inom 
gatumark eller naturmark. 

Källare bör inte tillåtas inom planområdet. 

 

 

Kalmar den 23 februari 2022 

Vatten och Samhällsteknik AB 
     
   

 

Åsa Blixte   Martin Nyrén 
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Bakgrund 
En ny detaljplan för Furulund är under framtagande. Fastigheten utgör områdena norr om IKEA, väster om väg 23 och 

söder om Danska vägen. 

Den nya detaljplanen förväntas innehålla verksamhetsområden (industri, sällanköpshandel, etc.) men också 

bostadsområden och förskola. 

Alstringsberäkning med Trafikverkets alstringsverktyg 
I ett första steg har Trafikverkets alstringsberäkningsverktyg använts för beräkning av tillkommande trafik. 

Tabell 1: Exploatering i DP Furulund (enligt samrådsförslaget) angivet i BTA, antal enheter och förskolebarn. 

Typ av Exploatering Yta BTA [m2] 

Bostäder (norr om skolan)  

Flerbostadshus 20 000 

Villor 25 st 

Radhus 50 st 

Bostäder, option (söder om skolan)* 10 000 – 14 000 

Norra verksamhetsområdet 19 300 

Södra verksamhetsområdet 22 230 

Förskola 144 barn 

*Samma procentuella uppdelning på bostadstyp som för bostäder norr om skolan. 

 

Tabell 2: Framräknad alstring från tillkommande exploatering för DP Furulund med Trafikverkets alstringsverktyg. Anges som årsdygnstrafik (ÅDT) 

respektive trafik i maxtimme (12% av ÅDT). 

Etapp ÅDT f/h (12% av ÅDT) 

Bostäder (norr om skolan) 718 86 

Bostäder (söder om skolan) 

Option 

357 43 

Förskola 394 47 

Norra verksamhetsområdet 5329 639 

Södra verksamhetsområdet 6154 738 

 

Bedömningen är att verktyget genererar rimliga flöden för bostadsområdena och förskolan, medan flödena för 

verksamhetsområdena bir orimligt höga. 
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Kompletterande flödesmätning vid liknande verksamhetsområden 
Då flödena som genereras av Trafikverkets alstringsverktyg för verksamhetsområdena anses vara orimligt höga, har 

en alternativ metod bedömts som mer rimlig att använda. Denna bygger på verkliga flödesmätningar vid liknande 

områden på andra platser i Älmhult, där omräkning sedan görs för att passa exploateringen som den nya detaljplanen 

innebär. 

Platsbesök Stålgatan 

Det ena området som har mätts i Älmhult är verksamhetsområdet på Stålgatan. Detta område valdes delvis för att det 

är lätt att mäta, då all verksamhet ligger på en återvändsgata med enbart en in-/utfart. Fördelen med en sådan 

situation är att man inte får med genomfartstrafik i mätningen och att det dessutom är enkelt att överblicka alla in- och 

utkörningar till området. 

Området innehåller verksamheter i form av elfirma, tvätteri, industrikomponenter (inkl. kontor), belysningsaffär, 

elmekaniker, etc. Till största del är detta verksamheter som inte regelmässigt får tillresande kunder, vilket gör flödena 

lite lägre i förhållande till storlek. 

 

 

Figur 1: Översikt Stålgatan (kryss där mätningen utfördes). 
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Tabell 3: Trafikflöden från trafikräkningen vid Stålgatan. 

Tid In Ut Summa 

15.00-15.15 4 4 8 

15.15-15.30 1 4 5 

15.30-15.45 3 11 14 

15.45-16.00 2 11 13 

16.00-16.15 7 75 82 

16.15-16.30 2 25 27 

16.30-16.45 3 11 14 

16.45-17.00 1 5 6 

17.00-17.15 1 11 12 

17.15-17.30 0 4 4 

Summa  23 161 185 

 

Platsbesök Brogatan 

Det andra området där en trafikräkning har genomförts i Älmhult är verksamhetsområdet vid Brogatan. Detta område 

valdes delvis för att det består av mer kundorienterade verksamheter, bland annat en bilaffär, vilket också kan bli 

aktuellt i Furulund. Detta område ligger också vid en återvändsgata, dock med en möjlighet att passera in/ut via två 

olika vägar (en huvudsaklig väg och en så kallad ”smitväg”). I siffrorna nedan har genomfartstrafiken räknats bort och 

de motsvarar därför endast de flöden som genereras av verksamheterna. 

Verksamheterna i detta område består av bilhandel, elfirma, gym, veterinär, pizzeria, färgbutik, etc. Till skillnad från 

Stålgatan är detta verksamheter som i större utsträckning lockar kunder, varför flödena i förhållande till storlek är 

större här. 

 

Figur 2: Översikt Brogatan (kryss där mätningen utfördes). 
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Tabell 4: Trafikflöden från trafikräkningen vid Brogatan. 

  Atteviks Brogatan, östra Brogatan, södra   

Tid IN UT IN UT IN UT Summa 

15.00-15.15 3 2 2 4 2 1 14 

15.15-15.30 2 3 4 2 1 4 16 

15.30-15.45 2 2 1 2 2  9 

15.45-16.00 3 3 2 6 1 3 18 

16.00-16.15 4 6 3 5 1 3 22 

16.15-16.30 7 9 3 5 2 3 29 

16.30-16.45 4 8  1 2 4 19 

16.45-17.00 3 6 1 1 1 1 13 

17.00-17.15 1 4 4 1 1 1 12 

17.15-17.30 1 1 2 1 5 3 13 

Summa 29 42 22 28 18 23 165 
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Alstringsberäkning för Furulund 
Utifrån platsbesöken bedöms flödena för Brogatan vara mest rättvisande, eftersom även verksamheter med 

regelbundna kundbesök är att förvänta i Furulund. 

Metoden som använts innebär att de högsta värdena från Brogatan används, med ett tillägg på 10 procent som en 

osäkerhetsfaktor. Timflödena har räknats ut genom att identifiera de två sammanhängande 15-minutersperioderna 

som ger högst värde, vilket sedan räknas upp till ett timflöde. 

För att applicera dessa siffror på verksamhetsområdena i Furulund har antal fordon per BYA (bebyggd yta) beräknats. 

  

Tabell 5: Antal fordon per timme för olika verksamhetsområden. Beräknat med kvot BYA/antal fordon från trafikräkningen för Brogatan. 

Område BYA Fordon/h 

Atteviks/Brogatan 6 681 157 

Norra verksamhetsområdet 10 262 172 

Södra verksamhetsområdet 16 718 281 

 

För att få räkna ut ÅDT har trafikmätningar på Hallandsvägen söder om IKEA analyserats. Denna mätpunkt ansågs 

lämplig då den bör indikera hur flödet varierar i det specifika området, men också för att det fanns tillförlitliga mätdata 

att tillgå från mätpunkten. Med hjälp av dessa mätningar, på timnivå över flera dygn, kan man beräkna hur maxtimmen 

förhåller sig till dygns- respektive ÅDT-nivå. Maxtimmen i detta fall utgör ca 16% av ÅDT. 

 

Tabell 6: Maxtimme samt ÅDT för Hallandsvägen, Norra verksamhetsområdet samt Södra verksamhetsområdet. 

Område Maxtimme (f/h) ÅDT 

Hallandsvägen 875 5 390 

Norra verksamhetsområdet 172 1 062 

Södra verksamhetsområdet 281 1 730 
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Kapacitetsanalys Danska vägen – väg 23 
För att undersöka framkomligheten i korsningen mellan Danska vägen och väg 23 har en CapCal-analys genomförts.  

De trafikflöden som används för analysen bygger på tillgängliga trafikmätningar, uppräknat till att motsvara trafikflöden 

år 2040. Årlig trafikökning antas vara 1,22%, enligt Sampers 2020-06-15 (Trafikverkets nationella trafikprognosmodell) 

för Kronobergs län. Den alstrade trafiken från detaljplan Furulund har sedan adderats till den framräknade 

trafikmängden 2040. 

Svängandelar har antagits utifrån matchning av de uppmätta dygnsflödena på respektive anslutande väg till 

korsningen samt utifrån en rimlighetsbedömning. För dagens trafik antas att nästan all trafik som kör in på Danska 

vägen kommer från väg 23 norrifrån. Detta med anledning av att det saknas målpunkter på Danska vägen i detta 

område. Istället leder Danska vägen i princip enbart in till centrala Älmhult. För trafik söderifrån på väg 23 är det då 

istället närmare att svänga av väg 23 redan längre söderut vid trafikplatsen vid väg 120. Däremot när det gäller den 

alstrade trafiken till Furulund antas en mer jämn fördelning mellan väg 23 norr- och söderifrån. Detta gör sammantaget 

att en liten större tiotal andel antas komma från väg 23 norrifrån än söderifrån när man summerar både dagens trafik 

(uppräknad till 2040) och den alstrade trafiken för Furulund. 

 

Tabell 7: OD-matris för korsningen Danska vägen – väg 23 för trafiknivå år 2040 inkl. alstrad trafik för detaljplan Furulund [f/h]. 

Från/till Väg 23 N Väg 23 S Danska vägen Summa 

Väg 23 N 0 418 179 598 

 Väg 23 S 358 0 63 421 

Danskavägen 224 96 0 320 

Summa 582 514 242 

 

 

Den aktuella korsningstypen, med accelerationsfält för vänstersväng från Danska vägen mot väg 23 norrut, finns inte 

tillgänglig i CapCal, Därför sätts trafiken som färdas norrut på väg 23 till 0 f/h vid framräkning av resultatet för Danska 

vägen. 

Med dessa förutsättningar erhålls kapacitet, belastningsgrad samt kölängd för korsningen enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 8: Resultat från CapCal analysen av korsningen Danska vägen – väg 23. 

Tillfart Kapacitet (f/t) Belastnings grad Kölängd (antal fordon) Medel 90-percentil 

Väg 23 N 1 818 0.33 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Danska vägen 515 0.62 0.9 2.2 
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Vid sidan av CapCal-körningen görs en bedömning av huruvida kapacitetsbrist kan uppkomma där den 

vänstersvängande trafiken från Danska vägen ska väva ihop med trafiken på väg 23, norr om korsningen. Det totala 

flödet norrut är 358 + 224 fordon per timme, vilket ligger långt ifrån kapacitetsgränsen för vad ett körfält klarar (ca 

1600 – 1800 f/h). Således är det inga problem att hantera den aktuella sammanvävningen. 

Slutsatsen av genomförd kapacitetsanalys är att det befintliga vägsystemet klarar att hantera den alstrade trafiken i 

kombination med allmänt ökad trafik år 2040. Den högsta belastningsgraden på 0,62 som föreligger i korsningen på 

Danska vägen anses innebära fullgod kapacitet. 
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Bakgrund 
Planförslaget har justerats en del efter samrådet jämfört med utredningen 2021-01-28 och Trafikverket önskar därför 

att bedömningen av kapacitet och belastning i korsningen Danska vägen/v 23 uppdateras. 

Alstringsberäkning med Trafikverkets alstringsverktyg 
I Tabell 1 redovisas tänkt exploatering i DP Furulund med uppdaterade siffror (2021-06-22). Det norra 

verksamhetsområdet utgår ur planen. Tabell 2 presenterar hur stora trafikmängder som tänkt exploatering alstrar. 

Nyttotrafiken utgör enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg 15% av den totala trafiken. 

Tabell 1: Exploatering i DP Furulund enligt underlag, antal enheter och förskolebarn. 

Typ av Exploatering Yta BTA [m2] 

Bostäder (norr om skolan ca 350st)  

Flerbostadshus 15 350* 

Villor 36 st (inkl. 2 befintliga) 

Radhus 131 st 

Bostäder, option (söder om skolan)** 10 000 – 14 000 

Norra verksamhetsområdet 19 300 

Södra verksamhetsområdet 22 230*** 

Förskola 144 barn 

* GBJ (3735 + 3056= 6796) Fagnes (4800) Norra (3750) 

**Samma procentuella uppdelning på bostadstyp som för bostäder norr om skolan. 

*** Ny area kvartersmark 36 360 kvm, 40 % =14 544 kvm. BTA räknas fullt utbyggt i två plan. 

 

Tabell 2: Framräknad alstring från tillkommande exploatering för DP Furulund med Trafikverkets alstringsverktyg. Anges som årsdygnstrafik (ÅDT) 

respektive trafik i maxtimme (12% av ÅDT).  

Etapp ÅDT f/h (12% av ÅDT) 

Bostäder (norr om skolan) 798 (939 inkl. nyttotrafik) 96 (113) 

Bostäder (söder om skolan) 

Option 

357 43 

Förskola 394 47 
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Alstringsberäkning för Furulund 
Antalet BTA för det södra verksamhetsområdet ökar med ca 30% medan kvarterasarean minskar från 41 796 kvm till 

36 360 kvm, vilket gör att föregående metod inte kan nyttjas.  

I den reviderade utredningen antas det att trafiken ökar proportionerligt med antalet BTA. Beräkningsresultat 

presenteras i Tabell 3. 

  

Tabell 3: Antal fordon per timme för olika verksamhetsområden. Beräknat med kvot BYA/antal fordon från trafikräkningen för Brogatan. 

Område Fordon/h innan revidering Fordon/h efter revidering 

Södra verksamhetsområdet 281 367 

 

Kapacitetsanalys Danska vägen – väg 23 
För att undersöka framkomligheten i korsningen mellan Danska vägen och väg 23 har en CapCal-analys genomförts.  

De trafikflöden som används för analysen bygger på tillgängliga trafikmätningar, uppräknat till att motsvara trafikflöden 

år 2040. Årlig trafikökning antas vara 1,22%, enligt Sampers 2020-06-15 (Trafikverkets nationella trafikprognosmodell) 

för Kronobergs län. Den alstrade trafiken från detaljplan Furulund har sedan adderats till den framräknade 

trafikmängden 2040. 

Svängandelar har antagits utifrån matchning av de uppmätta dygnsflödena på respektive anslutande väg till 

korsningen samt utifrån en rimlighetsbedömning. För dagens trafik antas att nästan all trafik som kör in på Danska 

vägen kommer från väg 23 norrifrån. Detta med anledning av att det saknas målpunkter på Danska vägen i detta 

område. Istället leder Danska vägen i princip enbart in till centrala Älmhult. För trafik söderifrån på väg 23 är det då 

istället närmare att svänga av väg 23 redan längre söderut vid trafikplatsen vid väg 120. Däremot när det gäller den 

alstrade trafiken till Furulund antas en mer jämn fördelning mellan väg 23 norr- och söderifrån. Detta gör sammantaget 

att en liten större andel antas komma från väg 23 norrifrån än söderifrån när man summerar både dagens trafik 

(uppräknad till 2040) och den alstrade trafiken för Furulund. Använda svängandelar (fordon per timme) för 

kapacitetsberäkning i korsningen redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 4: OD-matris för korsningen Danska vägen – väg 23 för trafiknivå år 2040 inkl. alstrad trafik för detaljplan Furulund [f/h]. 

Från/till Väg 23 N Väg 23 S Danska vägen Summa 

Väg 23 N 0 428 184 612 

 Väg 23 S 359 0 63 422 

Danska vägen 234 100 0 335 

Summa 593 529 247 
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Den aktuella korsningstypen, med accelerationsfält för vänstersväng från Danska vägen mot väg 23 norrut, finns inte 

tillgänglig i CapCal, Därför sätts trafiken som färdas norrut på väg 23 till 0 f/h vid framräkning av resultatet för Danska 

vägen. 

Med dessa förutsättningar erhålls kapacitet, belastningsgrad samt kölängd för korsningen enligt Tabell 5 och 6, utan 

och med nyttotrafik.  

 

Tabell 5: Resultat från CapCal-analysen av korsningen Danska vägen – väg 23. 

Tillfart Kapacitet (f/t) Belastnings grad Kölängd (antal fordon) Medel 90-percentil 

Väg 23 N 1 818 0.34 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Väg 23 S (vänstersvängsfält) 489 0.13 0.1 0.1 

Danska vägen 507 0.66 1.1 2.5 

 

Tabell 6: Resultat från CapCal-analysen av korsningen Danska vägen – väg 23. Trafikflöden inkl. nyttotrafik. 

Tillfart Kapacitet (f/t) Belastnings grad Kölängd (antal fordon) Medel 90-percentil 

Väg 23 N 1 818 0.34 0.0 0.0 

Väg 23 S 1 818 0.20 0.0 0.0 

Väg 23 S (vänstersvängsfält) 488 0.13 0.1 0.1 

Danska vägen 504 0.67 1.1 2.6 

 

Vid sidan av CapCal-körningen görs en bedömning av huruvida kapacitetsbrist kan uppkomma där den 

vänstersvängande trafiken från Danska vägen ska väva ihop med trafiken på väg 23, norr om korsningen. Det totala 

flödet norrut är 359 + 234 fordon per timme, vilket ligger långt ifrån kapacitetsgränsen för vad ett körfält klarar (ca 

1600 – 1800 f/h). Således är det inga problem att hantera den aktuella sammanvävningen. 

Slutsatsen av genomförd kapacitetsanalys är att det befintliga vägsystemet klarar att hantera den alstrade trafiken i 

kombination med allmänt ökad trafik år 2040. Den högsta belastningsgraden på 0,67 som föreligger i korsningen på 

Danska vägen anses innebära fullgod kapacitet. 
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Stiftelsen Tryggare Sverige – en oberoende och icke-vinstdrivande NGO 

 

Syftet med verksamheten är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade samt att främja ut-

vecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya 

idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. 
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Inledning 
 

De senaste decenniernas utveckling med en 

ökad organiserad brottslighet, social oro 

och utmaningar inom polisen har medfört 

att brottsligheten och otryggheten blivit ett 

allt större samhällsproblem. Även den sen-

aste nationella trygghetsundersökningen 

från Brå visar på en på en ökning av andelen 

otrygga i Sverige (NTU, 2020). 

  

En konsekvens av den ökade brottsligheten 

och otryggheten är att såväl hela stadsde-

lar, som enskilda bostadsområden och kvar-

ter med hög problemnivå riskerar att få då-

ligt rykte, vilket i sin tur kan leda till att män-

niskor känner sig än mer otrygga, utflytt-

ning av boende, minskade fastighetsvärden 

och minskad omsättning för näringsidkare i 

området som följd. 

 

Detta kan i sin tur leda till en negativ spiral 

med en än mer ökad brottslighet och 

otrygghet som riskerar att försämra den re-

dan allvarliga situationen ytterligare. 

  

Ett första steg för att motverka denna nega-

tiva spiral är att på ett strukturerat sätt kart-

lägga den aktuella situationen, för att sedan 

identifiera vilka åtgärder som bör priorite-

ras i det brottsförebyggande och trygghets-

skapande arbetet. 

 

En viktig fråga i detta sammanhang handlar 

om den fysiska miljön i såväl centrum som 

ute i bostadsområden och på offentliga 

platser och hur dess utformning i sig påver-

kar uppkomsten av brott och otrygghet. 

  

Exempel på aspekter i den fysiska miljön 

som kan påverka brottsligheten och trygg-

heten positivt är ett väl integrerat skalskydd 

och öppna och tydliga ytor med god  

 

 

 

 

 

översikt och fria siktlinjer som möjliggör 

människor i området att både se och synas. 

  

Andra aspekter handlar om en väl anpassad 

belysning och en god förvaltning, med ett 

tydligt ansvarstagande av platsen samt om 

att skapa en bra mix av funktioner och akti-

viteter för att skapa förutsättningar för en 

mix av människor i det offentliga rummet, 

som i sin tur är en förutsättning för en bra 

informell social kontroll. 

 

Ytterligare aspekter är kopplat till tillgång av 

information, om så väl pågående brotts-

förebyggande och trygghetsskapande ar-

bete i området, information om var de som 

är oroliga eller varit utsatta kan vända sig 

samt information om vad som händer i om-

rådet, såväl kopplat till event och händelser 

som till planerade arbeten som sker i områ-

det. 

 

Slutligen bör aven aspekter om tydlighet, 

orienterbarhet och om den mer övergri-

pande gestaltningen i form av exempelvis 

färg och materialval, densitet och identitet 

beaktas. 

 

Viktiga utgångspunkter i arbetet för att 

kunna öka tryggheten är att: 

 

Definiera begreppen säkerhet och trygghet. 

En förutsättning för att arbeta med trygghet 

är att alla berörda aktörer har en gemen-

sam definition kring begreppen säkerhet 

och trygghet 

 

Operationalisera definitionen. Det är också 

viktigt att bryta ned definitionen för att göra 

den praktiskt användbar i varje enskild verk-

samhets trygghetsarbete. 
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Mät och följ upp resultatet. Vidare är det 

viktigt att utifrån definition och operation-

alisering ta fram mätbara indikatorer för att 

ha en möjlighet att följa upp och utvärdera 

genomförda insatser  

Syfte 

Syftet med pilotprojektet är att säkerställa 

att principerna i BoTryggt2030 tillämpas i 

samband med utbyggnaden av bostadsom-

rådet Furulund.   

Metod 

Pilotprojektet innefattar fyra moment; 1) 

Nulägesanalys med fokus på den aktuella si-

tuationen i anslutning till det planerade om-

rådet, 2) Konsekvensanalys utifrån detalj-

planer etc., 3) Genomförande av workshop 

samt 4) Framtagande av Trygghetsprogram 

innehållande konkreta åtgärder och priori-

teringar utifrån BoTryggt2030 för att 

minska brottsligheten och öka tryggheten i 

området Furulund.  

Bakgrund 

I över 5 000 år var säkerhets- trygghetsfrå-

gor en viktig del av stadsbyggandet runt om 

i världen. Städerna bestod av en mix av bo-

städer, arbetsplatser och näringsverksam-

heter med naturliga mötesplatser, vilket 

medförde att människor genom sin närvaro 

skapade trygghet.  

 

Under 1900-talet, men framför allt från 

1960-talet och framåt, förändrades sättet 

att planera och bygga stadsdelar, bostads-

områden och bostäder. Det har inneburit 

en rad problem i form av anonymitet, 

brottslighet och otrygghet. Det har också 

medfört stora kostnader då sådant som bli-

vit fel måste rättas till, det gäller inte minst 

 

1 De aktörer som varit delaktiga i att uppdatera och ut-

veckla standarden BoTryggt2030 är Förvaltnings AB Fram-

tiden, Skanska Nya Hem, HSB Sverige, Rikshem, ICA Fastig-

heter, IKANO Bostad, Vasakronan AB, Siemens Sverige AB, 

Sigtuna kommun, Norrtälje kommun, Helsingborgs Stad, 

i många av storstädernas miljonprogram-

områden.  

 

Enligt prognoser från Boverket finns det un-

der de kommande åren behov av drygt en 

halv miljon nya bostäder. Det innebär att 

det är viktigt att inte begå samma eller nya 

misstag och återigen bygga in brottslig-

heten och otryggheten i våra städer. Säker-

hets- och trygghetsfrågorna måste därför 

vara en naturlig del i byggprocessen. Det är 

detta som konceptet BoTryggt2030 handlar 

om.   

 

Under åren 2017 - 2020 ha Stiftelsen Tryg-

gare Sverige, i samarbete med några av Sve-

riges största fastighetsägare, bostadsföre-

tag, kommuner med flera aktörer1, tagit 

fram en de-facto standard vid namn Bo-

Tryggt2030 med fokus på det brottsföre-

byggande och trygghetsskapande arbetet i 

stadsplaneringen. 

 

Utgångspunkten för arbetet har varit att 

trygghet är en mänsklig rättighet varför det 

är viktigt att, genom BoTryggt2030, öka för-

utsättningarna för social hållbarhet genom 

att föra in trygghet som en naturlig och 

grundläggande del av samhällsutveckl-

ingen.  

 

Denna nya de-facto standard utgår från 

Agenda2030 och FN:s globala mål för håll-

bar utveckling, särskilt mål 11 som handlar 

om att göra städer och bosättningar inklu-

derande, säkra, motståndskraftiga och håll-

bara.  

Avgränsning 

Planområdet Äskya 1:27 Furulund ligger i 

östra delen av Älmhults tätort, norr om 

Älmhults Handelsplats. Området gränsar i 

Magnolia Bostad, LINK Arkitektur, Riksbyggen, ByggVesta, 

ASSA-Abloy, Regio Fastigheter AB, Bergsundet Develop-

ment AB, Mimer AB, Boet Bostad, Huddinge kommun, 

Svensk Försäkring, MTR och City i Samverkan. 
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norr mot Danska vägen och i öster till väg 

23. Handelsvägen löper igenom området. 

 

Planområdet är cirka 40 hektar stort och ut-

görs idag av i största delen obebyggd skogs- 

och mossmark. Två privatägda bostadsfas-

tigheter ligger inom området, övrig mark 

tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av 

Älmhults kommun. 

 

Uppdraget har fokus på det nya bostadsom-

rådet Furulunds säkerhet och trygghet 

kopplat till brott och ordningsstörningar. 

Med säkerhet menas den faktiska risken att 

utsättas för brott och ordningsstörningar, 

medan trygghet handlar om individens upp-

levelse av sin egen säkerhet2. 

 

Utgångspunkter 
 

Operationalisering av begreppet 

trygghet 

Uppdraget utgår från den operational-

isering av trygghet som Stiftelsen Tryggare 

Sverige (2018) tagit fram. Det innebär att 

människors trygghet på en generell nivå på-

verkas av fyra olika faktorer. Nämligen indi-

videns känsla av kontroll, tilliten till sam-

hället och andra människor, anhörigas och 

andras säkerhet samt individens tro på sin 

egen förmåga att förhindra brott och han-

tera eventuella konsekvenser av att utsät-

tas. Nedan ges en beskrivning av varje fak-

tor. 

 

Individens känsla av kontroll. Detta område 

handlar om formell och informell social 

kontroll (människor, ”känna sig sedd”), 

lämplig utformning av den fysiska miljön 

(t.ex. belysning, rumslig tydlighet och förut-

sägbarhet) och bra information 

 
2
 Stiftelsen Tryggare Sverige (2018). Trygghet i samhället. 

Stockholm: Jure 

(realtidsinformation t.ex. i kollektivtrafiken, 

information om trygghetsinsatser, inform-

ation till brottsdrabbade). 

 

Tillit till samhället och andra människor. 

Med detta avses bland annat god förvalt-

ning och skötsel (åtgärda skadegörelse, 

parkskötsel, ”rent och snyggt” etc.) och bra 

stöd till de individer som drabbas av brott. 

 

Anhörigas och andras säkerhet. Med detta 

menas att det inte bara är individens egna 

livsförhållanden som påverkar tryggheten 

men även hur andra uppfattar situationen 

som riskabel, löper risk för att utsättas för 

brott eller har utsatts för ett brott. Det 

handlar även om mediernas rapportering av 

brottshändelser, vilket kan påverka indivi-

dens uppfattning. Altruistisk oro och andras 

säkerhet och trygghet är betydelsefulla 

aspekter som spelar en roll för ens egen 

trygghet och hur individen upplever en 

plats och situation. 

 

Individens tro på sin egen och andras för-

måga att förhindra brott och hantera even-

tuella konsekvenser av att utsättas. Här 

handlar det om t.ex. uppväxtförhållanden, 

enskilda personers fysiska eller psykiska 

funktionshinder och socioekonomiska för-

hållanden. 

 

Det går inte att isolera någon enskild varia-

bel som viktigare än de andra, utan de är i 

högsta grad beroende av varandra och olika 

viktiga för olika individer. Genom att mäta 

de faktorer som påverkar individens trygg-

het kan en mer korrekt bild av hur trygg-

heten ser ut utkristalliseras. Framför allt 

måste också resenärernas säkerhet mätas 

på ett mer genomgripande sätt.  
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Rutinaktivitetsteorin3 

Rutinaktivitetsteorin försöker förklara upp-

komsten av brott genom att konstatera att 

det krävs tre faktorer som måste samman-

falla i tid och rum för att ett brott ska kunna 

begås, nämligen 1) En motiverad gärnings-

person, 2) Ett lämpligt objekt (som exem-

pelvis en dator att stjäla, en byggnad att 

tända eld på eller en person att råna) samt 

3) En avsaknad av kapabla väktare (som ex-

empelvis kameror, larm, lärare etc.). 

 

Ur ett brottsförebyggande perspektiv inne-

bär detta att det finns tre arenor att arbeta 

på för att minska brottsligheten, nämligen 

att; få färre motiverade förövare, minska de 

lämpliga objekten eller stärka de kapabla 

väktarna. 

Broken Windows4 

Enligt teorin om Broken Windows är otrygg-

het i samhället ofta kopplat till kriminalitet. 

Det klassiska exemplet är att om ett trasigt 

fönster inte snabbt åtgärdas sänder detta 

signaler till omgivningen att ingen bryr sig 

om området. 

 

I ett område där invånarna upplever att 

ingen bryr sig minskar den sociala kontrol-

len och otryggheten ökar. Detta gäller alla 

områden, oavsett socioekonomisk status. 

Konsekvensen av detta blir i sin tur att invå-

narna undviker varandra och drar sig för att 

vistas i det offentliga rummet. 

 

När den sociala kontrollen minskar kommer 

fler fönster att krossas i området. Något 

som i förlängningen riskerar att leda till ett 

område som präglas av skadegörelse och 

signalen om ett samhälle som inte bryr sig. 

 
3
 Felson, M. (1994). Crime and Everyday Life: Insights and 

Implications for Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge 

Press. 
4
 https://www.theatlantic.com/magazine/ar-

chive/1982/03/broken-windows/304465/). 

Hotspots5 

Angreppssättet Hotspots handlar om att 

brottsligheten i samhället inte sker slump-

mässigt, utan tvärtom är fokuserad i tid och 

rum, där vissa brott sker på samma platser 

och tider.  

 

Dessutom visar forskning att brottsligheten 

inte bara är fokuserad till specifika platser 

utan även till specifika objekt och i vissa fall 

enskilda individer som tenderar att drabbas 

av brott upprepade gånger.  

 

Genom att kartlägga och identifiera vilka 

olika hotspots som finns kan det brottsföre-

byggande arbetet effektiviseras genom att 

allokera resurser till dessa platser, objekt el-

ler individer under de tider då risken för att 

brott ska ske är som störst. 

Placemaking6 

Placemaking är ett koncept som bland an-

nat handlar om att planera platser utifrån 

människors behov snarare än att planera 

utifrån ett fokus på exempelvis bilar, trafik 

eller kommersiella intressen, så som stora 

köpcentrum eller liknande.  

 

Syftet är att få människor att vilja vara på 

och använda platser. Samhällen, liksom 

skolmiljön, utgörs av människor och en bra 

planering och programmering i enlighet 

med Placemaking kan öka inkluderingen på 

en plats. Människorna på platsen skapar i 

sin tur en social kontroll, vilket både mins-

kar risken för att brott och ordningsstör-

ningar ska uppstå samt ökar tryggheten på 

platsen. 

 

5
 Eck, J.E., Chainey, S., Cameron, J.G., Leitner, M. & Wilson, 

R.E. (2005). Mapping crime: understanding hot spots. Re-

search report. National Institute of Justice, US 

6
 Future Place Leadership, Link Arkitektur & Stiftelsen 

Tryggare Sverige. (2020). Placemaking in the Nordics. 
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Prospect, refuge and escape7 

Prospect, refuge and escape är tre aspekter 

i den fysiska miljön som Fisher och Nasar 

påvisar är faktorer som påverkar rädslan för 

brott. 

 

Prospect handlar om vilka förutsättningar 

det finns för individen att överblicka en 

plats. 

 

Refuge inbegriper de gömställen i en plats 

där individen kan uppfatta det som att en 

potentiell gärningsperson befinner sig. 

Samtidigt handlar faktorn om att det ska 

vara möjligt för individen att söka skydd el-

ler dra sig undan.  

 

Escape handlar om de potentiella flyktvägar 

som en plats innehar, alltså att individen har 

ett sätt att ta sig bort från en hotfull situat-

ion. 

 

 

8 

 

Trygghetsmodellen 
Analysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sve-

riges modell över nio aspekter i den fysiska 

miljön som påverkar förutsättningarna för 

att en plats ska upplevas som trygg.  

 

 

 

 
7
 Fisher, B. S. & Nasar, J. L. (1992). Fear of Crime in Rela-

tion to Three Exterior Site Features: Prospect, Refuge, and 

Escape. Environment and Behavior 1992; 24; 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gestaltning 

En plats utseende utgör grunden till våra 

känslor och vår trygghet. Det fysiska rum-

mets gestaltning skapar förutsättningar för 

alla trygghetsaspekter samtidigt som den 

kompletterar den funktion olika trygghets-

åtgärder ska utöva. Gestaltning handlar om 

ett arbete på olika skalor och med olika in-

riktning: Landskap, byggnader samt design 

av mindre objekt. Gestaltningen av en plats 

främjar trygghet när detaljerna har tagits 

hänsyn till och den övergripande komposit-

ionen harmoniserar med platsens funktion 

och huvudidé. Genom t.ex. grönska, konst, 

färgsättning, goda materialval, placering av 

objekt, mänsklig skala, alternativa vägar, 

möjligheten att stå och sitta komfortabelt 

samt ett visst rumsligt skydd (ex. placering 

av bänkar med skydd för ryggen, bra utfor-

made duschrum) skapas en miljö som känns 

omhändertagen, kontrollerad och som att 

individens integritet skyddas.  

 

8
 Bildkälla: Appleton, J. (1975). The experience of place. 

London: Wiley 

 

Gestaltning

Mix av 

funktioner

Mix av 

människor

Tydlighet

Social 

kontroll
Belysning

Skalskydd

Förvaltning

Infor-

mation

Bild 1 Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter 

som påverkar tryggheten utifrån den fysiska miljön. 
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Mix av funktioner 

En mix av funktioner har ut trygghetssyn-

punkt som mål att främja en lämplig mång-

fald av ändamål och bruk samt en passande 

överlappning av användning- och öppetti-

der för att stödja trygghet och social kon-

troll under en så stor del av dygnet, veckan 

och året som möjligt.  

Mix av människor 

En mix av funktioner har ut trygghetssyn-

punkt som mål att främja en lämplig mång-

fald av ändamål och bruk samt en passande 

överlappning av användning- och öppetti-

der för att stödja trygghet och social kon-

troll under en så stor del av dygnet, veckan 

och året som möjligt.  

Tydlighet 

En plats självklarhet och territoriefrågor har 

länge spelat en stor roll för tryggheten. Det 

behöver därmed vara enkelt att urskilja vad 

som exempelvis är privat och offentligt i ett 

område. Tydlighet i stadsrummet handlar 

också om att det ska vara lätt att skilja på 

vem som ansvarar för vad i ett område. 

Skyltning kan bidra till det. men är sekun-

därt i förhållande till de direkta signaler som 

utformningen av rummet sänder i sig själv. 

Rummet i sig ska skapa en förutsägbar situ-

ation utan att det behöver förklaras.  

Social kontroll 

Social kontroll kan vara både formell och in-

formell. Den första utförs av människor som 

inom ramen för sin yrkesroll har i uppdrag 

att på ett eller annat sätt aktivt kontrollera 

miljön. Den andra utövas främst av de som 

bor i området men även förbipasserande. 

Även när en person inte avser att utföra nå-

gon kontroll kan denne ändå bidra med det 

i och med sin närvaro. Social kontroll gäller 

både närvaro av synliga människor och 

överblickbarheten i rummet. Det handlar 

både om att kunna se och om att känna sig 

sedd.  

Belysning  

Genom att säkerställa att ett område har en 

"god" belysning skapas förutsättningar för 

social kontroll under mörka timmar och för 

individen att ha en bra överskådlighet i sitt 

närområde och därigenom uppleva en ökad 

trygghet. 

Skalskydd 

Med skalskydd refereras vanligtvis till en typ 

av inbrottsskydd i form av fysiskt skydd av 

lokaler och rum. Bra skalskydd handlar då 

mest om tillräckligt inbrottsskyddade väg-

gar, dörrar, fönster och lås. Det är samtidigt 

viktigt att skalskyddet är väl integrerat i 

byggnaden, men inte syns. Ett skalskydd 

som är överdrivet eller inte anpassat och in-

tegrerat skickar signaler till de som vistas i 

området att området är "farligt" eller 

brottsutsatt. 

Förvaltning 

Trygghet och oro att utsättas för brott 

hänger nära ihop med hur ett område för-

valtats och sköts. Det vill säga vilken omsorg 

och lyhördhet som finnsbåde för männi-

skorna i området och skötsel av byggnader 

och offentliga rum. Att det är rent och 

snyggt visar att platsen är i kontroll.  

Information 

Tillgången till information påverkar trygg-

heten. Skyltar och annan information kan 

exempelvis upplysa om tillgänglig ansvarig 

personal, kontakttider och öppettider. Det 

handlar också om såväl realtidsinformation 

vid olika funktioner som mer statisk inform-

ation.  

 

Den information som förmedlas bör handla 

om bland annat platsspecifik information 

om vad som händer i området, hur indivi-

den felanmäler skadegörelse eller anmäler 

otrygga situationer, information till de som 

drabbas av brott och ordningsstörningar 

samt information om trygghetsskapande in-

satser i området.  
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Nulägesanalys 
 

Eftersom området Furulund i nuläget till 

stor del är obebyggt koncentreras nulägesa-

nalysen till att undersöka det planlagda om-

rådets relation till omkringliggande bebyg-

gelse. Dessutom undersöks hur stråken ser 

ut mellan Furulund och staden eftersom 

goda kopplingar kan främja mobilitet för 

fotgängare och cyklister, vilket i sin tur kan 

bidra till en ökad social kontroll. Relaterat 

till trygghetsmodellen innebär det att nulä-

gesanalysen främst ger en bild av aspekten 

Gestaltning, framför allt kring hur Furulund 

kommer relatera till resten av staden.   

 

Älmhults kommun genomför även en trygg-

hetsmätning årligen, vilket kan ge en bild av 

vilka särskilda problem som bör beaktas un-

der planering av ett nytt område i kommu-

nen. De problem som lyfts fram kan handla 

om specifika och lokala problem, men kan 

också ge en indikation om problem som i 

framtiden kan uppstå i bostadsområdet Fu-

rulund.  

 

Trygghetsmätning 
 

Metod 

Resultatet för trygghetsmätningen redovi-

sas för hela Älmhults kommun samt för tre 

olika underkategorier; nämligen Centralor-

ten, Övriga större tätorter samt Övrigt. Fu-

rulund kommer i framtiden kategoriseras in 

under Övrigt och därför specificeras resul-

tatet från den underkategorin särskilt.  

 

Det är 192 personer som svarat på trygg-

hetsmätningen år 2020. Resultatet jämförs 

även med ett nationellt genomsnitt, för att 

ge en bild av hur situationen ser ut i landet 

i övrigt.  

 

 

 

 

 

Resultat 

Vad gäller respondenternas oro för brott är 

det två faktorer som sticker ut jämfört med 

det nationella snittet, nämligen att respon-

denterna: 

 

§ Oroat sig för inbrott i bostaden (60 

%) 

§ Oroat sig för inbrott i förråd (65 %) 

 

Det är också relativt få respondenter som 

uppger att polisen bryr sig om de lokala pro-

blemen (41 %). Dock är det endast 15 pro-

cent som uppger att polisen INTE bryr sig 

om de lokala problemen.  

 

Det finns även vissa faktorer där en relativt 

hög andel respondenter uppgivit problem, 

men som inte sticker ut jämfört med det 

nationella genomsnittet. Det handlar om:  

 

§ Oro för att utsättas för skadegö-

relse/stöld på parkerat eget fordon 

(44 %) 

§ Problem med nedskräpning och ska-

degörelse (33 % & 21 %) 

§ Problem med bilar som kör för fort 

(42 %) 

 

Utvecklingen har också förändrats över tid 

om man jämför nivån för lite drygt 15 år se-

dan. En högre andel respondenter uppger 

problem med Nedskräpning, med en ökning 

på 11 procent sedan år 2005. Det är även en 

sju procent högre andel som uppger en oro 

för inbrott i förråd. De andra två faktorerna 

gällande oro för brott har däremot minskat 

sedan år 2005.    
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Slutsatser 

Invånarna i Älmhults kommun (och de som 

kategoriseras in under Övrigt) verkar till stor 

del vara både säkra och trygga jämfört med 

det nationella genomsnittet. Det finns 

emellertid många respondenter som upp-

ger att det finns generella problem med 

ordningsstörningar och bilar som kör för 

fort. Ordningsstörningarna är i första hand 

kopplade till förvaltning/rengöring/sane-

ring.  

 

Det är även en hög andel respondenter som 

uppger att de är oroliga för olika typer av 

brott. Det handlar i synnerhet om oro kopp-

lat till egendom (i form av bostad, förråd, 

fordon). Utifrån resultatet identifieras två 

fokusområden som är relevanta att beakta 

under arbetet med området Furulund, 

nämligen att i ett tidigt skede:  

 

§ Förebygga trafikrelaterad brottslig-

het. 

§ Planera för materialval som under-

lättar förvaltning.  

§ Planera för funktioner som minskar 

nedskräpning (papperskorgar). 

§ Säkerställa att det är enkelt för in-

vånarna i Furulund att utöva kon-

troll över deras egendom. 
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Relationen till andra områden 
Området Furulund ligger i utkanten av Älm-

hult. Det innebär i det här fallet att det en-

bart är en sida av området som är vänd mot 

annan bebyggelse. Tre av sidorna är vända 

mot rekreationsytor eller skog. Det innebär 

dels att det i vissa fall kommer finnas bebyg-

gelse med begränsade förutsättningar till 

social kontroll, dels att möjligheterna till 

flera huvudstråk begränsas eftersom dessa 

bör placeras på platser med hög social kon-

troll. De rosa markeringarna i bilden nedan 

visar sidor av området som omges av skog. 

 

Den sydvästra delen av området ligger i an-

slutning till den internationella skolan och 

handelsområdet. Detta innebär framför allt 

att bostadshus i den sydvästra delen av Fu-

rulund kommer gynna Handelsområdets 

sociala kontroll kvällstid genom ökade flö-

den av människor. Handelsområdet kom-

mer i sin tur ha sämre förutsättningar att 

gynna bostadsområdet dagtid, eftersom 

det är baksidan av handelsområdet som är 

vänd mot Furulund.  

 

Planeringen av området Furulund bör där-

med beakta möjligheten att tydliggöra re-

lationen mellan Furulund och övriga områ-

den.  

 

Stråk till andra områden och staden 
Det finns flera viktiga målpunkter för invå-

narna i Furulund. Det handlar framför allt 

om:  

 

§ Centralstationen 

§ Gemöskolan 

§ Linnéskolan 

 

Centralstationen 

 

 
 

Via cykel tar det ungefär sju minuter att ta 

sig mellan Älmhults centralstation och ut-

kanten av området Furulund. Det finns två 

olika vägar att ta från Furulund för att ta sig 

till tätorten, vilket handlar om ett nordligt 

och ett sydligt stråk.  

 

Det sydliga stråket går runt Handelsområ-

det och via Hallandsvägen. Det går även att 

ta sig genom Handelsområdet istället för 

runt det. Det finns bostäder längs detta 
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stråk, vilket handlar om bostäder längs med 

Hallandsvägen. Eftersom funktionerna 

längs med stråket är koncentrerade, med 

bostäder längs Hallandsvägen och butiker i 

Handelsområdet, innebär det att det kom-

mer finnas låg social kontroll längs med 

stråket på olika tider av dygnet. Kvällstid 

kommer det finnas mycket låg social kon-

troll i Handelsområdet, och dagtid kommer 

det finnas en lägre social kontroll längs Hal-

landsvägen. Det är emellertid den bristfäl-

liga sociala kontrollen i Handelsområdet 

som i synnerhet kan utgöra ett problem för 

fotgängare och cyklister kvällstid.    

 

För det norra stråket är det också delen som 

finns närmst Furulund som erbjuder lägst 

förutsättningar för social kontroll. Det 

handlar om Handelsvägen (vid Internation-

ella skolan och Handelsområdet), samt den 

första delen av Källarvägen (som omges av 

skog). För att främja Fotgängare och cyklis-

ter som bor i Furulund bör dessa stråk tro-

ligtvis också genomarbetas, för att ta ett 

helhetsgrepp om området.  

 

Gemöskolan och Linnéskolan 

Från utkanten av området Furulund är det 

cirka 2 kilometer till Gemöskolan, som är en 

F-6 skola. För att främja barns fria mobilitet 

kan det finnas behov av att se över stråket 

till skolan, för att säkerställa att det är sä-

kert och tryggt utifrån barnens perspektiv. 

Som tidigare nämnts kan den östra delen av 

Källarvägen vara extra utsatt eftersom det 

där finns begränsade möjligheter för social 

kontroll.  

Stråket till Linnéskolan följer samma möns-

ter. 

 

Slutsatser 

Eftersom Furulund ligger i utkanten av Älm-

hult och omges av naturområden finns det 

få alternativ till olika huvudstråk. I nuläget 

finns det emellertid två tydliga huvudstråk 

som leder boende i området in i staden. För 

att ytterligare främja invånarnas mobilitet 

och ta ett helhetsgrepp om det trygghets-

skapande arbetet bör dessa stråk genomar-

betas och tydliggöras för invånarna. Dessu-

tom bör relationen till omkringliggande om-

råden ses över i det fortsatta arbetet med 

Furulund. 

 

De fokusområden som identifieras är att 

projektet bör beakta möjligheten att:  

 

§ Främja de huvudstråk som leder till 

olika målpunkter. 

§ Främja relationen till omkringlig-

gande områden. 
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Konsekvensanalys 
 

Metod 

Analysen utgår från standarden Bo-

Tryggt2030 och checklistpunkterna som 

anges i handboken. Av de åtta aspekter i 

trygghetsmodellen som konkretiseras i Bo-

Tryggt2030, bedöms inte aspekterna In-

formation, Förvaltning, Skalskydd och Be-

lysning i denna analys. Detta eftersom pro-

jektet befinner sig i ett så tidigt skede i plan-

processen. De kan emellertid bedömas 

längre fram och är viktiga att beakta genom 

processen.  

 

Vissa av checklistpunkterna som finns un-

der bedömda aspekter (Gestaltning, Mix av 

funktioner, Tydlighet och Social kontroll) 

har inte heller kunnat bedömas i ett så tidigt  

 

 

 

 

 

 

skede i planprocessen. I resultatet redovi-

sas hur många av faktorerna som inte kun-

nat bedömas i relation till resten av fak-

torerna.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

 
 

I diagrammet ovan finns en översikt av re-

sultatet inom respektive aspekt som be-

dömts. Vissa av checklistpunkter har inte 

kunnat bedömas i detta planeringsskede. 

Samtidigt är det många av checklistpunk-

terna som har uppfyllts, både av de obliga-

toriska checklistpunkterna samt de kom-

pletterande.  
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Gestaltning 
 

 
 

På en övergripande nivå har sex av de obli-

gatoriska checklistpunkterna under 

aspekten Gestaltning uppfyllts. En av de 

kompletterande punkterna har också upp-

fyllts.  Samtliga av de som inte uppfyllts är 

obligatoriska punkter som bör beaktas i   

det fortsatta arbetet.   

 

Överlag är området uppdelat i olika delom-

råden vilket kan underlätta för användare 

att läsa av området. Integrationen mellan 

dessa delområden är emellertid ibland 

bristfällig. På en övergripande nivå verkar 

delområdena snarare ha relativt liten inver-

kan på varandra eftersom de skärs av ge-

nom parkerinsplatser och grönområden.  

 

Delområdena kopplas inte heller alltid ihop 

genom bilgator, vilket ytterligare kan bidra 

till att relationen mellan olika delområden 

försämras. Trots att det i framtiden kommer 

finnas näringsidkande funktioner utspridda 

till olika delområden, saknas till viss del en 

tydlig relation. Det innebär att flöden som 

hade kunnat ge en positiv effekt till hela 

området riskerar att begränsas till specifika 

delområden.   

 

Något som är viktigt att fokusera på i det 

fortsatta arbetet handlar alltså om att se 

över hur de olika delområdena relateras till 

varandra. Där är det viktigt att försöka 

skapa en sammanhållen plats. På bilden ne-

dan syns ett exempel då ett rekreativt stråk 

(markerat i rött) är den tydligaste kopp-

lingen mellan två delområden. Det innebär 

att det kan ses som ett huvudstråk av bo-

ende i området, trots att det inte priorite-

rats som ett huvudstråk. 

  

Det är emellertid tydligt att arkitekten pla-

nerat området för att prioritera den mänsk-

liga skalan och mänskliga rörelsemönster. 

Projektet innehar stort fokus på att under-

lätta för både fotgängare och cyklister. På 

Handelsvägen finns det ett stort utrymme 

för trottoarer och det finns också 
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alternativa vägar att ta för fotgängare/cy-

klister. Det finns således låga risker för frikt-

ion och höga förutsättningar för att använ-

dare ska känna att de kan kontrollera de si-

tuationer som kan uppstå i området.  

 

 

 

 

Mix av funktioner 
 

 

På en övergripande nivå har två av de obli-

gatoriska checklistpunkterna under 

aspekten Mix av funktioner uppfyllts.  Tre av 

de kompletterande punkterna har också 

uppfyllts. En av de faktorer som inte upp-

fyllts är obligatorisk och bör beaktas i det 

fortsatta arbetet. 

 

Överlag har området en mycket god grund-

läggande planering. Det finns planer för 

flera olika typer av funktioner som främjar 

olika ändamål. Detta skapar förutsättningar 

för en social kontroll under dygnets olika 

timmar.  

 

De funktioner som planerats in i området är 

också lättillgängliga och det har dessutom 

planerats för funktioner längs med huvud-

stråket Handelsvägen. Det kan i framtiden 

skapa en naturlig mötesplats vid sårbara 

platser som hållplatser i kollektivtrafiken.  

 

Spridningen av dessa funktioner kan dock  

 

utvecklas ytterligare. Som tidigare proble-

matiserats under aspekten gestaltning är 

området överlag uppdelat i olika delområ-

den. Gränserna mellan dessa delområden 

kan eventuellt luckras upp genom en väl ge-

nomtänkt spridning. Det är även oklart i hur 

hög utsträckning det kommer finnas funkt-

ioner i bostadsområdena.  

 

Den kompletterande punkt som inte upp-

fyllts är att området kan dra fördel av ett 

centralt placerat och tillgängligt områdes-

kontor. Ett sådant områdeskontor kan an-

vändas för att samordna insatser och skapa 

närvaro.  

 

Det är i dagsläget inte riktigt tydligt vart om-

rådets centrala målpunkt kommer vara. I 

det fortsatta arbetet är det därför viktigt att 

se över hur det går att planera in en 

plats/yta som kan fungera som en samlings-

plats /målpunkt för boende och besökare i 

området.   
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Tydlighet 
 

 

På en övergripande nivå har fyra av de obli-

gatoriska checklistpunkterna under 

aspekten Tydlighet uppfyllts. Två av de 

kompletterande punkterna har också upp-

fyllts.  Två av de faktorer som inte uppfyllts 

är obligatoriska och bör beaktas i det fort-

satta arbetet.  

 

Överlag är området planerat på ett sätt som 

stärker orienterbarheten för användarna. 

Genom att Handelsvägen utformas som ett 

tydligt huvudstråk blir det enkelt för använ-

darna att orientera sig vidare genom den 

vägen. De gång- och cykelstråk som finns i 

området har också direkta kopplingar till ga-

tor vilket kan bidra till en ökad orienterbar-

het.  

 

Det finns även exempel som visar ett påbör-

jat arbetet med att tydliggöra ytor utifrån 

dess privata/offentliga karaktär. Vid Han-

delsvägen kommer exempelvis 4 meter för-

gårdsmark finnas, vilket avgränsar trottoa-

rerna från bostadshusen. I det fortsatta ar-

betet är det viktigt att fortsätta  

 

 

utveckla detta utifrån ytornas privata/of-

fentliga karaktär. 

 

Något som bör ses över handlar om hur fas-

tigheterna kopplas till gaturummet. För att 

tydliggöra rörelsenätet och möjliggöra för 

individer att snabbt hitta rätt, bör entréer 

till fastigheter vara riktade ut mot gatan. 

Flera av bostadshusen är emellertid centre-

rade i delområden, vilket skär av kopplingen 

mellan förbipasserande och boende. En så-

dan utformning kan också medföra att för-

utsättningarna för en social kontroll mins-

kar i gaturummet. Se bilden nedan för ex-

empel på en sådan utformning.  
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Social kontroll 
 

 

På en övergripande nivå har en av de obli-

gatoriska checklistpunkterna under 

aspekten Social kontroll uppfyllts. En av de 

kompletterande punkterna har också upp-

fyllts.  Fem av de faktorer som inte uppfyllts  

är obligatoriska och bör beaktas i det fort-

satta arbetet.  

 

Det finns flera faktorer som behöver ses 

över i det fortsatta arbetet, och samtliga 

handlar överlag om förutsättningarna att 

utöva social kontroll över mer sårbara plat-

ser eller funktioner. Det handlar bland an-

nat om att parkeringsplatser i vissa fall är 

placerade mot gavlar på husen, där det ge-

nerellt finns lägre förutsättningar för en 

social kontroll. Se bilden nedan för ett ex-

empel.  

 

 
 

Det finns också planer för att en befintlig 

tunnel ska fungera som en passage under 

Danska vägen. Tunneln ligger en bit ifrån  

 

planerad bebyggelse.  Genom projektet bör 

det ses över vilka möjligheter som finns för 

att undvika en sådan passage, särskilt ef-

tersom den finns på en plats som riskerar 

att bli ödslig. En naturlig övergång för fot-

gängare och cyklister hade snarare varit i di-

rekt anslutning till Handelsvägen, som är ett 

huvudstråk.  

 

 
 

De gång- och cykelstråk som finns i området 

har också en bristfällig kontakt med fastig-

heterna runt omkring. En bättre kontakt 

med fastigheterna hade skapat större förut-

sättningar för att människor är medvetna 

om vad som händer, både runt husen och 

på stråken. I nuläget gynnar dock inte riktigt 

stråken och fastigheterna varandra.  

 

Det delområde som har störst risk att bli iso-

lerad kvällstid kan ses på bilden nedan. 
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Eftersom det ligger i utkanten av området 

är det extra viktigt att det integreras på ett 

naturligt sätt med andra delområden. An-

nars bör åtgärder genomföras för att säker-

ställa att säkerheten upprätthålls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övrigt har området med fördel planerats så 

att det finns mycket goda förutsättningar 

för en social kontroll längs med huvudstrå-

ket Handelsvägen. Där finns både bostads-

hus och funktioner som kan öka den sociala 

kontrollen runt dygnets alla timmar.  
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Rekommendationer 
 

Utifrån nulägesanalysen 

 
§ Säkerställ att det finns en tydlig plan 

för förvaltning/rengöring/sanering i 

Furulund, samt att åtgärder införs 

för att förebygga nedskräpning. 

§ Säkerställ att det är enkelt för invå-

nare att överblicka deras egendom. 

§ Fortsätt arbetet med att införa åt-

gärder för att sänka hastigheten på 

Handelsvägen, men också övriga ga-

tor i området.  

§ Säkerställ att Furulund relateras på 

ett bra sätt till Handelsområdet, så 

att det inte upplevs som en ”bak-

sida” eller blir en isolerad ö i förhål-

lande till resten av staden. 

§ Se över de stråk som invånare måste 

använda för att ta sig mellan cent-

rum och Furulund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån konsekvensanalysen 
 

§ Se över relationen mellan olika del-

områden i Furulund, bl.a. genom 

att: 

- Se över om alla GC-stråk 

verkligen ska vara GC-stråk. 

Om så är fallet bör dessa pri-

oriteras på samma sätt som 

bilgator. 

- Skapa mjuka övergångar 

mellan zonerna ZHK och res-

terande bebyggelse. 

§ Se över möjligheten att ha ett områ-

deskontor. 

§ Tydliggör vilken plats som är den 

centrala målpunkten för boende i 

Furulund. 

§ Rikta fastigheternas entréer ut mot 

gatan. 

§ Säkerställ att fastigheterna har en 

tydlig relation till sårbara plat-

ser/ytor. 

§ Se över möjligheten att flytta passa-

gen vid Danska vägen till Handelsvä-

gen. 
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ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING, FURULUND
(DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄSKYA 1:27 M.FL.)

1 Uppdrag

Sweco Civil AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning vid Furulund i östra delen av Älmhults tätort. Området utgör en del av
fastigheten Äskya 1:27 m.fl.

1.1 Blivande anläggningar

Det undersökta området planeras för byggnation av ny bostadsbebyggelse samt
verksamheter.

2 Syfte

Utredningen syftar till att översiktligt klargöra grundläggningsförutsättningarna för
blivande konstruktioner i kommunens arbete med upprättande av ny detaljplan för ovan
nämnda anläggningar.

Denna PM innehåller en sammanställning av utförda undersökningar samt översiktliga
rekommendationer för framtida projektering och får inte utgöra del i framtida förfrågnings-
underlag.

3 Underlag för undersökningen

- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU

- Platsbesök av handläggande geotekniker

- Plankarta erhållen från beställaren

4 Styrande dokument

Planering och redovisning

Undersökning Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering
SS-EN 1997-2 samt
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 samt
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem
SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar
samt SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24
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Fältundersökningar

Sondering/Provtagning Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning
SS-EN ISO 22475-1-1:2006 och Geoteknisk fälthandbok,
SGF Rapport 1:2013

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Grundvattenrör Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi

Området utgörs till större delen av natur-/skogsmark som är relativt flack med mindre
höjdpartier. Marknivåerna varierar huvudsakligen mellan ca +146 och +153 med de
lägsta nivåerna i den västra delen och högst i sydöstra delen av området.

Områdets västra och östra delar har tidigare utgjorts av mossmark, delar av ”Kyrke myr” i
väster och ”Froafälle mosse” öster.

Hela området präglas av relativt ung skog av varierande ålder med inslag av enstaka
äldre träd. Generellt är den äldsta skogen i områdets sydöstra delar. Västra delen består
främst av sly.

Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde, ”Furulund”. Källa: Htta.se
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5.2 Befintliga konstruktioner, kablar och ledningar

Sweco har ansvarat för samt tagit fram underlag för ledningsvisning. Dokumentation för
detta redovisas inte i denna rapport.

6 Geoteknisk kategori

Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

7 Positionering

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av
Sweco, med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och höjdsystem: RH 2000.

8 Geoteknisk fältundersökning

Geotekniska fältarbeten är utförda av Sweco under september månad 2020.
Fältundersökningen är utförd med borrbandvagn modell Geotech 604D, samt med
handhållen utrustning. Undersökningens omfattning redovisas nedan.

Sondering/Provtagning Utrustning Antal Anmärkning

Slagsondering Stång Ø44 mm, rund
spets

4 Utförd kontroll av
bergfritt djup, utförd till
stopp, djupast ca 5,2
m

Skruvprovtagning Ø 70 mm (stång Ø 44
mm)

4 Största provtagnings-
djup ca 3,4 m

Sticksondering Sondstång Ø 10 mm Ca 50 Största provtagnings-
djup ca 1,8 m

Grundvattenrör PVC, Ø 25 mm, slitsat
filter

4

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i
samband med undersökningen. Swecos geotekniska laboratorium i Växjö har utfört
laboratorieanalyser på utvalda jordprover, se mer under ”10 Laboratorieanalyser” nedan.

9 Hydrogeologiska undersökningar

I samband med undersökningarna utplacerades tre grundvattenrör. Vid karteringen av
området påträffades även två tidigare utplacerade rör.
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Nivåmätning har utförts i samtliga fem rör under en begränsad tidsperiod på nivåer
mellan ca +145,7 (rör 2004) till +148,1 (rör 2001).

Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd, etc. varför såväl högre som lägre grund-
vattennivåer än i denna rapport redovisade ska förväntas förekomma under året.

10 Laboratorieanalyser

Swecos geolab i Växjö har utfört kornstorleksfördelning (tvättsiktning) på 2 upptagna
jordprover, se bilaga 1. Analyserna visar på moränjord med en sammansättning
motsvarande siltig sandmorän, med varierande innehåll av sten. Vid skruvprovtagningen
konstaterades att moränen, i den norra delen av det undersökta området, överlagrades
av sandjord med varierande innehåll av silt.

11 Geotekniska förhållanden

11.1 Jordlager

Inom områdets centrala delar utgörs marken ytligt generellt av ett ca 0,2 – 0,4 m tjockt
vegatationslager som underlagras av moränjord minst ner till undersökt djup, ca 2 – 3 m
under markytan. Moränen bedöms ha en sammansättning som till större delen är av
sandig alternativt siltig karaktär med varierande inslag av sten och block, och kan
härledas till materialtyp 3B resp. 4A och tjälfarlighetsklass 2 resp. 3. Utförda sonderingar
visar på bergfritt djup till minst 3 – 5 meter under markytan.

I östra och västra delarna, ”mossmarkerna”, utgörs ytliga jordlager av främst torv, med
påträffade mäktigheter om ca 2 meter. Torven bedöms underlagras av relativt finkornig
friktionsjord.

Olika jordlagernivåer redovisas närmare på ritning 13012000-G1.

11.2 Grundvatten

I områdets centrala delar, ”fastmarksområdet”, har  grundvatten under en kort tidsperiod
uppmäts ligga ca 1,5 – 2 meter under markytan. För de lägre liggande torvmarks-
områdena bedöms grundvattennivån ligga i eller mycket nära markytan.

Vid exploatering kan området förutsättas sänkas i de högre liggande delarna för att få
planare nivåer inom området. För framtida projektering avseende höjdsättning, dränering,
avvattning etc. bör grundvattenytan därför ansättas till nivå med den lägre markytan inom
området.

12 Geotekniska rekommendationer

12.1 Allmänt

Grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner är huvudsakligen goda. All
vegetation-/organisk jord i läge för byggnader och hårdgjorda ytor bortschaktas innan
grundläggning sker.
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Eftersom blivande byggnads placering, laster, grundläggningsnivå etc. inte är kända vid
upprättande av denna rapport ska nedanstående rekommendationer anses som mycket
generella/översiktliga.

Eventuella grundvatten- och portryckssänkningar bedöms kunna utföras genom
pumpning i djupare nedförda filterförsedda pumpgropar. Om djupare grundvatten-
sänkningar ska utföras kan dessa beroende på moränens hydrauliska konduktivitet
eventuellt vara tidskrävande.

12.2 Utförande

Blivande lätta och medeltunga konstruktioner samt tillhörande hårdgjorda ytor bedöms
kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga
organiska jordlager i läge för byggnationen. Ny fyllning med tillhörande packningsarbete
utförs i enlighet med AMA Anläggning.

Innan ny fyllning påförs eller grundläggning utförs bör terrassytan packas med tung
vibrerande envalsvält.

För tyngre konstruktioner kan eventuellt grundförstärkningsåtgärder erfordras.

För områden som inte planeras att bebyggas erfordras inte utskiftning av otjänliga
massor.

13 Övrigt

Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta utföras, cirka en gång per månad,
fram tills eventuella entreprenadarbeten påbörjas alternativt till dess att en ett-årscykel
har erhållits.

Kompletterande geoteknisk utredning krävs inför framtida projektering och dimen-
sionering av medeltunga till tunga konstruktioner. För lättare konstruktioner bedöms ingen
kompletterande utredning erfordras.

296



297



KORNSTORLEKSFÖRDELNING

 UPPDRAGSGIVARE: Älmhults kommun
 

 ÄRENDE: Furulund
 PROVTAGNINGSPUNKT: 2001                          DJUP: 1,0 - 2,0 m
 PROVTAGNINGSDATUM: INLÄMNINGSDATUM:  
 JORDARTSBEDÖMNING: Siltig sandmorän
 ÖVRIGT:

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001

 KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN  13012000

 BESTÄMD GENOM     TORRSIKTNING

X     TVÄTTSIKTNING

    HYDROMETERANALYS    VÄXJÖ  2020-10-05    _ _ _AP _ _
       SIGN.

Postadress: Besöksadress: Org. nr: Telefon: 0470-73 51 00
Lineborgsplan 3 Lineborgsplan 3 556507-0868 Telefax: 0470-73 51 01
352 33 VÄXJÖ Stockholm

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
 (%

)

Kornstorlek (mm)

2001

0,074 64321611,35,60,250,125

Bilaga 1 (sida 1 av 2)

298



KORNSTORLEKSFÖRDELNING

 UPPDRAGSGIVARE: Älmhults kommun
 

 ÄRENDE: Furulund
 PROVTAGNINGSPUNKT: 2004                          DJUP: 1,0 - 1,7 m
 PROVTAGNINGSDATUM: INLÄMNINGSDATUM:  
 JORDARTSBEDÖMNING: Siltig sandmorän
 ÖVRIGT:

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001

 KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN  13012000

 BESTÄMD GENOM     TORRSIKTNING

X     TVÄTTSIKTNING

    HYDROMETERANALYS    VÄXJÖ  2020-10-05    _ _ _AP _ _
       SIGN.

Postadress: Besöksadress: Org. nr: Telefon: 0470-73 51 00
Lineborgsplan 3 Lineborgsplan 3 556507-0868 Telefax: 0470-73 51 01
352 33 VÄXJÖ Stockholm

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
 (%

)

Kornstorlek (mm)

2004

0,074 64321611,35,60,250,125

Bilaga 1 (sida 2 av 2)

299



Väg
by

f 0
76

5-P
87

/16

N=6270500

N=6270400

N=6270300

N=6270200

149

149
149

149

149

149

149 149

152

151

14
9

151

151

151

151

15
2

15
1

151

149

149

150

150

150

15
0

15
0

150

150

150

150

15
0

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

157,84

rv 2
3

Handelsvägen

sl
än

tfo
t

Jordvall

KÖPMANNEN

TÄPPAN

2

1:27

1

3:1

1:27

8

Väg
by

f 0
76

5-P
87

/16

N=6270500

N=6270400

N=6270300

N=6270200

149

149
149

149

149

149

149 149

152

151

14
9

151

151

151

151

15
2

15
1

151

149

149

150

150

150

15
0

15
0

150

150

150

150

15
0

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

157,84

rv 2
3

Handelsvägen

sl
än

tfo
t

Jordvall

KÖPMANNEN

TÄPPAN

2

1:27

1

3:1

1:27

8

ÄLMHULTS KOMMUN

Ö

300

AutoCAD SHX Text
+149.6

AutoCAD SHX Text
2020-09-25 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+148.1 - +148.1

AutoCAD SHX Text
+149.4

AutoCAD SHX Text
2020-09-25 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+147.8 - +147.8

AutoCAD SHX Text
+147.2

AutoCAD SHX Text
2020-09-25 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+145.9 - +145.9

AutoCAD SHX Text
GV2

AutoCAD SHX Text
+149.5

AutoCAD SHX Text
2020-10-02 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+147.2 - +147.2

AutoCAD SHX Text
GV1

AutoCAD SHX Text
+149.0

AutoCAD SHX Text
2020-09-25 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+147.6 - +147.6

AutoCAD SHX Text
SW31

AutoCAD SHX Text
+146.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
SW30

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
SW29

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
SW28

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
SW27

AutoCAD SHX Text
+146.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
SW26

AutoCAD SHX Text
+146.7

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
SW25

AutoCAD SHX Text
+146.7

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
SW24

AutoCAD SHX Text
+146.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
SW23

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
SW22

AutoCAD SHX Text
+146.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
SW21

AutoCAD SHX Text
+146.7

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
SW20

AutoCAD SHX Text
+146.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
SW19

AutoCAD SHX Text
+146.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
SW18

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
SW17

AutoCAD SHX Text
+146.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
SW16

AutoCAD SHX Text
+147.6

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
SW15

AutoCAD SHX Text
+148.0

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
SW14

AutoCAD SHX Text
+147.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW13

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW12

AutoCAD SHX Text
+149.1

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW11

AutoCAD SHX Text
+148.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
SW10

AutoCAD SHX Text
+148.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW09

AutoCAD SHX Text
+148.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
SW08

AutoCAD SHX Text
+148.8

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
SW07

AutoCAD SHX Text
+149.2

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW06

AutoCAD SHX Text
+149.2

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
SW05

AutoCAD SHX Text
+148.7

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
SW04

AutoCAD SHX Text
+148.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
SW03

AutoCAD SHX Text
+148.9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
SW02

AutoCAD SHX Text
+151.1

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
SW01

AutoCAD SHX Text
+149.2

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
2004

AutoCAD SHX Text
+147.2

AutoCAD SHX Text
2003

AutoCAD SHX Text
+152.4

AutoCAD SHX Text
2002

AutoCAD SHX Text
+149.4

AutoCAD SHX Text
2001

AutoCAD SHX Text
+149.6

AutoCAD SHX Text
TORVMARK

AutoCAD SHX Text
TORVMARK

AutoCAD SHX Text
FASTMARK

AutoCAD SHX Text
FASTMARK

AutoCAD SHX Text
FASTMARK

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+149.6

AutoCAD SHX Text
2001

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saMu

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
siSaMn

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+149.4

AutoCAD SHX Text
2002

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saMu

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
sasiMn

AutoCAD SHX Text
siSaMn

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+152.4

AutoCAD SHX Text
2003

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
284

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saMu

AutoCAD SHX Text
stsiSaMn

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+147.2

AutoCAD SHX Text
2004

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
91/10  

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saMu

AutoCAD SHX Text
stsiSaMn

AutoCAD SHX Text
siSaMn

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+149.6

AutoCAD SHX Text
GV2001

AutoCAD SHX Text
+147.0

AutoCAD SHX Text
+150.2

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
GW+148.1

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
GW+148.1

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+149.4

AutoCAD SHX Text
GV2002

AutoCAD SHX Text
+146.1

AutoCAD SHX Text
+149.8

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
GW+147.8

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
GW+147.8

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+147.2

AutoCAD SHX Text
GV2004

AutoCAD SHX Text
+144.9

AutoCAD SHX Text
+147.6

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
GW+145.9

AutoCAD SHX Text
2020-09-25

AutoCAD SHX Text
GW+145.9

AutoCAD SHX Text
2020-10-02

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
FORMAT/SKALA 

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
GRANSKAD AV

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTR. AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
SWECO.SE    08 - 695 60 00

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
13012000

AutoCAD SHX Text
H MALMBERG

AutoCAD SHX Text
A PETERSSON

AutoCAD SHX Text
2020-10-09

AutoCAD SHX Text
A PETERSSON

AutoCAD SHX Text
A PETERSSON

AutoCAD SHX Text
FURULUND, ÄLMHULT

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

AutoCAD SHX Text
PLAN OCH BORRHÅL

AutoCAD SHX Text
1:1000/1:100 (A1)

AutoCAD SHX Text
13012000-G1

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM PLAN: SWEREF 99 13 30 HÖJD: RH2000JD: RH2000

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR SGF/BGF BETECKNINGSBLAD 2016

AutoCAD SHX Text
FÖRKLARING UNGEFÄRLIG OMRÅDESGRÄNS MELLAN TORV- ÄRLIG OMRÅDESGRÄNS MELLAN TORV- OMRÅDESGRÄNS MELLAN TORV- ÅDESGRÄNS MELLAN TORV- OCH FASTMARK STICKSONDERING MED TILLHÖRANDE TORV- MÄKTIGHET GRUNDVATTENRÖR MED TILLHÖRANDE MIN- OCH MAXNIVÅAVLÄSNING.

AutoCAD SHX Text
SW21

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
GV2

AutoCAD SHX Text
2020-10-02 - 2020-10-02

AutoCAD SHX Text
+147.2 - +147.2



 Dokumentslag Sida 

 Rapport 1 (4) 
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Äskya 1:27, Älmhults kommun, magetfältsberäkning, rapport 
 

Äskya 127, Älmhults kommun, magetfältsberäkning, rapport 

Sammanfattning 
I samband med detaljplaneärende rörande del av Äskya 1:27 i Älmhults kommun 
har magnetfältsberäkning utförts avseende bidrag från E.ON Energidistributions 
50 kV-ledning intill fastigheten. Det beräknade magnetfältsbidraget från 
ledningen redovisas grafiskt i figur 2. Beräkningen är utförd för två olika driftfall. 

Bakgrund 
Älmhults kommun har inlett detaljplanearbete som berör del av fastigheten 
Äskya 1:27. På kort avstånd från fastighetens ena sida passerar 
E.ON Energidistributions 50 kV-ledning Vislanda - Älmhult Södra, VIA - ÄHTS. 
Efter önskemål från Fysisk planering inom E.ON Energidistribution har beräkning 
utförts avseende magnetfältsbidraget från denna kraftledning. 

Förutsättningar för beräkning 
I beräkningen har medtagits inverkan endast från 50 kV-ledningen Vislanda - 
Älmhult Södra, VIA - ÄHTS. Beräkningen har utförts för två möjliga driftfall: 
Normalmatning till endast DIÖ och LIP 
Reservmatning till VIA utöver DIÖ och LIP 
 
Årsmedelvärdet för skenbar ström där ledningen passerar Äskya 1:27 har 
beräknats till: 
49 A vid normalmatning 
109 A vid reservmatning enligt ovan 

Beräkningsresultat 
Resultatet av beräkningen finns återgivet i två diagram i figur 2. Kurvorna avser 
magnetfältsnivåerna längs med linjerna BL 1 - BL 4 i figur 1 och på en höjd av 
1 meter över markytan. 
För de två driftfallen gälller: 
med normalmatning vid 49 A kurvorna med beteckningarna BL 1 N - BL 4 N 
med reservmatning vid 109 A kurvorna med beteckningarna BL 1 R - BL 4 R 

Förbehåll 
Beräknade värden som redovisas i denna rapport gäller endast för den angivna 
platsen. Rapportens innehåll får inte användas för att bedöma magnetfältsnivåer 
på andra platser. 
 
I rapporten angivna beräknade nivåer är årsmedelvärden för ledningens 
magnetfältsbidrag, vilket vid beräkningen utgår från årsmedelvärdet av 
belastningsströmmen i den specificerade ledningen. De momentana värdena av 
ledningens magnetfältsbidrag på den angivna platsen varierar över tid, eftersom 
ledningens momentana belastningsström varierar över tid och antar såväl högre 
som lägre värden än den beräknade årsmedelströmmen. 
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E.ON Energidistribution AB Rapport 2 (4) 
 
Anton Grönkvist  D20-0020924 

Äskya 127, Älmhults kommun, magetfältsberäkning, rapport 

De i rapporten angivna beräknade värdena avser endast magnetfältsbidrag från 
den specificerade anläggningen. I verkligheten kan utöver den specificerade 
anläggningen förekomma andra magnetfältskällor. Bidrag från sådana 
magnetfältskällor kan påverka magnetfältsnivån på platsen och således resultatet 
av mätningar på platsen. 
 
Beräkningen är baserad på bästa möjliga vetande om de förutsättningar som rådde 
vid beräkningstillfället, t ex senast tillgängliga värde för ledningens 
årsmedelström. Årsmedelströmmen för en ledning varierar från ett år till ett annat 
och beror på förbruknings- och produktionsförhållandena under det aktuella året. 
Dessutom kan om- och utbyggnad av elnätet, samt ändring av normalt 
kopplingsläge påverka en lednings årsmedelström. 
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E.ON Energidistribution AB Rapport 3 (4) 
 
Anton Grönkvist  D20-0020924 

Äskya 127, Älmhults kommun, magetfältsberäkning, rapport 

Figur 1 
Utsnitt från karta 
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E.ON Energidistribution AB Rapport 4 (4) 
 
Anton Grönkvist  D20-0020924 

Äskya 127, Älmhults kommun, magetfältsberäkning, rapport 

Figur 2 
 
Driftfall med normalmatning (N) 

 
 
 
Driftfall med reservmatning (R) 
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ÄSKYA 
 
Arkeologisk utredning vid Äskya – Älmhults Handelsom-
råde, Stenbrohults socken, Älmhults kommun, Kronobergs 
län. 
 
 

 
 

Kulturmark Sune Jönsson 
Sune Jönsson 
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Omslagsbild: Den nyanlagda gatan Handelsvägen. 
Samtliga foton Sune Jönsson 2019. 
Osby, December 2019.
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Sammanfattning 
Älmhults kommun arbetar med en detaljplan för området söder om Äskya by och ner till Han-
delsplats Älmhult, Stenbrohults socken, Älmhults kommun. Kommunen har därför beställt en 
frivillig arkeologisk utredning över området. Uppdraget utfördes under november och decem-
ber månader 2019 av Kulturmark Sune Jönsson. 
 
Centralt inom utredningsområdet finns två villor, varav den ena med i stort övergiven jord-
bruksmark. I nordväst finns jordbruksmark till Äskya by och där jordbruksmarken idag suc-
cessivt växer igen.  Ett stort fuktigt område finns i väster utmed Kyrke myr. Området i övrigt 
utgörs av skogsmark med barr och ungbjörk. Berörd yta för utredningen är drygt 50 ha. 
 
Syftet med utredningen är att fastställa förekomsten av eventuella hittills okända fornminnes-
lokaler i utredningsområdet. Utredningen skall också utgöra ett fullgott planeringsunderlag 
för kommunen i sitt fortsatta arbete. 
 
Inga fornminneslokaler fanns registrerade inom området efter Riksantikvarieämbetets forn-
minnesinventeringar 1949 resp. 2001. Vid utredningen registrerades en stensättning? (forn-
grav), två kolbottnar efter resmilor och två stentäkter. Fornminnena är redovisade i Fornreg, 
Riksantikvarieämbetet. 
 
Den nu okulärt utförda arkeologiska utredningen, som har utförts med en ungefärlig takt av  
3-4 ha per fältarbetstimme under perfekta väderleks- och vegetationsförhållanden, bedöms ge 
en tillförlitlig bild av den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet.  
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Inledning 

Uppdraget 
Älmhults kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området mellan Älmhults han-
delsområde (med bl.a. IKEA:s varuhus) i söder och byn Äskya med golfbana i norr, samt från 
Rv 23 i öster till Kyrke myr i väster. Området är 50,35 ha stort. Älmhults kommun har beställt 
en frivillig arkeologisk utredning över området inför arbetet med detaljplanen. Innehållet och 
ambitionsnivån skiljer sig inte åt mellan en frivillig arkeologisk utredning motsvarande en 
steg 1-utredning och en steg 1-utredning med KML-beslut. I båda fallen skall Länsstyrelsen 
kontrollera innehållet och kvalitén på arbetet inför ett godkännande.  
 
Uppdraget utfördes under november och december månader 2019 av Kulturmark Sune Jöns-
son. Allt antikvariskt arbete och rapportarbete har utförts av Sune Jönsson. Fältrekognosce-
ringen kunde anpassas till och utföras vid mycket goda väderleksförhållanden och vegeta- 
tionsförhållanden.  
 

 
Karta 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med röd stjärna. 

Syfte  
En arkeologisk utrednings syfte är att fastställa om fornminnen förekommer inom 
utredningsområdet och om kulturmiljöer av betydelse berörs i omgivningarna.  
 
Inventering och utvärdering redogör för utredningsområdets fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar och sätter in dem i områdets kulturella historia. Den kan därför 
ligga som en del i kommunens fortsatta planering med detaljplanen samt vara ett underlag för 
Länsstyrelsens framtida handläggning.. 
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Karta 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat.
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Utredningsområdet 
Berggrunden i området består av gnejs med inslag av diabas. Området är lätt kuperat med 
ganska stenrik moränmark samt myr- eller sankmarker längst i väst-nordväst och nordost. 
Utredningsområdet gränsar i väster i sin helhet till Kyrke myr (se Karta 3). Skogsbeståndet 
utgörs av barrskog och björkslyområden. Stora delar av det yngre gran- och björkbeståndet 
har röjts under senare år. Höjden över havet varierar mellan 145 m.ö.h. och 155 m.ö.h. 
 

 
Karta 3. Områdets markfuktighet.                                                           Källa: Skogens Pärlor. 
 
Två villor, varav den ena tidigare har varit en bondgård, finns idag centralt inom området. 
Kring den före detta bondgården finns tillhörande jordbruksmark, varav den större delen idag 
är övergiven och delvis skogbeväxt. Centralt och rakt igenom området i nord/sydlig riktning 
löper idag en mycket nyanlagd, bred väg/gata, Handelsvägen. 
 
Det ekonomiska intresset inom själva utredningsområdet utgörs idag av skogsbruk. 
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Foto 1. Foto mot S från områdets högsta punkt i NV, bort mot Kyrke myr. 
 

 
Foto 2. I stort sett övergivna mossodlingar V om Äskya. Foto mot N. 
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Foto 3. Vanlig vegetation inom området. 
 

 
Foto 4. Villa, som tidigare var områdets bondgård och dessförinnan soldattorp. Foto mot S. 
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Foto 5. Övergiven åkermark N om den f.d. bondgården. Foto mot Ö. 
 

 
Foto 6. Områdets i sen tid byggda villa. Foto mot Ö. 

314



11 
 

 
Foto 7. Villan är byggd på bondgårdens gamla åkermark. Foto mot V. 
 

 
Foto 8. Den gamla vägen mellan Äskya och Stensnäs. Foto mot S. 
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Foto 9. Den nyanlagda Handelsvägen genom området. Foto mot N. 
 

 
Foto 10. Oregelbundet stenröse intill övergiven grustäkt. Foto mot S. 
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Metodik 
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (Forn-
reg), Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” och yngre och äldre kartor över området i 
Lantmäteriets digitala arkiv, kontroll av eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska Museer 
i Stockholm, kontroll av bebyggelse- och naturnamn vid Ortnamnsregistret, Institutet för 
språk och folkminnen i Uppsala, samt relevant litteratur och rapporter. 
 
Fältarbetet utgjordes av sedvanlig fältrekognosering, varvid gängse rutiner enligt Riksantikva-
rieämbetet rekommendationer följdes. Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar besöks och kontrolleras. Förekomsten av tidigare okända fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar ska eftersökas i terrängen och registreras enligt RAÄ:s normer, ko-
ordinatsättas med GPS samt beskrivas och bedömas antikvariskt. Det innebär att t.ex. grävda 
större eller mindre täktgropar, stigar, sedvanliga stenmurar eller andra kulturspår av sentida 
eller begränsat kulturhistoriskt intresse undantas från registrering. Jordsond används selektivt 
för att bedöma jordlager och om stenar under/i markytan kan tillhöra en fornlämning. Foto-
dokumentation utförs av såväl fornminnen som för uppdraget relevanta kulturhistoriska mil-
jöer. Fältinventeringen utfördes med en inventeringstakt av 3-4 ha per fältarbetstimme. 
 
Den antikvariska bedömningen av kulturlämningar utgår från lagtexten i den nya Kulturmiljö-
lagen (KML), som trädde i kraft den 1 januari 2014. Riksantikvarieämbetet har även tagit 
fram en vägledning/rekommendation till den antikvariska bedömningen, en lämningstyplista, 
där det anges vilken antikvarisk status som en anläggning generellt bör ha. 
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Kunskapsunderlag och tidigare inventeringar 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar inom området.  
 
Den första inventeringen utfördes 1949 i samband med framställandet av den första ekono-
miska kartan i skala 1:10 000 över denna del av Kronobergs län. Denna inventering var i hu-
vudsak inriktad på att finna och registrera förhistoriska gravanläggningar. Därutöver registre-
rades t.ex. hällristningar, slaggvarp, milstolpar, stenvalvsbroar och en del fasta naturföremål 
till vilka det var knutet traditioner eller sägner. Inom det nu aktuella utredningsområdet gjor-
des inga registreringar. 
 
Den andra fornminnesinventeringen genomfördes under 2001. Vid revideringsinventeringen 
registrerades ett betydligt större antal kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. Kun-
skapen om lämningarna i det svenska kulturlandskapet hade successivt byggts upp vid forn-
minnesinventeringarna under 1970-, 1980- och 1990-talen. Arbetet inom denna del av Sten-
brohults socken utfördes av Per Holmgren. Inom det nu aktuella utredningsområdet registrera-
des inga kulturhistoriska lämningar. 
 
Skogsvårdsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt Skog & Historia har under 2000-talet haft en 
omfattande verksamhet inom Kronobergs län. Ingen verksamhet har förekommit inom denna 
del av Stenbrohults socken. 
 

 
Karta 4. Fornlämningsbilden före inventeringen. 
 
Väster om utredningsområdet registrerades vid 2001 års fornminnesinventering några smärre 
områden med fossil åkermark. I ett av dessa områden, strax söder om Älmhults avfallsanlägg-
ning, RAÄ Stenbrohult 199:1 / L1955:718, genomfördes en arkeologisk förundersökning år 
2005 för att eftersöka boplatslämningar. Inga sådana framkom och en försiktig datering av 
röjningsrösena genom provtagning antyder en verksamhet vid övergången mellan bronsålder 
och järnålder, omkring 500 f.Kr. 
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Historiska kartor 
De historiska kartor som här avses är äldre lantmäteriakter från 1700- och 1800-talen, samt 
även generalstabskartor och ekonomiska kartor från 1900-talet. I denna analys har de stude-
rats med inriktning på om det finns objekt och upplysningar inom projektområdet som är in-
tressanta vid utredningsarbetet. Av dessa äldre kartor kan utläsas att nästan hela utrednings-
området, förutom den idag omvandlade gården och mossodlingar väster om Äskya by, har un-
der historisk tid utgjorts av utmark. 
 

 
Karta 5. Del av karta från 1829. Byn Äskya markerat med ett hus uppe i norr. 
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Karta 6. Laga skifteskartan över Äskya Västregård från 1863. Bebyggelsen är Äskya by i norr 
och Stensnäs i söder. 
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Karta 7. Generalstabskartan ”Vislanda (Huseby)” från 1863-1864, översedd 1931. Älmhults 
köpings gräns från 1901 finns i kartan med mörkröd färg. 
 

 
Karta 8. Ekonomiska kartorna 4D4j Älmhult och 4E4a Lindhult, kartlagda 1949. Utredningsom-
rådet inlagt med rött. 
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Fyndmaterial 
I Historiska museet inom Statens Historiska Museer (SHM) finns inga uppgifter om fynd från 
undersökningsområdet. 

Ortnamn 
Ortnamnsregistret vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har excerperats. Inga be-
byggelsenamn och naturnamn finns redovisade inom själva utredningsområdet som tillför ut-
redningen ny kunskap. 
 
Bynamnet Äskya finns belagt år 1545 (Eskeöya) och lär betyda askdunge. 

Riksintresseområden för kulturmiljövården  
Närmsta riksintresseområde för kulturmiljövården, Älmhults stationssamhälle [G 3], ligger  
1,8 km sydväst om utredningsområdet. Riksintresseområdet kommer inte att påverkas av ak-
tuellt projekt. 
 

 
Karta 9. Riksintresseområdet för kulturmiljövården, Älmhults stationssamhälle. 
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Resultat 
RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning Kommentar 

L2019:6383 Kolbotten efter resmila Övrig kulturhistorisk lämning  

L2019:6384 Kolbotten efter resmila Övrig kulturhistorisk lämning Mycket skadad 

L2019:6385 Stensättning? Möjlig fornlämning  

L2019:6386 Stentäkt Övrig kulturhistorisk lämning  

L2019:6388 Stentäkt Övrig kulturhistorisk lämning  

Tabell 1. Fornminneslokaler i utredningsområdet. För beskrivningar hänvisas till Bilaga. 

Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig bild av 
den faktiska fornminnesstrukturen inom utredningsområdet. På karta 11 redovisas samtliga 
lokaler.  
 
Den antikvariska bedömningen av kulturlämningarna utgår från lagtexten i den nya Kultur-
miljölagen (KML), som trädde i kraft den 1 januari 2014. Kulturmiljölagens ikraftträdande 
innebar förändringar av de bestämmelser som har funnits i Kulturminneslagen (1998:950) och 
att nya bestämmelser har tillkommit. Vid bedömningen av kulturlämningarna är det av avgö-
rande betydelse när lämningen/anläggningen har tillkommit. Av lagen följer att en lämning 
som uppfyller fornlämningsrekvisiten (lämning efter människors verksamhet under forna ti-
der, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven) och kan an-
tas ha tillkommit före 1850 är en lagskyddad ”Fornlämning”. En lämning som kan antas ha 
tillkommit 1850 eller senare är inte lagskyddad enligt Kulturmiljölagen och är därmed en 
”Övrig kulturhistorisk lämning”. Kulturhistoriska lämningar, där det kan vara svårt att okulärt 
bedöma funktionen, kan erhålla bedömningen ”Möjlig fornlämning”. 
 
Inom utredningsområdet finns några stenmurar/hägnader. Merparten av stenmurarna är eller 
har utgjort avgränsningar mellan den före detta gårdens olika jordbruksskiften. Stenmurar re-
dovisas ej i Fornreg. Enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer skall sentida stenmurar 
ej registreras i Fornreg (”Stenmurar registreras restriktivt”). 
 
Torvtäktsverksamhet har förekommit in i sen tid utmed Kyrke myr, men består idag av ung 
björkslyskog. Torvbrytning har varit och är fortfarande vanligt förekommande både öster om 
utredningsområdet vid Froafälle mosse, norr om Äskya by vid Sånnaböke mosse och väster 
om Älmhults köping vid Virehults mosse. 
 

323



20 
 

 
Karta 10. Torvtäkten utmed Kyrke myr. 
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Karta 11. Karta från Fornreg med områdets registrerade lokaler efter utredningen. 
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Utvärdering 
 
Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig bild av 
den faktiska fornminnesstrukturen inom utredningsområdet. Utredningen har genomförts med 
en hög ambitionsnivå som innebär att ytterligare fornminnen inte bedöms kunna påträffas. Ut-
redningens resultat innebär att frågeställningen om att klargöra fornlämningssituationen inom 
utredningsområdet har besvarats. Utifrån utredningens metoder och resultat torde denna rap-
port utgöra ett fullgott underlag för Älmhults kommuns fortsatta arbete med projektering och 
exploatering av området. 
 

Stensättning? 
Anläggningen L2019:6985 ligger i ett mycket bra läge för en forngrav på krönet av en mar-
kant och stenrik moränrygg. Anläggningen har en tydlig avgränsning och får anses vara 
välanlagd mellan två flyttblock. Denna typ av gravanläggning är emellertid mycket ovanlig i 
länet, för att inte säga att den inte finns inom länet. Dessutom ligger anläggningen i ett om-
råde med förhållandevis liten förekomst av förhistoriska gravar, jämfört med de mera centrala 
delarna av länet. Nedanför höjdryggen ligger flera röjningsrösen utmed en övergiven åkeryta 
tillhörande den tidigare bondgården. Vad som talar emot att anläggningen är ett röjningsröse 
är att man i stort sett aldrig bar röjningssten upp för en höjd och där anlade ett röjningsröse. 
 

Kolbottnar 
Inom dessa delar av Kronobergs län är det mycket vanligt med kolbottnar efter resmilor. Fort-
farande långt in till mitten av 1900-talet anlades kolmilor för att bland annat använda träkolen 
i gårdarnas eller byarnas smedjor. Möjligen har det också funnits en avsaluproduktion till 
järnbruken i Delary (Ryd) och Diö, vilka var i drift från 1730-talet och fram till 1860-talet. 
Avståndet till järnbruken var härifrån visserligen 10-15 kilometer, men det förekom ibland 
dessa transportsträckor om efterfrågan var tillräckligt stor. Efterfrågan på träkol kan också ha 
kommit från Älmhults Bruk, som kom i drift 1946. Enligt Riksantikvarieämbetets lämnings-
typlista skall kolbottnar efter resmilor generellt antikvariskt bedömas som ”Övrig kulturhisto-
risk lämning”. 
 

Stentäkter 
Utredningsområdet två små stentäkter är en liten påminnelse om den stora stentäktsverksam-
het som fortfarande förekommer inom kommunen några kilometrar norrut vid Brännhult och 
Såganäs.  
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Bilaga. 

Redovisning av registrerade lokaler 

RAÄ L2019:6383 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268253 / 448866 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: S kanten av låg moränrygg (NNV-SSÖ). Skogsmark (björk). 

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10 m i diameter och 0,2-0,3 m hög, med diffus av-
gränsning. Omges av enstaka stybbgropar, 0,5-1 m långa och 0,2-0,3 m djupa. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 
Foto 1. Kolbotten efter resmila. Foto mot S. 
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RAÄ L2019:6384 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268202 / 449001 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Flack mark S om mindre moränhöjd. Skogsmark (barr + sly). 

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rest av, idag ca 3-4 m i diameter och bekräftad genom 
jordsondning. I NV möjligen rest efter kolarkoja invid ett stenblock. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 
Foto 2. Kolbotten efter resmila, rest av. Foto mot S. 
 

 
Foto 3. Möjligen rest av kolarkoja. Foto mot SÖ. 
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RAÄ L2019:6385 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268499 / 449197 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Krön av mindre moränrygg (NÖ-SV). Skogsmark (gran). 

Beskrivning: Stensättning?, närmast oval, 5x3,5 m (NNV-SSÖ) och 0,3-0,4 m hög. Fyllning 
av 0,15-0,25 m stora stenar, övermossade. Ansluter vid båda kortsidorna till flyttblock, i NNV 
3,5 m i diameter och 1,3 m hög, i SSÖ 2 m i diameter och 0,9 m hög. 

Antikvarisk status: Möjlig fornlämning. 
 

 
Foto 4. Möjligen en forngrav, stensättning. Foto mot S. 
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RAÄ L2019:6386 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268404 / 448984 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (barr). 

Beskrivning: Stenblock, 1,4x0,65 m (NNÖ-SSV) och 0,45-0,6 m högt. Borrspår. 2 m SÖ om 
blocket är en täktgrop, 4-5 m i diameter och 0,5-0,7 m djup. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 
Foto 5. Hugget stenblock och täktgrop. Foto mot S. 

 
Foto 6. Tydliga borrspår i stenblocket. 
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RAÄ L2019:6388 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268444 / 449156 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: SÖ kanten av liten moränhöjd. Skogsmark. 

Beskrivning: Stentäkt från ursprungligen ett stort stenblock, ca 5 m i diameter och 2,5 m högt. 
Nu i tre delar med borrspår och kilmärken. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 
Foto 7. Stentäkt i flyttblock. Foto mot NV. 
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Foto 8. Block med borrspår. 
 

 
Foto 9. Block med kilmärken.
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1. Bakgrund 
Älmhults kommun är inne i en expansiv fas och befolkningen ökar. I den 
befolkningsprognos som upprättats av kommunen bedöms befolkningen uppgå 
till ca 25 000 invånare 2050 att jämföra med nuvarande befolkning på ca 17 700 
invånare. Det finns ett stort behov av byggbar mark för att etablera ytterligare 
bostäder. Nu finns ett konkret förslag till ett nytt bostadsområde i området öster 
om behandlingsanläggningen för lakvatten från Äskya avfallsanläggning. Det finns 
även planer på ytterligare etableringar av bostadsområden i området runt 
avfallsanläggningen.   

Äskya avfallsanläggning har länge funnits på nu aktuell plats. Den moderna 
deponin tillskapades 1976. Den nuvarande verksamheten bedrivs med ett 
miljötillstånd från miljödomstolen daterat 2007-02-09, samt domar från 
miljööverdomstolen daterade 2008-03-27 och 2009-10-01.  

I miljötillstånden anges bl a vilka typer och mängder av avfall som får hanteras vid 
anläggningen. Det anges också vilka områden som omfattas av miljötillståndet. 
Anläggningen tillgodoser ett behov av hantering av avfall som finns i regionen, 
inte minst vad gäller bygg- och industriavfall från olika typer av verksamheter.  
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2. Äskya avfallsanläggning 

2.1. Tillståndsgiven och nuvarande verksamhet 

Äskya avfallsanläggning är sedan länge etablerad vid nu aktuell plats. Redan på 
1940-talet användes platsen till deponering av avfall. I slutet av 1970-talet skedde 
en omfattande sanering av platsen och tillskapandet av den moderna 
avfallsanläggningen.  

Nuvarande tillstånd medger deponering av både icke farligt (IFA) och farligt (FA) 
avfall till en mängd av totalt 33 100 t/år. Nuvarande deponering sker i de västra 
delarna av avfallsanläggningen och det är åt väster ytterligare ytor för deponering 
finns angivna i tillståndet. I nuläget inkommer ca 6 500 ton/år till deponering 
baserat på åren 2016–2017 varav ca 214 ton var FA. Tillståndet anger också att 
deponering får ske till en höjd av 158 m ö h inklusive sluttäckning. 

Vidare medger tillståndet olika typer av behandling av både IFA och FA till en 
mängd av totalt 147 400 t/år. De olika typerna av behandling sker främst inom 
den östra delen av anläggningen. Dessa består bl a av sortering av blandat avfall, 
flisning, kompostering, avvattning och omlastning.  

Slutligen medger tillståndet mellanlagring av FA till en mängd av totalt 55 160 
t/tillfälle.  

Totalt har de senaste åren ca 44 000 t avfall inkommit till anläggningen.  

På figur 1 redovisas grovt de olika verksamheternas utbredning samt vilka ytor 
som omfattas av nuvarande tillstånd.  
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Figur 1. Översiktsbild för befintliga och tillståndsgivna ytor vid Äskya avfallsanläggning.  

 

För att hantera det förorenade vatten som uppstår vid verksamheten, lakvatten 
och dagvatten, så finns även tillstånd till en lokal behandlingsanläggning för detta. 
Denna är lokaliserad till området söder som själva avfallsanläggningen och består 
av ett säsongslagringsmagasin, ett fördelningsdike, en översilningsyta samt en 
våtmark. Därefter pumpas vattnet till Älmhults dagvattensystem för att ledas ut till 
Drivån. Systemets placering och omfattning framgår av figur 2.   
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Figur 2. Lokalt behandlingssystem för lakvatten.  
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2.2. Framtida verksamhet 

Älmhults kommun kommer från och med 2019 gå med i ett kommunalt 
avfallsbolag tillsammans med fyra andra kommuner i Kronobergs län (SSAM). 
Inom detta bolag kommer det att finnas två avfallsanläggningar med aktiva 
deponier, Äskya och Häringetorp i Växjö. Vid Häringetorp finns tillstånd till att 
deponera både IFA och FA. SSAM bedömer att bägge anläggningarna behövs i 
regionen och planerar att söka ett nytt tillstånd för Äskya för att möjliggöra 
mottagande av ytterligare typer och mängder av avfall. Äskya är därför en viktig 
strategisk anläggning för det nya bolaget. 

Expansion av deponiytorna är enligt tillståndet möjliga att göra i området väster 
om nuvarande deponi. Sedan deponering på den äldre deponidelen upphörde har 
två nya etapper tagits i anspråk. Deponering sker i nuläget vid etapp 2. 
Förberedelserna för kommande etapper har inletts genom att inerta massor har 
lagts ut för att komprimera torven i området. Utöver detta finns i tillståndet 
ytterligare ytor i väster som i nuläget består av skog. Total area som kvarstår 
utöver de två etapper som redan anlagts är ca 56 000 m2 , exklusive ytan i slänten 
mot gamla deponin. Aktuella området framgår av figur 1. Vid de brunfärgade 
ytorna pågår deponering i nuläget. De grönfärgade ytorna visar återstående 
tillståndsgivna deponiytor.  

Utifrån ovan angivna förutsättningar samt de krav som finns på släntlutningar vid 
sluttäckta deponier har en grov beräkning av återstående deponeringsvolym gjorts. 
För att kunna göra en noggrannare beräkning krävs bättre underlag i form av 
ytterligare inmätningar av området. Den grova beräkningen visar att ca 550 000 m3 
deponeringsvolym kvarstår vid Äskya. Med nuvarande årligt inkommande 
mängder räcker denna volym under ca 67 år. Skulle fullt tillståndsgivna mängder 
deponeras årligen skulle de tillståndsgivna ytorna för deponering räcka i ca 13 år. 
Det finns i nuläget inget som tyder på att deponering ska öka till dessa mängder. 
En kraftig ökning av avfall till deponering skulle kunna ske om Stena aluminium 
återigen började leverera större mängder avfall. En viss ökning kan tänkas ske vid 
erhållandet av ett nytt tillstånd som utökar de avfallstyper som får tas emot vid 
anläggningen.  

De stora flödena av inkommande avfall bedöms även i framtiden vara sådant som 
ska in på anläggningen för att behandlas eller mellanlagras. Dessa ytor är något 
begränsade i nuläget. Det finns planer på att anlägga en ny ÅVC i det sydöstra 
hörnet av anläggningen. Det finns också möjligheter att bygga ut behandlingsytan 
för förorenad jord åt söder. Nuvarande behandling sker till stor del på äldre 
deponiytor. Behandling/mellanlagring bedöms vara möjlig att bedriva på 
sluttäckta deponiytor även i framtiden för att skapa utrymme åt dessa 
verksamheter inom befintlig anläggning.  
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Så länge aktiv deponering bedrivs vid Äskya och samtliga deponiytor inte är 
sluttäckta behövs behandlingsanläggningen för lakvatten. Under denna period ska 
även vattnet från behandlings-och lagringsytor för avfall ledas till 
behandlingsanläggningen. När deponeringen slutligen upphör vid anläggningen 
(efterbehandlingsfasen) finns det ett lagstiftat efterbehandlingsansvar att under 
minst 30 år vidta de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det kommer att under 
denna fas finnas ett behov av att driva behandlingsanläggningen för lakvatten.  

Slutsatsen vad gäller behandlingsanläggningen för lakvatten är den under 
överskådlig tid kommer vara en viktig del av Äskya avfallsanläggning och att det 
finns ett behov av att driva denna vidare även om deponeringen inom kort skulle 
upphöra.  

En stor del av den äldre deponin har ännu inte sluttäckts. Det finns dock en plan 
för detta och när denna sluttäckning är utförd kommer lakvattenmängderna att 
minska jämfört med nuläget. Den äldre delen av deponin som ska vara helt 
sluttäckt till år 2027 framgår av figur 1, se de gråmarkerade ytorna samt delar av 
behandlingsytorna.   
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3. Bebyggelse 

3.1. Tillstånd och riktvärden 

Det är inte tydligt reglerat i lagstiftning eller tillståndet för Äskya vilka avstånd 
som bör gälla för bebyggelse i förhållande till avfallsanläggningen.  

Boverket har sina allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) angivit riktvärden 
för skyddsavstånd för olika typer av avfallsanläggningar. I tabell 1 redovisas de 
riktvärden som är aktuella vid Äskya.  

 

Tabell 1. Av Boverket angivna riktvärden för skyddsavstånd (Bättre plats för arbete, 
1995:5).  

Typ av anläggning Skyddsavstånd, 
meter 

Deponeringsanläggning 
Komposteringsanläggning 
Omlastningsstation 
Behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall 
Mellanlager för miljöfarligt avfall 
 

500 
500 
500 
500 
200 

 

 

Dessa rekommenderade skyddsavstånd baseras bl a på risken för lukt, damning 
samt avgaser och buller. När det gäller deponier anges störningar som skadedjur, 
nedskräpning, uppkomsten av lakvatten samt förekomsten av deponigas. När det 
gäller miljöfarligt avfall anges risken för brand. De gränser som tillståndet för 
Äskya nu inrymmer prövades redan inför tillståndet som erhölls av länsstyrelsen 
1996-04-16. Detta innebar att deponering tilläts till ett avstånd om ca 400 m från 
bebyggelse.  

I figur 3 redovisas en figur där ett avstånd om ca 400 m från avfallsanläggningens 
tillståndsgivna gränser har ritats upp. Inom dessa gränser bör utifrån de tillstånd 
anläggningen erhållit ingen ny bebyggelse tillåtas.  
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Figur 3. Markerat område inom 400 m från tillståndsgivna ytor. 

  

Vad gäller behandlingsanläggningen för lakvatten så finns inga allmänna råd vad 
gäller skyddsavstånd. I tillståndet för Äskya (2009-10-01) har en gräns på 100 m 
från behandlingsanläggningen till bostadshus angivits. Det kan ses som det 
avstånd Miljööverdomstolen har bedömt vara lämpligt.  

I figur 4 redovisas en figur där ett avstånd om ca 100 m från 
behandlingsanläggningen för lakvatten olika beståndsdelar har ritats upp. Inom 
dessa gränser bör ingen ny bebyggelse planeras.  
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Figur 4. Markerat område inom 100 m från befintlig anläggning för lakvattenbehandling.  

 

3.2. Strandskydd 

Vid upprättande av detaljplan inför ev. kommande bebyggelse bör frågan om 
strandskydd hanteras. Anlagda våtmarker och dammar omfattas generellt av 
strandskydd. För mindre sjöar och vattendrag kan länsstyrelsen upphäva 
strandskyddet. Det är även möjligt att ansöka om dispens från strandskyddet. En 
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kommun kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan om det 
finns särskilda skäl.  

För insjöar och vattendrag gäller generellt ett strandskydd på 100 m. Denna 
sträcka sammanfaller vid Äskya med det avstånd som Miljööverdomstolen har 
ansett vara lämpligt mellan behandlingssystemet för lakvatten och bostadshus. 
Därmed bör, oavsett om strandskydd gäller i området eller ej, ett avstånd om 100 
m hållas till bostäder. 

 

3.3. Planerad bebyggelse 

Inflyttning till Älmhult är i nuläget stor och det finns en efterfrågan på mark för 
att anlägga nya bostäder m.m. För några år sedan anlades bl a ett nytt 
bostadsområde med skola sydväst om behandlingsanläggningen för lakvatten, se 

figur 5. Dessa bostadshus är belägna på ett avstånd av ca 100 m från öppna 
vattenytor som ingår i behandlingsanläggningen för lakvatten. Beståndsdelarna 
fördelningsdike och översilningsyta är belägna närmre än så. Så vitt känt har inga 
klagomål hittills inkommit från de boende i området avseende 
lakvattenanläggningen.  
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Figur 5. Nytt bostadsområde sydväst om anläggningen för lakvattenbehandling (från hitta.se). 

 

Nu planerar Älmhults kommun för ytterligare ett bostadsområde strax öster om 
behandlingsanläggningen för lakvatten, se figur 6. Bebyggelsen har anpassats så 
att ett minsta avstånd om 100 m hålls till behandlingsanläggningen. De bostadshus 
som hamnar närmast själva avfallsanläggningen kommer att vara belägna på ett 
avstånd om ca 400 m.  
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Figur 6. Planerat bostadsområde öster om lakvattenanläggningen (principskiss från Älmhults 
kommun). 

 

Det har även aviserats att det kan finnas planer för ytterligare bostadsområden i 
området kring Äskya avfallsanläggning. Det finns från planeringssynpunkt en 
uttrycklig önskan om att avfallsanläggningen inte ska växa utanför nuvarande 
tillståndsgivna gränser.  
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4. Konsekvensbedömning 

4.1. Bostäder i anläggningens närhet.  

Vid ett anläggande av bostäder i närheten av en avfallsanläggning bör hänsyn tas 
till de störningar som kan uppstå till följd av den verksamhet som bedrivs vid 
anläggningen.  
 
En mindre del av verksamheten vid Äskya består numera av deponering. 
Deponering sker inom den västra delen av anläggningen. Transporterna går via 
entrén och i nuläget via de centrala delarna av deponin till de västra aktiva 
deponiytorna. Störningarna för omgivningen från deponering bedöms ha minskat 
sedan förbudet mot deponering av organiskt avfall infördes. Problemen med lukt 
och förekomsten av skadedjur har minskat. Vid Äskya deponeras numera främst 
inerta restavfall från hushåll och industri, förorenade jordmassor samt gjuterisand. 
Störningen för omgivningen till följd av deponering är främst kopplat till buller 
vid transporter och från de maskiner som sköter själva deponeringen. Damning 
kan förekomma. De nya deponicellerna innehåller varken organiskt eller 
brännbart avfall i någon större utsträckning, risken för deponibrand är därmed 
liten och ingen deponigas uppstår.  
 
Vid de äldre deponiytorna där sluttäckning påbörjats och ska fortgå de närmsta 
åren finns däremot stora mängder brännbart och organiskt avfall deponerade. Här 
uppstår fortfarande deponigas som samlas in och nyttiggörs. Här finns också en 
teoretisk risk för att en deponibrand skulle kunna uppstå. Vid en sådan brand 
innebär röken en stor hälso- och miljöfara. Alla äldre ytor är mellantäckta och 
insamling av deponigas sker, dock behöver reinvestering ske i 
deponigasanläggningen. Avfallet har också komprimerats vid deponering. 
Riskerna för en deponibrand bedöms vara låga.  
 
När samtliga deponiytor är sluttäckta kommer störningarna att minska. Området 
kommer då att vara planterat med olika typer av växtlighet, främst gräs. 
Deponigasen kommer samlas in så länge det är möjligt att hålla liv i en fackla och 
därefter hanteras i passiva system bestående av metanoxiderande skikt. Lakvatten 
kommer att uppstå under lång tid framöver. Insamling kan komma att fortgå även 
efter det att deponin har avslutats. Därefter ska lakvattnet passivt passera genom 
den geologiska barriären under deponin. Så länge dessa system fungerar som det 
är tänkt kommer störningen för omgivningen att bli liten. Det är viktigt att inga 
ledningsgravar eller liknande anläggs i närheten av deponin. Deponigas söker sig 
gärna den enklaste vägen ut och det finns exempel på där gas transporterats via 
ledningar in till slutna utrymmen och orsakat explosioner. Denna risk måste tas 
hänsyn till vid anläggande av bostäder i området. Lakvatten kan komma att läcka 
förbi den geologiska barriären och hamna i grundvattnet eller ytvattnet. Enskilt 
vattenuttag i närheten av deponin bör undvikas även efter avslutning.  
 
Till de delar där aktiv deponering pågår bör avståndet till bostäder vara minst 400 
m. När ytor väl har sluttäckts kan ett kortare avstånd vara möjligt.  
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Även efter det att deponering upphört inom anläggningen kan avfallsverksamhet 
komma att bedrivas. De stora inkommande volymerna i nuläget handlar om avfall 
som behandlas eller mellanlagras inom anläggningen. Detta bedöms vara 
förhållandet även framöver. Detta innebär transporter till och från anläggningen. 
Dessa verksamheter kommer även i framtiden främst att ske inom de 
östra/sydöstra delarna av anläggningen. Omlastning och flisning är verksamheter 
som ger upphov till ett visst buller. Omlastning och mellanlagring av 
hushållsavfall kan innebära en viss lukt och förekomst av främst fågel. 
Kompostering av organiskt avfall och behandling av förorenad jord kan ge 
upphov till lukt och vissa luftutsläpp. Bränder kan uppstå i avfall som 
mellanlagras, främst träavfall. Detta kan ge upphov till förorenad brandrök, 
framförallt om brand uppstår i tryckimpregnerat virke eller slipers. Miljöfarligt 
avfall kommer att mellanlagras vid anläggningen, bl a vid ÅVC:n. Här föreligger 
också vissa risker om brand skulle uppstå.  
 
Dessa aspekter behöver tas hänsyn till vid planering av nya bostadsområden. I den 
östra/sydöstra delen av anläggningen kommer den mest störande verksamheten 
sett till buller och utsläpp från fordon att ske. Deponeringen i väster kommer med 
nuvarande avfallsmängder att pågå under många år. Icke anspråkstagna ytor 
kommer sannolikt att nyttjas för lagring av massor till sluttäckningen. Ett visst 
transportarbete kommer därför att äga rum även här.   
 
Till de delar där behandling av avfall sker och där miljöfarligt avfall hanteras bör 
ett avstånd till bebyggelse på ca 400–500 m eftersträvas.  
 
 

4.2. Konsekvenser för Äskya avfallsanläggning 

Äskya avfallsanläggning är sedan länge etablerad vid platsen och tillståndsprövad 
vid ett antal tillfällen. Att den framtida verksamheten vid Äskya ska begränsas till 
de nu tillståndsgivna ytorna innebär att deponeringsverksamheten vid något 
tillfälle helt måste upphöra, ytorna kommer helt enkelt att ta slut. Med de volymer 
som i nuläget inkommer till deponering kommer ytorna räcka under lång tid 
framöver. 

Befintliga ytor för behandlingsverksamhet kommer att kunna finnas kvar under 
överskådlig tid. En viss begränsning uppstår då verksamheten inte kan växa ut på 
nya ytor utanför nuvarande tillståndsgivna gränser. Det bedöms dock som möjligt 
att anlägga vissa typer av hanteringsytor ovan sluttäckta deponiytor om ett behov 
skulle uppstå.  

Nuvarande tillstånd för Äskya avfallsanläggning är från 2007. Den första ansökan 
om detta tillstånd lämnades in redan 2002. Tillståndet börjar i vissa delar bli 
begränsande för verksamheten. När ett tillstånd blivit äldre än tio år finns också 
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möjligheten för tillsynsmyndigheten att ansöka om att verksamheten ska 
omprövas. Inom en inte allt för snar framtid kan det bli aktuellt med en ny 
tillståndsprövning av verksamheten vid Äskya avfallsanläggning. Även om detta 
nya tillstånd begränsas till de områden som nuvarande tillstånd gäller så kommer 
ny närbelägen bebyggelse vara en faktor som försvårar en ny tillståndsprövning.  

I samband med en ny tillståndsprövning måste en MKB upprättas som visar 
vilken miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Orsakar verksamheten 
något buller eller lukt, några utsläpp till luft och vatten eller liknade som kan vara 
störande för de boende? Ny samlad bebyggelse på ett avstånd om mindre än 400 
m från de verksamheter som bedrivs vid Äskya bedöms innebära en försvårande 
omständighet som kan komma att innebära restriktioner som omöjliggör viss typ 
av verksamhet vid anläggningen.  

SSAM planerar för fortsatt drift av Äskya avfallsanläggning och planerar också för 
ett nytt tillstånd som möjliggör mottagandet av ytterligare avfallsslag och 
eventuellt nya behandlingsmetoder. Bebyggelse som innebär hårdare restriktioner 
för anläggningen kan därmed få regionala konsekvenser.  

En mindre konsekvens som kan uppstå till följd av bebyggelse öster om 
lakvattensystemet är att ett antal provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet 
för Äskya avfallsanläggning kan komma att påverkas. Främst är det en 
kontrollpunkt för lakvatten (A10) samt två kontrollpunkter för ytvatten (Y10 och 
Y11) som finns i närheten av de planerade bebyggelsen, se figur 7.  
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Figur 7. Provtagningspunkter i området för planerad bebyggelse.  

 

Punkten A10 är en mycket viktig provtagningspunkt. Här kontrolleras värdena i 
lakvattnet efter det att vattnet genomgått hela behandlingssystemet för lakvatten. 
Efter denna punkt leds vattnet via dagvattensystemet till Drivån. I tillståndet för 
anläggningen finns angivet ett antal begränsningsvärden som vattnet måste uppnå 
för att få ledas vidare till recipient. I nuläget bedöms vattnet i A10 inte påverkas 
av ytvattnet som rinner öster om anläggningen utan består till största delen av det 
vatten som avrinner från den sista våtmarksdelen i behandlingssystemet. Det är av 
högsta vikt att ett dagvatten från eventuell ny bebyggelse inte på något sätt får en 
påverkan på vattnet i A10. Detta skulle kunna påverka vattnets sammansättning 
vilket i teorin skulle kunna leda till ett villkorsbrott för Äskya avfallsanläggning.  

Syftena med provtagningspunkten Y11 är att den ska fungera som en 
uppströmspunkt för hela Äskya avfallsanläggning inklusive behandlingssystemet 
för lakvatten. Den fungerar därmed som en slags referenspunkt för vilken 
sammansättning ytvattnet har i området. Dessa värden kan sedan jämföras mot 
nedströms liggande provtagningspunkter för att utläsa om någon påverkan sker på 
ytvattnet från de olika verksamheterna vid avfallsanläggningen. Denna punkts läge 
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kan behöva justeras vid en ev. bebyggelse i området. Det viktiga är att 
provtagningspunkten garanterat inte kan påverkas av lakvatten.  

Punkten Y10 är även den en uppströmspunkt i förhållande till 
avfallsanläggningen. Huvudsyftet med denna punkt är att kontrollera om något 
läckage sker från behandlingssystemet för lakvatten ut till det ytvattendike som 
rinner strax öster om anläggningen. Även denna punkts läge kan behöva justeras 
vid en ev. bebyggelse. Framförallt bör en bedömning göras av om punkten kan bli 
påverkad av dagvatten från den ev. bebyggelsen.  

 

4.3. Konsekvenser för avfallshanteringen i Älmhult 

I nuläget hanteras ca 44 000 t avfall årligen vid Äskya avfallsanläggning. Tillståndet 
medger betydligt större mängder än så.  

Allmänt så har avståndet mellan deponierna ökat sedan 2008 då en stor andel av 
Sveriges aktiva deponier stängdes. De anläggningar som blivit kvar har fått en 
bättre kvalité och har blivit viktigare för olika verksamheter. Det är i nuläget 
endast små mängder hushållsavfall som deponeras. Äskyas deponeringsdel är 
främst en service till näringslivet i regionen. Deponin kan också vara en resurs vid 
större saneringsarbeten. Övriga verksamheter vid anläggning vad gäller lagring och 
behandling av avfall är en resurs både för hushållsavfallet och verksamhetsavfallet 
i regionen. Att etablera en helt ny anläggning av liknande art är en mycket svår 
och lång process.  

I nuläget finns tre st aktiva deponier i Kronobergs län, Äskya, Häringetorp i Växjö 
ca 63 km från Älmhult samt Bredemad i Ljungby ca 45 km från Älmhult. 
Bredemad tar endast emot industriavfall som är inert eller IFA. Vid Häringetorp 
kan även hushållsavfall och vissa typer av FA tas emot. Äskya och Häringetorp 
kommer båda att ingå i det nya kommunala bolaget SSAM. I regionen utanför 
länet finns avfallsanläggningar med aktiva deponier i bl a Hässleholm (ca 55 km), 
Laholm (ca 81 km) och ytterligare anläggningar på längre avstånd. En ev. 
nedläggning av delar eller hela Äskya avfallsanläggning kommer att innebära 
längre transporter och därmed ökade kostnader och större miljöpåverkan. Av de 
lokala företagen är Älmhults gjuteri det enskilda företag som i nuläget lämnar mest 
avfall till deponering vid Äskya. Stena aluminium har historiskt lämnat stora 
mängder avfall till deponering och viss mindre mängder inkommer fortfarande. 
De arbetar ständigt med sin tillverkningsprocess och i framtiden kan teoretiskt 
större mängder restavfall därifrån återigen inkomma till Äskya.  

Vid anläggningen finns en återvinningscentral (ÅVC) som utgör en viktig service 
för invånarna i Älmhult. Teoretiskt skulle denna kunna flytta till en annan plats. 
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ÅVC:n bedöms dock ha en lämplig placering där den nu ligger. Kravet på avstånd 
till bebyggelse bedöms vara ca 200 m för en sådan anläggning. Även om resten av 
Äskya avfallsanläggning skulle läggas ner bedöms ÅVC:n kunna vara kvar vid 
platsen.  
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5. Åtgärdsförslag 
Äskya avfallsanläggning bedöms vara en viktig anläggning för avfallshanteringen i 
regionen och de verksamheter som finns där är inte helt enkla att etablera på en 
ny plats. Det finns andra liknade anläggningar inom ett visst avstånd i regionen. 
Transportarbetet skulle generellt öka i regionen vid en nedläggning av 
anläggningen om inte en likande anläggning etableras i kommunen.  

Utifrån de volymer som nu inkommer till deponering räcker de tillståndsgivna 
ytorna i över 60 år till. Detta är en mycket lång tidshorisont och en begränsning 
att anläggningen inte får växa utanför de nu tillståndsgivna ytorna bedöms inte ha 
någon stor betydelse för deponeringsverksamheten. För att deponering ska kunna 
bedrivas på de ytor som återstår i tillståndet bör inte bostäder etableras på avstånd 
mindre än 400 m. Detta avstånd bör främst gälla aktiva deponiytor. Vad gäller 
sluttäckta deponiytor skulle ett mindre avstånd kunna övervägas. Dock bör detta 
föregås av en riskbedömning vad gäller påverkan från deponin främst vad gäller 
läckage till grundvattnet och risken för spridning av deponigas.  

En åtgärd som teoretisk skulle kunna vidtas i framtiden för att få deponin att 
räcka längre är så kallad landfill mining. Detta innebär att äldre deponier grävs ur 
och sorteras. Detta är kanske främst aktuell vid deponier som innehåller blandat 
hushålls-, bygg- och industriavfall. Metaller och liknande kan ha ett värde och kan 
återvinnas. Det som är brännbart kan skickas till energiåtervinning. En inert 
fraktion kan utvinnas som kan användas för konstruktionsändamål. I nuläget 
bedöms kostnaden för detta vara hög men vid en brist på deponeringsvolymer 
skulle detta kunna vara ett alternativ vid de äldre deponidelarna. En av 
nackdelarna med ett sådant förfarande är att sluttäckningen har anlagts i onödan.  

De verksamheter som berör behandling, mellanlagring och omlastning av avfall är 
inte beroende av ytor på samma sätt som deponering. En del av denna 
verksamhet bedöms kunna fortgå på samma plats som idag ovan sluttäckta ytor 
samt i anslutning till entrén till anläggningen. i nuläget är det sannolikt denna 
verksamhet, och inte själva deponeringen, som är den som kan vara störande för 
omgivningen med buller, lukt, damning och förekomst av skadedjur. Så länge 
denna verksamhet bedrivs vid anläggningen så bör ett avstånd om minst 400 m 
eftersträvas till närmsta bebyggelse.  

I nuvarande tillstånd finns villkor som reglerar hur länge lagring får pågå, vilken 
bullerpåverkan som får uppstå, att vissa typer av behandlingar ska ske under 
täckning m.m. Befintliga regleringar går givetvis att frivilligt göra ännu hårdare för 
att begränsa störningarna för omgivningen. Risken är dock att det försvårar 
hanteringen och ökar kostnaderna på ett sådant sätt att anläggningens 
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konkurrenskraft minskar och avfallet söker sig andra vägar med större total 
miljöpåverkan som följd.  

Exempel på ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas vid anläggningen är t ex; 

- En hårdare reglering av vid vilka tider verksamhet får bedrivas vid 
anläggningen. Framförallt minska på verksamheten under kvällar och 
helger.  

- Anlägga bullervallar/bullerskärmar i anslutning till de verksamheter som 
generar mest buller.  

- Skapa ytterligare insynsskydd runt anläggningen. 
- Tydliga instruktioner för bevattning vid risk för damning.  
- Korta lagringstiderna för organiskt och brännbart avfall för att minska 

riskerna för lukt och bränder.  

Den sammanfattande slutsatsen av denna utredning är att verksamheten vid Äskya 
kan bedrivas vidare under lång tid framöver om ett avstånd om minst 400 m hålls 
till närmaste bebyggelse. Efter att deponeringsytor avslutats och sluttäckts skulle 
ett kortare avstånd vara möjligt i området. Avståndet mellan bebyggelse och de 
ytor där behandling och lagring sker bör fortsatt vara minst 400 m för att 
störningar inte ska uppstå. Det bör observeras att detta är utredarens bedömning 
av nuläget. Detta innebär ingen garanti för att det går igenom vid en eventuell ny 
tillståndsprövning.  

 

Kalmar den 17 december 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 

 

   
 
Joachim Lantz  Lars Kylefors 
  Granskare 
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1 Inledning 

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 
lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 
beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 
dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 
av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 
egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 
eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 
efter långvarig exponering.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det 
transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst 
skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i 
närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska 
uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är 
knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för 
en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad 
riskutredning krävs för en detaljplan. 

För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål: 

• Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på 
de utpekade lederna för farligt gods i tätorten. 

• Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, 
dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder. 

• Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade 
riskanalyser av sakkunnig. 

1.2 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 
och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 
oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador 
som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller 
konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver 
sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan 
(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet 
samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig 
skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer. 
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i 
Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg 
120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  

 

Figur 3. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg 
som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda 
olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras 
intill transportleder.  

Följande ingår ej i arbetet: 

• Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i 
centrala Älmhult. 

• Risker för skada på egendom eller miljö.  

• Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.  

• Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer, 
luftföroreningar eller elektromagnetiska fält. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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1.4 Genomförande 

Riskutredningen har genomförts i följande steg:  

• Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och 
vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta 
omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.  

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar 
och expertbedömningar.  

• Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås 
strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en 
olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en 
urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för 
respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.  

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga 
riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av 
farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har 
konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.  

Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar 
har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra 
konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal 
experters bedömningar. 
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2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för 
olyckor.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

2.2 Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland 
annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

2.3 Väglagen  

I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka 
trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:  

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, 
om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock 
högst till 50 meter. 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 

Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen 
Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt 
ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny 
bebyggelse. Utdrag ur publikationen:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 
det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 
möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 
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2.5 Värdering av risk 

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i 
Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var 
att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.  

Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 
kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå. 

Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 
de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller 
grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 
verksamheten innebär för dem. 

Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer. 

I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable), 
vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer 
(se Figur 4).  

 

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.  

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig 
verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt 

 

  

ALARP 

Risknivån kan inte accepteras 

Risknivån kan accepteras om alla 
praktiskt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder har vidtagits 
 
Risknivån kan accepteras om 
kostnaderna för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Risknivån är acceptabel utan 
åtgärder 
 
Viktigt att visa att risknivån hålls 
låg 
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett 
underlag för diskussion. 

För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för 
ALARP-området 10-7 per år. 

För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år 
och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall 
föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5. 

  

 

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997). 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 
risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills 
hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är 
specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter 
från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av 
bebyggelse.  

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt: 

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika 
verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk). 
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden, 
exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga 
platsspecifika barriärer. 

3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel 
trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden. 

I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk 
(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och 
flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och 
för 100 döda 10-7 per år.  

Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 
för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att 
placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan 
visas att risknivån ändå är acceptabel.  

Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods 
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.  

0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder (småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 

-Lager (även med betydande handel) 

-Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Friluftsområde 

-Kultur 

-Bostäder 

(flerbostadshus i flera 

plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

 

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas: 

• Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att 
samhällsrisken är högre. 

• Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats 
innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet 
ett större antal personer. 

• Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet 
att inse fara och att påverka sin säkerhet. 
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• Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna 
människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än 
t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder. 

• Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger 
en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller områden. 

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för 
skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och 
omfattar alltså relativt stora trafikmängder. 

I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6). 
Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför 
detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse. 

 

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För 
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter. 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 
publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som 
möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150 
meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser 
för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.   
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – 
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2006). 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning 
intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade 
skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i 
Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd 
generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län 
menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 
lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella 
konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska 
inträffa.” 
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Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning.  

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 

För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av 
uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i 
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig 
sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra 
faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast 
1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).  

Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige. 
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen. 

1/100 år (10-2) Alla dödsorsaker  

1/1 000 år (10-3) Skador och förgiftningar  

1/10 000 år (10-4) Byggarbetsplatsolycka, 
trafikolycka, samtliga 
dödsorsaker 5-14 åringar 

1/100 000 år (10-5) Drunkning, bostadsbrand 

ALARP 1/1 000 000 år (10-6) Tågolycka, flygolycka 

1/10 000 000 år (10-7) Träffad av blixten 

1/100 000 000 år (10-8) Träffad av störtande flygplan  

 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 

Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar: 

• Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer. 

• De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta 
avstånd.  

• För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis. 
utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms 
vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av 
beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods: 

• För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

• För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

• För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.  

• För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,  

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras 
känslighet mot olycka med farligt gods. 

                                                      
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.  

Ej känslig 

verksamhet 

Mindre känslig 

verksamhet 

Medelkänslig verksamhet Känslig verksamhet 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är vakna 

Fåtal sovande med god 

lokalkännedom 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga individer 

Sovande utan god 

lokalkännedom 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder 

(småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej 

hotell) 

-Lager (även med betydande 

handel) 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Kultur 

-Bostäder (flerbostadshus i 

flera plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

- Större samlingslokaler 

 

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 
understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100.  

Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera 
på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa 
rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer. 
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4 Riskidentifiering 

Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och 
orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner 
sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som 
relevanta att analysera: 

• Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom 

o direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning  

o efterföljande olycka med farligt gods.  

• Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka 
med farligt gods. 

Vägfordon kan vid en trafikolycka lämna vägbanan och då kollidera med närliggande 
byggnader eller människor som vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt 
mycket nära vägen och för att en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå 
behöver vägen ligga betydligt högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför 
inte utgöra en betydande risk i Älmhult. 

4.1 Påkörning vid urspårning 

Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn 
spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att 
sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka 
där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala 
förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig 
urspårning med stora sidoavvikelser  

För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar 
ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A. 
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons. 

4.2 Farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 
lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter 
långvarig exponering.  

MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2 
och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är 
den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se 
huvudklasserna i Tabell 4. 

  

                                                      
2 MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
3 MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen och föremål 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser 

2.3  Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 
(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 
peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att 
det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser 
som ingår i beräkning av risknivåer nedan. 

4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland 
annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar 
där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar. 
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Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att 
ge något betydande riskbidrag.  

Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon 
omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som 
kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar 
inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av 
sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga 
olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna 
uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med 
reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i 
Sverige. 

4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 

Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket 
bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på 
anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning. 

Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte 
inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med 
flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan 
utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som 
transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av 
räddningstjänst eller saneringsfirmor.  

4.2.3 Transporter genom Älmhult  

Järnväg 

Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år 
2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra 
stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade 
kapaciteten utnyttjas.  
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult 
har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är 
konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används 
som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.  

Väg 

För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till 
2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och 
förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den 
utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av 
totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster 
om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning 
från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.  

För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden 
används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är 
konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av 
en enskild parameter inte så stor skillnad. 

På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850 
lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn 
använd som prognos för  år 2040.  

Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med 
farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren, 
ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt 
Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2 
och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den 
kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007, 
där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.  

Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass. 

 Andel av totala antalet körda km 

ADR 1 – Explosiva ämnen 0,3 % 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 6,9 % 

ADR 2.3 - Giftig gas 0,046 % 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 47 % 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,2 % 
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5 Risknivåer och riskvärdering 

Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de 
aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder. 
Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande 
åtgärder beaktats. 

Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella 
rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje 
riskkälla en kort riskvärdering.  

Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B. 

5.1 Individrisk 

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller 
flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på 
samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en 
individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.  

Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande 
bebyggelsen ser ut. 

För att beräkna individrisk används följande formel: 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Där  𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka 
per år (förväntad frekvens) 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass 
givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  är sannolikheten för ett visst scenario (explosion, 
brand etc.) givet att utsläpp har skett 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd 
från banan ligger inom konsekvensavståndet.  

 

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter 
från riskkällan (järnväg eller väg).  
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5.1.1 Södra stambanan 

För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter 
från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i 
minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av 
individrisken på avstånd upp till 25 meter.  

För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra 
befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som 
kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de 
generella beräkningar som redovisas nedan. 

Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år. 

I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.  

Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser 
transporteras. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga 
gaser mest avgörande för individrisknivån. 

Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.  

 

383



  

   

 
 

23(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

 

Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

 

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.  
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5.1.2 Väg 23 

För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant 
(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på 
längre avstånd enligt beräkningarna.  

Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån. 
Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.  

Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med 
giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället 
brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.  

För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och 
sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa 
konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från 
explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd. 

 

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.  

5.1.3 Väg 120 

Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå 
där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från 
olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.  

 

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma 
vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 
utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån 
medelpersontätheten.  

Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number 
of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera 
personer omkommer i anslutning till riskkällan.  

Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere 
persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas 
effekten av olika avstånd och olika persontätheter. 

Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram 
till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.  

5.2.1 Persontäthet 

Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som 
planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.  

En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000 
personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000 
och 10 000 personer/km2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor 
såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet 
på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas 
för områden där tät bebyggelse planeras. 

Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild 
detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet 
om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att 
en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10 
enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2 
inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid 
beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större 
områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och 
grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika 
tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass 
hög. 

Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det 
befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av 
planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.  

                                                      
4 10x8/0,002 km2 =40 000 
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5.2.2 Södra stambanan 

I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom 
Älmhult.  

Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är 
osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter 
sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät 
stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga 
personer befinner sig närmare.  

 

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från spåret. 
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till 
respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är 
det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser 
har relativt långa konsekvensavstånd. 

 

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive 
RID-klass.  

 

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 
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5.2.3 Väg 23 

I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.  

Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare 
konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större 
betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte 
bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet 
omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till 
200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8. 
Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala 
händelser (med låg sannolikhet).  

Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10-5 för 1 
omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18. 

 

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från väg 23. 

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur 
19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma, 
gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett 
betydande riskbidrag. 
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000 
personer/km2) 25 meter från väg 23. 

5.2.4 Väg 120 

I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120. 

 

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från 
väg 120. 
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis 
avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och 
konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge 
en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust 
beslutsunderlag.  

I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar 
gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska 
underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta 
medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla 
beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av 
de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.  

I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva 
osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med 
denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket 
osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt 
antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde 
ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.  

Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det 
inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny 
bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de 
nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna. 

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar  

Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut 
påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person 
vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller 
smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet 
försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt 
konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan. 

Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i 
enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).  

Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive 
klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast 
konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser 
och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom 
varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive 
transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt 
underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs 
i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar. 
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast 
riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat 
samhällsrisken. 

Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är 
förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom 
bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd 
för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar 
prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta 
trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i 
trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en 
ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till 
oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat. 

Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1 
för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför 
riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men 
kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden 
används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom 
det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa. 

I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas 
vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att 
omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan 
den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall 
för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion 
(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk, 
eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna 
överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar 
med avståndet (se Bilaga B). 

Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer 
utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus 
omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så 
att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att 
sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet. 

Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar 
risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå 
från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort 
genomslag i denna modell.  

5.3.2 Känslighetsanalys 

Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlo-
simulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter 
simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges 

393



  

   

 
 

33(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det 
även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.  

Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så 
vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av 
olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg: 

1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Urspårningsfrekvens 

För väg: 

1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE) 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE 

Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan 
på resultaten.  

I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5-
percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att 
beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå 
beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär 
en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt 
att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men 
oacceptabel vid 25 meter.  

I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.  
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

 

 

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det 
scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.  
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där 
en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.  

 

 

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med 
utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara 
skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet 
(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar 
som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant 
inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).  

6 Riskminskande åtgärder 

Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt 
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på 
möjliga åtgärder presenteras nedan. 

6.1 Vall, mur eller skärm 

En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt 
godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot 
planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av 
den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.  

En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då 
det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens 
höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att 
säkerställa den riskreducerande effekten. 

Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle 
behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i 
projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd 
reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m2) från 17 till 11 meter vid en 
mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m2) är motsvarande siffror 23 till 20 
meter. 

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 
blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög 
konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att 
fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer 
kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt. 

En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller 
avåkning. 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 

En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och 
bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra 
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.  

Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2-
s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet 
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och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass 
EW 30. 

Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och 
kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan 
öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill 
kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än 
att enbart kräva fasad i obrännbart material. 

Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det 
kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om 
exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas. 

Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en 
olycka på transportleden. 

6.3 Ventilationsåtgärder 

Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen, 
alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas 
samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods. 
Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation. 

Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft 
och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av 
omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag 
högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en 
större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.  

 

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men 
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju 
närmre utsläppet byggnaden ligger. 

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där 
gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad 
och Pettersen 1986). 
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.  

 

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment 
utförda av Krogstad och Pettersen (1986). 

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i 
samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och 
brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.  

Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som 
automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har 
kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på 
systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.  

6.4 Disposition av byggnad  

Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av 
byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa 
åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över 
tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd 
begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande 
vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar 
risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig 
godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande 
effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma. 

Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan 
olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför 

399



  

   

 
 

39(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in 
(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av 
huvudentré.  

6.5 Förstärkning av stomme/fasad  

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 
splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 
inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 
nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 
bebyggelsens användning.  

6.6 Laminerat glas 

Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering 
där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta 
minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som 
kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer 
samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg. 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 

Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande 
åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst 
effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.  

I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016, 
Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när 
avstånden till leden är relativt korta: 

• Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller 
vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även 
vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen. 

• Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan. 

• Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).  

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel 
eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas 
minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.  

Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna 
(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE, 
gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln). 
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas 
för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband, 
och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att 
sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande: 

• En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad 
(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan. 

• En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort 
från transportleden.  

6.7.1 Södra Stambanan 

I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet 
ovan använts.  

 

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan. 
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6.7.2 Väg 23 och väg 120 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten 
av åtgärdspaketet ovan använts. 

 

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23. 

 

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av 
bebyggelse. Rekommendationerna bygger på: 

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 
andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer. 

Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 
med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 
en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 
stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 
inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 
uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 
bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  
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7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 

Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och 
urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 
räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 
Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna från transportleden mot planområdet. Om 
marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild bedömning göras 
om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan 
rinna mot planområdet.  

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 
kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 
begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 
och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 
lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 
riskreducerande åtgärder bör övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100 
meter från transportleden. 

Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 
bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 
våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 
annars hade betraktats som känslig.  
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1. 
**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2. 
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7.2 Riskminskande åtgärder 

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse  

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 
centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett 
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas 
som känslig behöver följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 
specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 
vetter mot transportleden. 

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 
tillämpas. 

7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 
vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 
övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 
genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
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7.3 Exponering från flera riskkällor 

Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom 
värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade 
risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de 
rekommenderade avstånden upprätthålls. I de fall en byggnad kan exponeras för två 
riskkällor kan bedömningen göras för den av riskkällorna som ger den största risken. 
Skyddsåtgärder måste dock utformas med hänsyn till båda riskkällorna vilket kan försvåra 
eller omöjliggöra önskad bebyggelse. 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 

En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.  

För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir 
styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa 
skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade 
samhällsrisken.  

Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter, 
och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt. 
Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion 
beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel 
5.3).  

I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska 
samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100 
omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria 
avstånd som rekommenderas. 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 

Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en 
närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av 
Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. 
Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda 
fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket. 

Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas. 

Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga 
avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning 
mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar 
som bör göras är dock fortfarande relevanta.  

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 

Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur 
andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns 
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart 
baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.  

För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med 
de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt 
att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt 
gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas. 
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Bilaga A - Frekvensberäkningar 
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A1 Inledning 

Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels 
som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en 
förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en 
tidsperiod.  

I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras 
har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i 
Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande 
jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på 
ingenjörsmässiga bedömningar. 

Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är 
genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där 
det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika 
händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund 
för den sammanställning som redovisas.  

Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en 
sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget 
2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och 
ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats 
för järnväg och väg.  

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods 

A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1) 

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en 
antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada 
människor och byggnader.  

För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att 
minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor. 

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna 
skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999). 
Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet 
och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter 
med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador, 
samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass. 

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i 
järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska 
påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för 
att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara 
ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal 
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor 
andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik 
inte finns att tillgå.  

Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade 
skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta 
innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna 
antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp 
istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de 
explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %. 
På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock 
mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva 
ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.  

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket 
ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen. 
Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och 
bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar 
fördelningen för konsekvensavstånden. 

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en 
trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett 
flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att 
antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en 
kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad 
med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta 
riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är 
tillräcklig för en explosion.  

A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2) 

Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka 
klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen 
sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets 
storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom 
planområdet.  

Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från 
tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål). 

Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället 
varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken 
på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet 
(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet 
med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6; 
0,25 och 0,15 givet ett utsläpp. 
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Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1) 

Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så 
sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på 
konsekvensernas omfattning. 

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom 
värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig 
gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå 
som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket 
lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i 
ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta 
innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt 
antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.  

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats: 

Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma. 
Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan 
jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada 
människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom 
värmestrålning från flamman.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med 
kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin 
tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom 
kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet. 
Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand, 
som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 % 
av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.  

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte 
gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i 
vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms 
endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en 
gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor 
utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora 
mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva 
koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°. 

Giftiga gaser (ADR/RID 2.3) 

Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras 
för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror 
bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och 
områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara 
lika sannolika. 
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är 
detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan. 

Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på 
bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration. 
Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 
källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid 
lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel 
som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016). 
Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med 
15-60°. 

Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor, 
ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I 
denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg, 
vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2 
finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och 
Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor 
tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga 
transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).  

Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg. 
På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.  

A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3) 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas 
allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85 
(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de 
har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket 
snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är 
okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en 
lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än 
bensin. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en 
pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 
värmestrålning som pölbranden ger upphov till.  

Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett 
stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och 
driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom 
utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av 
fallen. 

Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de 
riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som 
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993). 
För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.  

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 % 
(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys 
som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms 
antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt 
brandfarlig gas ovan. 

A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2) 

Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt 
gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid 
brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart, 
organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga 
brand- eller explosionsförlopp.  

Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods 
och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet 
transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1 

De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 
ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % 
väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, 
flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.  

Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och 
explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som 
minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt. 
Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller 
vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg. 
Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 
ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods 
gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en 
annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.  

Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga 
bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig 
relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.  

Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen 
samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller 
explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016, 
Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och 
50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med 
1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med 
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har 
drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.  

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg 

A1.2.1 Urspårning 

En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten 
per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.  

Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom 
Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning 
2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 % 
(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %. 

Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods 
beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg 
antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i 
riskberäkningarna jämfört med dagsläget. 

I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna 
urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger 
på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten 
förbättrats sedan dess.  

I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige 
(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden 
göras avseende sannolikheten för urspårningar: 

• Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp) 

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för 
urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca 
2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.  

Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än 
på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 % 
av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande 
urspårningssannolikheter för godståg:  

• ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar 

• ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt. 

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på 
banan och fordonen vid högre hastigheter.  

I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som 
använts i denna rapport. 
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen. 

Parameter 
Prognos 
2040 

Fördelning som använts vid beräkningar 
(5- / 95-percentil för normalfördelning) 

Antal godståg per dag 90 80 – 100 

Antal dygn med trafikering per år 364  

Antal vagnar per tåg  ca 40  

Medelvärde för antal godsvagnar 
som förväntas spåra ur vid olycka 

 2,5 – 4,5  

Andel farligt godsvagnar 4 % 1–3 % 

Urspårningsfaktor per tågkm, 
godståg 

85×10-8 +/- 25 % 

Urspårningsfaktor, persontåg 8,5×10-8 +/- 25 % 

 

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då  

90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.  

Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994). 
Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande 
formel: 1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika 
godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport. 
Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid. 
Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella 
fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.  

Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska 
ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca 
500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2. 
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass. 

 Södra stambanan  

genom Älmhult 

ADR 1 – Explosiva ämnen 1,3∙10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 2,9∙10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 9,6∙10-5 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8∙10-4 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,1∙10-4 

 

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och 
vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir 
inte betydande i detta fall, och det högre värdet används. 

I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte 
använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att 
vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en 
växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande 
sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till 
urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som 
inte fångas upp i Banverkets modell från 2001. 

A1.2.2 Utsläpp vid urspårning 

För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är 
25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna 
hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA 
som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan 
et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %. 
Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 % 
(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon 
skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av 
konsekvensavstånd, se Bilaga B.  

Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och 
bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för 
tunnväggiga tankar (Banverket 2001).  

För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få 
konsekvenser för omgivningen. 

A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg 

Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från 
respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger 
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren. 

Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot 
givet utsläpp (%) Beräknad 

frekvens 
(medelvärde) 

Min 
Mest 
troligt 

Max 

1 Explosion* 0,1 0,2 1 5,0×10-9 

2.1 

Jetflamma 10 20 30 2,2×10-7 

Gasmolnsexplosion 5 50 70 4,5×10-8 

BLEVE 0,1 0,13 1 4,4×10-9 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 5,3×10-7 

3 
Gasmolnsbrand 1 1,5 3 1,3×10-6 

Pölbrand 10 20 30 1,6×10-5 

5 
Brand 0,02 0,05 0,07 1,7×10-8 

Explosion 0,001 0,003 0,004 1,1×10-08 

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik 

A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil 

Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation: 𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365  𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDTtung) 𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer) 𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km) 𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka 

 

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.  

Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt 
gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges 
nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %. 

Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998). 
Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i 
landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts 
en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat 
på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4. 

Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult. 

 Väg 120 Väg 23 

Antal lastbilar per dygn 600 1500 

Olyckskvot 0,8 0,4 

Korrigering flera fordon 1,8 1,5 

Olyckfrekvens per år, farligt gods 0,010 0,011 

ADR 1 – Explosiva ämnen 3,3×10-6 3,4×10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 7,1×10-4 7,4×10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 4,7×10-9 4,9×10-9 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8×10-3 5,0×10-3 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,3×10-4 2,4×10-4 
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil 

För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras 
sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och 
transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta 
detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av 
underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för 
resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).  

Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med 
verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva 
verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.  

Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på 
sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för 
hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen 
för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar 
har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed 
sannolikheten för utsläpp. 

Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och 
grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är 
ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används 
VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta 
ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I 
beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %. 

Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka. 

Hastighetsbegränsning 50 60 70 80 90 100 110 

Index för olycka med 
farligt gods, tunnväggig 
tank 

0,02 0,07 0,11 0,195 0,28 0,28 0,28 

 

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed 
större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av 
det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.  

A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg 

I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen 
från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en 
sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.  
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Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar 
Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot givet 
utsläpp (%) 

Beräknad frekvens 

(medelvärde, per 
år) 

Min Mest troligt Max Väg 120 Väg 23 

1 Explosion* 0,01 0,1 1 7,7×10-9 8,0×10-9 

2.1 

BLEVE 0,1 1 2 2,6×10-8 7,0×10-8 

Jetflamma 2 6 20 2,0×10-7 5,3×10-7 

Gasmolnexplosion (UCVE) 6 30 60 8,0×10-6 2,1×10-6 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 1,3×10-8 3,4×10-8 

3 
Pölbrand 2 3 13 2,3×10-5 6,2×10-5 

Gasmolnsbrand 0,1 1,5 3 8,0×10-6 2,1×10-5 

5.1 
Explosion 0,04 0,3 1 9,3×10-8 2,5×10-7 

Brand 0,3 0,35 0,4 8,7×10-8 2,3×10-7 

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar  
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B1 Inledning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan 
uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en 
urspårning leder till utsläpp med farligt gods.  

Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg: 

Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för  

• tryckpåverkan vid explosion 

• värmestrålning vid brand 

• förgiftning vid exponering av giftig gas 

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass 
har beräknats.  

B1.1 Typ av utbredning 

Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt 
olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och 
väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att 
beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1. 

Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade 
frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet. 

Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning. 

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor 

BLEVE Alla riktningar 1 

Jetflamma En av sidorna och uppåt. 
Spridingsriktning beror på var 
hål uppstår. 

2/3 

Gasmolnsbrand I vindriktningen 45° 45/360 

Gasmoln, giftig gas I vindriktningen 22° 15-60/360 

Pölbrand Alla riktningar 1 

Oxiderande ämne Alla riktningar 1 

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd 

En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd 
som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor 
andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst 
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden 
förklarade i Figur B-1: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 = 2 ∙ 𝑥1 𝑘𝑚 𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑2) 

 

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden. 

B1.3 Riskberäkning för urspårning 

För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av 
internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta 
sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC 
2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.  

Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika 
avstånd från spåret (se Figur B-2). 

 

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en 
urspårning. 

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida 
längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret 
ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.  

Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt 
och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b) 
från spåret använts. 

x x 

d R 

a 

c d 
b 
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en 
urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst 
avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala 
avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret. 

Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.  

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka 
multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive 
area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med 
avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.  

Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret. 

Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas 
areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3). 

 

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt 
konsekvensavstånd. 

B1.5 Persontäthet 

Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i 
redovisas i Tabell B-2.  

I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 % 
(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från 
järnvägen och längre.5  

Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver 
nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller 
liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka 
bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande 
verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.  

                                                      
5 Källa till Holländska riktlinjer. 
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna. 

Avstånd från 
järnväg (meter) 

Andel 
utomhus 
(dag) 

Andel 
inomhus 
(dag) 

Andel 
utomhus 
(natt) 

Andel 
inomhus 
(natt) 

Persontäthet 
per km2 

0-5 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

5-10 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

10-15 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

15-20 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

20-25 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

25-35 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

… … … … … … 

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute 

Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot 
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför 
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell 
B-3.  

För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för 
dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så 
stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd 
där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg 
kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i 
beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där 
sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd 
som anges i tabellen.  

Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet, 
vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom 
värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de 
flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ 
uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.  
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Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för 
oskyddade individer. 

Scenario Sannolikhet att omkomma inomhus* 

 Uniforma fördelningar 

ADR/RID 1 – Explosion, raserade 
byggnader/splitter 

40-60 % 

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand 

 

25-75 % 

 

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln 25-75 % 

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand 

ADR/RID 3 – Pölbrand 

25-75 % 

25-75 % 

ADR/RID 5 – Brand 

ADR/RID 5 – Explosion 

25-75 % 

40-60 % 

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer. 

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd 

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många 
olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys 
av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar. 

Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas 
olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en 
sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016; 
Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika 
olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen 
åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och 
konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i 
beräkningarna av individ- och samhällsrisk. 

Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI 
1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning 
mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att 
tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större. 
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Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 25 60 250 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 
30 60 150 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 100 200 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 25 90 

Gasmolnexplosion - och brand 
Pertfördelning 

10 30 300 

2.3 Giftigt gasmoln 
Pertfördelning 

20 100 1200 

3 
Pölbrand Pertfördelning 10 20 45 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) Pertfördelning 20 25 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 125 

Brand Pertfördelning 10 15 40 

 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från spåret. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 30 100 200 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 10 50 140 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 150 250 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 40 90 

Gasmolnsexplosion/UVCE Pertfördelning 15 50 250 

2.3 Giftigt gasmoln Pertfördelning 10 200 1000 

3 

Pölbrand Pertfördelning 10 20 40 

Gasmoln från avdunstning 
(UVCE) 

Pertfördelning 10 20 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 60 

Brand Pertfördelning 10 30 40 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från vägen. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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B3 Förväntat antal omkomna per scenario 

B3.1 Järnväg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 

Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B3.2 Väg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 35 meter från vägen. 

Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 på olika avstånd från vägen. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 
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Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk 
för området och anledningarna till detta motiveras nedan. 

RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med 
brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och 
mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.  

RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en 
olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor 
med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den 
första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att 
ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och 
antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen 
får marginell påverkan på den totala samhällsrisken. 

RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet 
är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller 
under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, 
kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser 
ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer 
(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, 
exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms 
som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen 
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen 
bedöms därför inte i denna utredning. 

RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador, 
både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva 
ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms 
därför inte i denna utredning. 

RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra 
eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller 
brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och 
brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade 
till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med 
denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar 
mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas 
av frätande ämnen. 

RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör 
en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på 
ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm. 
Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och 
bedöms därför inte i denna utredning. 
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1 OBJEKT 

Tyre ̒ns AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 
av Äskya 1:27 nordost om IKEA Möbelvaruhus, Älmhults kommun. En ny detaljplan skall tas fram 
för det undersökta området för nybyggnation av industri- och tomtmarker. Undersökningarna 
utfördes 19:e – 20:e Juni 2017. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över undersökningsområdet (rödmarkerat) i Äskya, Älmhults kommun. 

2 ÄNDAMÅL  
Den geotekniska undersökningens ändamål är att översiktligt utreda de geologiska och 
geotekniska förutsättningarna samt grundvattennivåer inom del av området. MUR planeras att 
användas som underlag för framtagande av detaljplan samt för vidare planering. 
 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Inför undersökningen har följande dokument använts som underlag: 
 

• Kartunderlag tillhandhållna av beställaren 

• Tidigare geoteknisk undersökning i form av sticksondering (redovisas i ritning 
101G1101) 
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna 
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. 
 
Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 
22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat 
beteckningsblad, 2016-11-01. 

 
Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Provtagningar  

Provgropsgrävning 
VV Publ 2006:59 Provgropsundersökning/  
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

 
 
 
Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006 

Fria vattenytor i borrhål 
 

SS-EN ISO 22475–1:2006 
 
 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori nr 2 för 
konstruktion/grundläggning. 

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI & YTBESKAFFENHET 

Undersökningsområdet utgörs till största delen av barr- och blandskog och är relativt flackt med 
partier av mer kuperat karaktär. Området gränsar mot ett torvområde i väster med torvdjup som 
kan överstiga två meter. 
 
Markytan vid undersökningspunkterna ligger på nivåer mellan +145 och +156 meter. 
Blockförekomsten varierar över undersökningsområdet från allmänt spridda block per 100m2 

markyta (normalblockig) till mer än 30-35st block som är större än 630 mm per 100m2 

(blockrik). Vid enstaka undersökningspunkter förekommer det mer än 5st block som är större än 
1m3 per 100m2 markyta. 
Blockhalt i Bilaga 1 anges i %. 
  
Områdets generella lutning är mot väst – nordväst. 
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6.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Centralt inom den östra delen av undersökningsområdet återfinns privat egendom/fastighet. 
Sydväst om ovan nämnda område ligger IKEA Möbelvaruhus, Älmhult. 
 
I direkt anslutning och väster om den västra delen av undersökningsområdet återfinns en aktiv 
deponi som avgränsas av ett tvärgående dike. Längre nordväst om det västra 
undersökningsområdet återfinns 4st dammar och Äskyas avfallanläggning. 
 
Handelsvägen är belägen tvärs genom området i nord-sydlig riktning. 
 

7 POSITIONERING 

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Älmhults kommun i 
mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. De angivna höjderna i denna rapport är interpolerade från 
tidigare utförd sticksondering inom undersökningsområdet. Dessa kan komma att justeras vid 
reviderad rapport. 
  
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 
 
Höjdsystem: RH 2000 

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Provgropsgrävning (Pg) i 13 st punkter 
 
Samtliga geoteknikprover har klassificerats i fält av Alexander Vasilica. Samtliga prover har 
klassificerats avseende materialtyp och tjälfarlighet enligt AMA Anläggning 13.  
 
Utförda provtagningar redovisas i planritning 101G1101 och i bilaga1. 
 

8.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Undersökningarna har utförts under juni 2017. 

8.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av Alexander Vasilica, Geolog, Tyréns AB med hjälp av Diö Entreprenad 
som utförde grävandet av gropar med en Hitachi,14 tons grävmaskin. 

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

• Installation av grundvattenrör (Rf) i 4 st punkter 

• Lodning av samtliga installerade grundvattenrör 

• Notering av fria vattenytor i utförda provgropar 
 

443



 

 
 

 

 
Uppdrag: 276022, Äskya 1:27  2017-08-15 

Beställare: Älmhults kommun, Tekniska förvaltningen 

 

7(8) 

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i planritning 101G1101 och bilaga1. 

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under juni 2017. 

9.3 FÄLTINGENJÖRER 

Fältarbete har utförts av Alexander Vasilica, Geolog, Tyréns AB. 

10 HÄRLEDDA VÄRDEN 

10.1 JORDARTSBESKRIVNING 

Generellt utgörs jordprofilen inom undersökt område överst av mulljord eller sandig mulljord 
med en uppmätt mäktighet mellan ca 0,1 & 0,3 meter. I provgrop 17_09 utgjordes jorden överst 
av torv med en uppmätt mäktighet om 0,5meter. De organiska jordlagerna underlagras av, i 
huvudsak, sandmorän. Sandmoränen är ställvis mer siltrik samt har ett varierande grus, sten- 
och blockinnehåll, se bilaga 1 för detaljer.  
 
Dominerande jordarter (sandmorän) tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Ställvis är 
moränen mer siltig och tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Påträffad ytligt 
förekommande mullhaltig jord tillhör huvudsakligen materialtyp och tjälfarlighetsklass 6B/1 och 
6A/3. Se bilaga 1 för detaljer. 
 
I läget för provgrop 17_03, 17_08 samt 17_11 är förekomsten av sten och block i markytan 
högre än vid de andra provgroparna. Vid dessa tre groparna ligger det ca 2 – 4 stycken block 
med en diameter >1800mm. Block förekommer frekvent inom området, både små (200 - 630 
mm) medel (630 - 1800 mm) och stora (˃1800 mm). 
 

10.2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Utförda observation gällande grundvattennivå i installerade grundvattenrör och i utförda 
provgropar redovisas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Uppmätta grundvattennivåer i utförda provgropar och installerade GW-rör. 
Provgrops ID 
 
 

Nivå (markyta) Vattenintrång 
(m u my) 

Uppmätt nivå i GW-rör 
(m u my) (2017-06-
19/20). 
(funktionskontroll) 

17_01 +145,5  ca 1,5  
17_02 +149,0 Torrt  
17_03 +147,6 Torrt  
17_04 +146,2 ca 0,6  
17_05 +148,5 ca 0,8  
17_06 +149,7 Torrt  
17_07 +154,2 Torrt  
17_08 +156,6 Torrt  
17_09 +149,1 ca 0,9 & 2,0  
17_10 +150,3 ca 1,4  
17_11 +148,5 ca 0,9  
17_12 +150,3 Torrt  
17_13 +149,4 ca 2,0  

 R ö k – ö m y    
GW17_01  1,45 m  1,48 
GW17_04   0,9 m  1,60 
GW17_09   1,0 m  1,28 
GW17_13   1,20 m  0,0 
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11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation avseende sammansättning och 
lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av en de geologiska bildningsprocesserna. 
Utvärderingen av jordens materialegenskaper ska därför generellt göras med försiktighet. 
Endast fältklassning av proverna har tillämpats. 

12 ÖVRIGT 

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de 
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: 
www.sgf.net. 
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276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15

  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_01   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

24° 

Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Rel. flackt 

Markslag 

Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+145,5 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 - 0,3  Mulljord    6B/1 

0,3 – 1,8  
Brun något grusig 

sandig morän 
10 – 15  5 - 10 5 - 10 2/1 

       

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar  

• Enstaka tunna siltskikt 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,45 m ( 1 m filter + 

2m + spets + lock) 

 

 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 1,5 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_01 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_01 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_01 
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Bild: Observations rör i provgrop 17_01 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_02   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

21° 

Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Kuperad 

Markslag 

Kalhygge 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+149 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3  Mulljord    6B/1 

0,3 – 0,9  Brun sandig morän 10 - 15 5 - 10  ˂ 5 2/1 

0,9 – 2,0  
Grå något grusig 

sandig morän 
10 - 15 10 - 15  5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Lite fuktigt material 

• Gropen ligger på norra sidan av en höjd 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,0 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_02 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_02 

 

 

 

 

455



276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15

  

Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_03   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

20° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Rel. flackt 

Markslag 

Skog  

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+147,6 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  mulljord    6B/1 

0,2 – 0,6  
Sandig grusig 

morän 
10 - 15 10 - 15 10 – 20 2/1 

0,6 – 1,1  Grusig morän 5 – 10   15 – 20 10 - 15 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Väldigt mycket sten och block 

• Lite fuktig 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,1 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_03 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_03 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_04   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

19° 

Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Kuperat 

Markslag 

Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+146,2 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3    mulljord    6B/1 

0,3 – 0,7  
Brun något siltig 

sandig morän 
15 - 20 10 – 15 ˂ 5 3B/2 

0,7 – 2,5  Grå sandig morän 15 - 20 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Schaktväggar rasar in från ca 1 meter och ner 

till full djup 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 0,9 m ( 1 m filter + 2 

meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴3,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴2,5 

Grundvatten 
Rinner in på ca 0,6 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_04 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_04 
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Bild: Observations rör i provgrop 17_04
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_05   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Växlande  

Temp  

15° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

20/6 - 17 

Topografi 

Rel. flackt 

Markslag 

Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+148,5 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,4  
Något sandig 

mulljord 
   6A/3 

0,4 – 0,9  
Något lerigt grusig 

sandig morän 
15 – 20 ˂5  2/1 

0,9 – 1,8  
Något siltig sandig 

morän 
10 - 15 ˂5  3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Finare material mot djupet 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 0,8 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_05 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_06   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Växlande 

Temp  

16° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

20/6 - 17 

Topografi 

Rel. flackt 

Markslag 

Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+149,7 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,3  Sandig mulljord   ˂ 5 6A/3 

0,3 – 0,7  
Brun något sandig 

morän 
5 - 10 10 – 15 10 – 15 2/1 

0,7 – 1,6   
Grå något grusig 

sandig morän 
10 – 15 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

• Stopp mot berg eller block 

• Mycket block & sten 

• Stabila schaktväggar 

• OBS!! Punkt flyttad på grund av otillgänglighet. 

Behöver mätas in igen! (uppe på en kulle, strax innan 

slänten ner diket innan tippen.) 

 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,6 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_06 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_07   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

24° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Släntsida av en kulle 

Markslag 

Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+154,2 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord    6B/1 

0,2 – 0,7  
Brun grusig sandig 

morän 
5 - 10 5 - 10  5 - 10 2/1 

0,7 – 1,5  
Grå grusig sandig 

morän 
10 - 15 5 - 10 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Mycket block & sten 

• Stabila schaktväggar 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,5 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_07 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_08   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

22° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Kulle, rel. Flackt runt om 

Markslag 

Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+156,6 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Svart mulljord   ˂ 5  6B/1 

0,2 – 0,5  
Brun något grusig 

sandig morän 
5 - 10 10 - 15 5 - 10 2/1 

0,5 – 1,8  
Grå grusig sandig 

morän 
5 - 10 10 - 15 ˂ 5 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
 

Djup (m) ̴1,8 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_08 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_08 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_09   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

21° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Kuperat 

Markslag 

Blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+149,1 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,5  Torv 5 - 10 ˂ 5   6B/1 

0,5 – 1,1  Brun sandig morän 10 - 15  10 – 15 5 - 10 2/1 

1,1 – 2,0  
Grå grusig sandig 

morän 
10 – 15 5 – 10  5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Hög fuktighet i marken på grund av 

markvatten/ytvatten 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,0 m ( 1 m filter + 2 

meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,0 

Grundvatten 
Sipprar in på 0,9&2,0 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
 

 

484



276022 Äskya, Älmhults kommun    

Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1 
 2018-08-15

  

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_09 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_09 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_10   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Soligt 

Temp  

23° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

19/6 - 17 

Topografi 

Rel. flakt 

Markslag 

Blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+150,3 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord   5 - 10 6B/1 

0,2 – 0,3  Grå grusig sand 10 - 15 10 – 15 5 - 10 2/1 

0,3 – 0,7  
Brun något siltig 

sand morän 
10 – 15  5 – 10 5 - 10 3B/2 

0,7 – 1,4  
Ljusgrå något siltig 

sandig morän  
5 – 10 5 – 10   3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Finare material än i dem andra 

provgroparna 

• Enstaka silt linser mellan 0,3 –  1,4 meter  

 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,4 

Grundvatten 
Ansamlas på ca 1,4 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 

 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_10 

 

Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_10 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_11   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Växlande 

Temp  

16° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

20/6 - 17 

Topografi 

Rel. flakt 

Markslag 

Sly & blandskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+148,5 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord   ˂ 5 6B/1 

0,2 – 1,0  
Brun grusig sandig 

morän 
5 - 10 5 - 10 5 - 10 2/1 

1,0 – 1,5  
Grå siltig grusig 

sandig morän 
10 - 15 10 - 15 5 - 10 3B/2 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Mängden block & sten ökar mot djupet 

• Schaktväggar rasar in 

• Vatten vid ca 08 – 0,9 m 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,5 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 0,9 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_11 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_11 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_11 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_12   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Växlande 

Temp  

16° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

20/6 - 17 

Topografi 

Rel. flakt 

Markslag 

Barrskog 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+150,3 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,2  Mulljord    6B/1 

0,2 – 0,9  Brun sandig morän 5 - 10 5 - 10 5 - 10 2/1 

0,9 – 1,7  
Grå något grusig 

sandig morän 
5 - 10 10 15 5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Stabila schaktväggar 

• Grövre material mot djupet 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,0 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴1,7 

Grundvatten 
Sipprar/rinner in på  m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 

m djup u. markytan, efter ca  

(h) 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_12 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_12 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_12 
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Allmän information 
Geotekniskt ID Provgrop nr.  

17_13   
Schaktutrustning 

14 ton, larvband, plan skopa 

Väderlek 

Växlande 

Temp  

16° 
Ansvarig 

Alexander V. 

Datum 

20/6 - 17 

Topografi 

Rel. flakt 

Markslag 

Sly 

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm   

 

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan. 

Plushöjd m.y. 

+149,4 

 

Tjäldjup 

 

 
Syfte: 

Jordlager, bergnivå, grundvatten, schaktbarhet 

Jordlagerinformation 
Djup u. 

MY 
(m) 

Från  - Till 

Provnr Jordart 
(fältbest.)* 

Andel 
sten 

63-200 
mm 

Vikt%* 

Andel 
block 
200-

630mm 
Vikt%* 

Andel 
block 

>630 mm 
Vikt%* 

AMA-13 
Mtrl.typ/ 

Tjälfarl.* 

0,0 – 0,4  
Något sandig 

mulljord 
5 - 10   6A/3 

0,4 – 1,5  Brun sandig morän 10 - 15 5 - 10 ˂ 5 2/1 

1,5 – 2,1  
Grå något grusig 

sandig morän 
10 - 15 10 - 15 5 - 10 2/1 

*Okulär bedömning i fält 

Provgropens geometri 
Bredd 
överkant (m) ̴2,0 Övrigt: 

 

• Stopp mot berg eller block 

• Schaktväggar rasar in 

• Förekomsten av block & sten ökar från ca 1,0 

meter ner till full djup på ca 2,1 meter. 

 

• GW-rör: r ö k – ö m y = 1,15 m ( 1 m filter + 2 

meter rör + spets + lock) 

Bilagor 

Bredd 
underkant 
(m) 

̴1,5 
1. Fotografier 

Längd 
överkant (m) ̴2,5 

 

Längd 
underkant 
(m) 

̴1,0 
 

Djup (m) ̴2,1 

Grundvatten 
Sipprar in på ca 2,0 m djup u. markytan Torrt (ja/nej) 

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ 

Vattenyta stabiliserad 

på 
 - 
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop 17_13 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_13 
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Bild: Observerade jordlager i provgrop 17_13 
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Översiktlig inventering av natur- och kulturmiljövärden i 
Haganäsområdet, Älmhults kommun 
 
Inför planeringen av byggandet av Haganäsleden, bostadsområden och handelsområden i 
Haganäs, Älmhult, genomfördes en inventering av natur- och kulturvärdena i området. 
Inventeringsområdet ligger i östra delen av Älmhult, väster om väg 23, och begränsas norrut 
av Danska vägen. Nedan ges en övergripande beskrivning av området. För att underlätta 
områdesbeskrivningen har hela området delats in i två delområden (se figur 1). 
 

 
Fig. 1. Karta över inventerat område och områdets indelning i 
delområden för områdesbeskrivning. Hämtad från hitta.se. 

Områdesbeskrivning 

Delområde 1 
En stor del av området tillhörde förr inägomarken och nyttjades alltså till åker- och ängsbruk 
(Enskifteskartan, Stenbrohults socken Älmhult nr 1, 1824). Här finns idag lämningar av fossil 
åkermark med rösen, stensättning (treudd) och ett vägmärke (väghållningssten). Österut tog 
utmarken över där man istället hade skogsbruk och bete. 
 
Den gamla ekonomiska kartan från år1949 visar att det då fanns åker-och betesmark i den 
södra delen av området som senare ersattes av skog och bebyggelse (Ekonomiska kartan 
1983). Generalstabkartan från 1952 visar att här främst fanns lövskog med inslag av barrskog. 
De historiska kartorna avslöjar att det finns kontinuitet av lövskog i området vilket tyder på att 
skogen kan hysa höga naturvärden. 
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Vid en inventering 2003 påträffades flera intressanta lavar som signalerar att området har 
höga naturvärden, dessa var rostfläck (Arthonia vinosa), havstulpanlav (Thelotrema 
lepadinum), lönnlav (Bacidia rubella), dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) och bårdlav 
(Nephroma parile). Av dessa är dvärgbägarlaven rödlistad i hotkategorin missgynnad medan 
de övriga arterna är signalarter. Området visade sig också hysa fem signalarter av mossor, 
fällmossa (Antitrichia curtipendula), guldlocksmossa (Homalothecium sericum), 
långfliksmossa (Nowellia curvifolia), stenporella (Porella cordeana) och krusig ulota (Ulota 
crispa). Övriga intressanta fynd var svamparna blodsopp (Boletus luridiformis) och trollskägg 
(Thelephora penicillata) och den rödlistade (missgynnad) skalbaggen grönhjon (Callidium 
aeneum). Kärlväxtfloran var mindre intressant men grönvit nattviol (Platanthera chlorantha) 
påträffades. Sammanfattningsvis visar inventeringen att området är hemvist för flera känsliga 
arter av kryptogamer och insekter, och att det med stor sannolikhet även finns ytterliggare 
sällsynta arter (Malmqvist 2003). Detta område finns med på skogsstyrelsens karta över 
områden med natur- och kulturvärden och är utmärkt som nyckelbiotop samt naturvärdes-
område (Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). 
 
Bergrunden i området består främst av gnejs med inslag av diabas. Diabasen bidrar till en mer 
näringsrik mark och därtill mer näringskrävande markflora (Bergsartskarta). Morän är den 
dominerande jordarten men här finns även små områden med torv (Jordartskarta, SGU).   
 
I nordöstra delen av området fanns tidigare en torvtäkt vilket resulterade i en utdikad 
högmosse (muntl. Ingvar Nilsson). Idag finns en del torvmark kvar och vegetationen består av 
flera arter som trivs på myrar och kärr. 
  
Området utnyttjas i stor utsträckning till rekreation och friluftsliv då här finns flera stigar, 
motionsspår, tennisbanor och en scoutstuga. I området finns även ett utomhusdagis och 
barnen utnyttjar även ett större område kring dagiset.  

Delområde 2 
En studie av äldre kartor över den norra delen av Haganäsområdet visar att området länge 
varit bevuxet med barrskog (Generalstabskartan 1952, Gamla ekonomiska kartan 1949, 
Ekonomiska kartan 1983) men det finns troligtvis ingen lång skoglig kontinuitet eftersom 
skogen främst är produktionsskog. I området finns även myrmark, den största 
sammanhängande är Kyrke myr där man har brutit torv (Generalstabskartan 1952, Gamla 
ekonomiska kartan 1949, orienteringskartan 1998).  
 
Liksom i delområde 1 består bergrunden främst av gnejs med inslag av diabas. Den 
dominerande jordarten är morän men torv förekommer också på flera platser.  
 
Tidigare inventeringar som har genomförts i området är våtmarkinventeringen och 
fornlämningsinventering. Fyra områden med fossil åkermark med röjningsrösen har funnits i 
området, den nordligaste av dessa har fått körskador efter avverkning och vägar. Söderut i 
området finns lämningar efter ett torp (Riksantikvarieämbetet 2004).   
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Metod 
Inventeringen av Haganäsområdet har genomförts under sju dagar i november (9/11, 10/11, 
12/11, 13/11,16/11, 20/11 och 30/11). Området strövades igenom och vegetation och 
fornlämningar ritades in på karta. Vissa intressanta natur- och kulturvärdesobjekt noterades 
med GPS. Under inventeringen delades hela området in i sammanlagt 16 mindre områden 
som sedan ritades in i Geosecma. Områdesbeskrivningar har gjorts för varje område. 
 
Exempel på värden som bedömdes under inventeringen var mängd och typ av död ved, 
förekomst av gamla träd, förekomst av äldre träd med viktiga strukturer (ex. hålbildning, 
mulm, grov bark), typ av vegetation (ex. granskog/produktionsskog, myrmark, sumpskog), 
fältskikt, mänsklig påverkan och förekomst av kulturlämningar. 

Resultat 
Då inventeringen utfördes sent på året försvårades upptäckten av intressanta kärlväxter. Detta 
innebär att viktiga arter kan ha förbigåtts. Majoriteten av de kärlväxter som kunde 
artbestämmas var triviala och därför görs här inga noteringar av dessa. Förekomst av mer 
intressanta växter skrivs ut i områdesbeskrivningarna. 
 
Se bilaga 1 och 2 för sammanfattning över viktiga strukturer i de inventerade områdena. 
Nedan följer en beskrivning av de olika områden som hela Haganäsområdet delades upp i 
under inventeringen.  

Område 1  
Området utgörs av äldre betesmark med träddungar av lind, hassel, lönn, ek, ask och fruktträd. 
Det finns flera stenmurar (ramar in betesmarkerna) och stenrösen (fossil åkermark) i området 
vilket visar att detta tidigare varit inägomark. Förut gick här får på bete men det upphörde för 
några år sedan och marken har inte hävdats sedan dess. Därmed är fältskiktet inte av större 
intresse. Skulle hävden återupptas är möjligheten stor att intressanta arter kan etablera sig. 
Förutom stenmurar och rösen finns här även en stensättning (treudd). 
 
Träden i detta område är av intresse, bland annat med avseende på lavar och insekter. Längs 
stenmurarna finns flera äldre träd av lönn, ek och alm som står öppet och exponerat för väder 
och vind. I områdets sydöstra del finns flera stora gamla bokar, och betesmarken övergår till 
bokskog söderut. 
 
Skogen har en lång kontinuitet vilket gör att den har möjlighet att hysa intressanta arter av 
exempelvis kryptogamer och insekter. Malmqvist (2003) har, som tidigare nämnts, inventerat 
i området och funnit signalarter och hotade arter.  

Område 2 
Området består av ädellövskog med bok som det dominerande trädslaget. I sydvästra delen 
finns inslag av ek, hassel och björk. I övriga området finns även avenbok, lind och ek. På 
fuktigare och lägre partier finns inslag av unga granar. I området finns en scoutstuga och 
tennisbanor. I närheten av denna finns ett parti med blandskog bestående av äldre tallar, unga 
granar, björkar och bokar. Intill scoutstugan finns ett stenröse med flera äldre avenbokar, ekar 
och lindar.  
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Det finns sparsamt med död ved i form av enstaka lågor och högstubbar. Högstubbarna är 
främst av bok och flera av dem har exponerad ved samt hål efter insekter, kvistar och 
troligtvis efter fåglars födosök. Terrängen är relativt stenig och här och var finns stenrösen 
(fossil åkermark).  
 
Skogen har en lång kontinuitet vilket gör att den har en möjlighet att hysa intressanta arter av 
exempelvis lavar och insekter. Det finns flera gamla bokar, ekar och lindar som troligen hyser 
stora naturvärden. En inventering som har gjorts i området visar att här finns tillbakaträngda 
och missgynnade arter (se Malmqvist 2003). Området bör därför inte exploateras och det 
intrång som eventuellt måste göras bör minimeras i största möjliga mån.  

Område 3 
Områdets södra del består av granskog med ett litet inslag av yngre bokar. Vissa partier i 
området består av mer sank mark med äldre björkar och yngre uppslag av gran. Här finns 
sparsamt med död ved i form av granlågor, rotvältor samt någon enstaka högstubbe. Norra 
delen av området består av sankmark med unga aspar och ungar granar med mindre inslag av 
bok, björk och ek. 
 
Den intressantaste delen i område 3 finns i östra delen, bestående av gles blandskog av 
björkar, unga granar och äldre aspar. Här finns även några äldre ekar som har potential att 
hysa missgynnade arter av exempelvis lavar och insekter. Det finns relativt mycket död ved i 
form av grenar, smala lågor, flera stubbar samt enstaka högstubbar. Här finns även stenmurar, 
stenrösen och en jordkällare nära motionsslingan och intill de tidigare nämnda ekarna.  

Område 4 
Området består av mycket gles skog av björk, tall och gran på sankmark. På upphöjda, lite 
torrare partier finns inslag av bok. Spännande område där nästan alla äldre stående granar i 
området är döda och har mycket exponerad ved. Död ved finns även genom hela området som 
liggande granar och björkar, stubbar, kvarlämnade grenar och rotvältor. Detta är troligtvis ett 
resultat av stormen Gudrun och de stående döda granarna har troligtvis angripits av 
granbarkborre.  
 
Området kan hysa missgynnade arter som kräver olika typer av död ved för att överleva, 
exempelvis insekter och svampar. Den döda veden kan även bidra till att öka tillgången på 
vissa insekter som är eftertraktad föda av fåglar vilket kan resultera i en ökning av vissa 
fågelpopulationer. Det är främst de döda björkarna som är viktiga. Området har potential att 
utveckla höga naturvärden om den döda veden lämnas kvar. I området påträffades enstaka 
tuvor av döende blåmossa (signalart). Att den funnits här indikerar att skogen i området 
tidigare har lämnats relativt orörd.  

Område 5 
Södra delen av området består av myrmark med ett trädskikt av äldre tallar och inslag av gran, 
björk och salix. Vissa granar har uppnått mycket hög ålder. Fältskiktet i området är intressant, 
bland annat påträffades spridda och mindre förekomster av myrlilja. Annars dominerar 
lingon- och blåbärsris, olika arter av mossa, odon, ljung, klockljung, tranbär och pors. I den 
nordligaste delen av området övergår den talldominerade skogen till granskog med inslag av 
björk och enstaka tallar. 
 
Området är intressant och har ett högt naturvärde på grund av sin myrmarksmiljö, det är 
troligen ett viktigt tillhåll för bland annat insekter och skogsfåglar. Som bevis för detta 
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upptäcktes vid inventeringen en ljusbrun-spräcklig hönsfågel, troligtvis en tjäderhöna. Spår av 
älg och rådjur syntes även i området.  

Område 6 
Södra delen av området består av gles blandskog och en del öppnare partier. Trädskiktet 
utgörs av rönn, björk, bok, asp, ek och ett litet inslag av gran. Det finns främst många unga 
träd men även äldre björkar, rönnar och ekar. På fuktiga partier dominerar björk och salix. Det 
finns sparsamt med död ved i form av enstaka högstubbar av främst björk och gran. I denna 
del av området finns en mycket gammal gran (se bilaga 2, GPS punkt 113) omgiven av flera 
större buskar, troligtvis arter av salix. Intill granen finns även flera enar samt en död gammal 
gran med nedre delen av stammen stående och övre hälften liggande. Det finns ytterliggare 
lite död liggande död ved och rotvältor. Här finns ett rikt fågelliv med många småfåglar. 
 
I norra delen av område 6 blir marken sumpig och blandskogen domineras av björkar. 
Björkarna är relativt gamla och det finns ett inslag av yngre rönnar, bokar, aspar och granar. 
Det går diken genom området och längs dessa finns flera aspar, både unga och gamla. I östra 
delen av området finns inslag av gran. Förutom detta finns även relativt mycket salix i vissa 
delar samt en och annan al. Det finns relativt mycket lavar på träden, bland annat näverlav. 
Det finns en del död ved i området i form av grenar på marken samt liggande stammar. 
 
I området finns även en stenmur som följer en del av motionsslingan. Ytterliggare 
kulturvärden i området kan vara ett öppet parti med enstaka fruktträd som kan tyda på att det 
varit en tidigare tomtmark. I område 6 finns även ett utomhusdagis där flera barn går varje 
dag. Under min inventering stötte jag dagligen på barnen som rörde sig över Haganäsområdet. 
  
Troligtvis ett viktigt område för fuktkrävande arter av ex. mossor, insekter m.m. Vid 
inventeringen noterades, som tidigare nämnts, att det var ett rikt småfågelliv i området, 
troligtvis på grund av ganska tät vegetation med snår och mindre buskar. En inventering som 
har gjorts i området visar att här finns tillbakaträngda och missgynnade arter av kryptogamer 
och insekter (se Malmqvist 2003). 

Område 7 
Området består av ädellövskog av lönn, avenbok, bok, och ek med inslag av hassel och björk. 
På lägre belägna och fuktigare partier finns inslag av gran. Det är sparsamt med död ved men 
det finns några högstubbar varav de flesta är murkna och har hål efter insekter och fåglars 
födosök. I norra delen finns enstaka döda stående granar med exponerad ved, samt en del död 
ved på marken. Det finns en del öppnare partier i området, bland annat där två 
hembygdsstugor är uppförda. Mellan stugorna är en vägsten placerad.Terrängen är stenig och 
det finns flera stenrösen (fossil åkermark) och stenmurar. Förutom hembygdsstugorna finns i 
området även bänkar, papperskorg och grillplats för att främja friluftslivet.  
 
Hela området hyser stora natur- och kulturvärden då här finns många äldre lövträd samt flera 
fornlämningar. Området har lång skoglig kontinuitet då det tidigare har varit inägomark. 
Malmqvists (2003) inventering visar att området hyser missgynnade och hotade arter. En stor 
del av området ingår dessutom i en nyckelbiotop. Inte bara de gamla lövträden är viktiga 
biotoper utan även de äldre granar som finns hyser stora naturvärden.  

Område 8 
Områdets södra och östra delar består av granskog med inslag av björk och enstaka tallar. I 
södra delen finns även några enstaka enar. På grund av flera vattendrag (utdikat) i området 
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skapas fuktiga mikroklimat vid diken med olika mossor och lavar. I nordöstra delen av 
området, nära väg 23, finns en del höjder med stenig/blockig terräng. Här finns ett 
höjdområde som är bevuxet av ungar granar, unga björkar, några unga och enstaka äldre ekar 
samt flera äldre tallar. Växtligheten är tät. Det finns sparsamt med död ved i form av liggande 
grenar, några stammar av gran och björk, stubbar och ytterst lite stående död ved.  
 
I västra och norra delen av området finns ett hygge med uppslag av främst unga björkar och 
ett litet inslag av klibbal. Få unga ekar i nordvästra kanten av hygget kan vara bra att spara då 
det finns fler ekar på andra sidan grusvägen (område 9) vilket kan skapa framtida naturvärden. 
Det finns några enstaka stående levande granar. Avsaknad av död ved förutom några få 
stående torrakor av gran och björk samt stubbar. 
 
Eftersom det är produktionsskog innehar området inga större naturvärden men det 
mosaikartade landskapet med igenväxande hyggen och granskog kan vara viktigt för arter 
som kräver olika biotoper, exempelvis fåglar som söker skydd i skogen och föda på mer 
öppen mark. Som bevis på detta hördes tjäder i området då inventeringen genomfördes.  
 
Väster i området finns resterna av fossil åkermark och ett torp. Strax söder om den höjd som 
beskrivs ovan återfanns någon typ av kulturlämning, exakt vad kunde ej bestämmas. En mer 
noggrann undersökning av detta område bör ske. 

Område 9 
På en före detta kraftledningsgata i området har det växt upp sly av rönn, björk och asp. Södra 
och västra delen av området består av blandskog med äldre björkar, aspar, rönnar och enstaka 
tallar och granar. Relativt mycket sly av nämnda arter vilket försvårar framkomligheten. 
Längs den tidigare kraftledningsgatan finns även några få äldre ekar, aspar och lönnar. I 
närheten av Haganässkolan finns även några få äldre askar. Det finns endast lite död ved i 
form av grenar på marken, rotvältor, få högstubbar, stubbar och få liggande stammar.  
 
Östra delen av området består av ett hygge (troligen skapat av orkanen Gudrun 2005) med 
relativt mycket rotvältor, en del högstubbar, enstaka torrakor, få liggande stammar (endast 
smala) och grenar. Det finns en del äldre björkar och enstaka tallar och ekar. På lägre och 
fuktigare partier finns salix. 
 
Naturvärdena i området består av äldre aspar, ekar, lönnar och askar. Det finns potential för 
framtida naturvärden om de äldre träden lämnas orörda och får en chans att utveckla viktiga 
strukturer, såsom grov bark och håligheter. Den döda veden som finns på hygget kan också 
bidra till ett högre naturvärde i framtiden om den får vara kvar i området. Kulturvärdet är högt 
i området då röjningsröseområden tyder på att det finns fossil åkermark. Tidigare inventering 
av fornlämningar har troligtvis pekat ut ett för litet område. En ny inventering samt inmätning 
rekommenderas i områdets södra del där det tidigare var inägomark. 

Område 10 
Hela området består främst av granskog med växlande täthet och varierande ålder. Området 
begränsas norrut av ett djupt, grävt dike. I den sydöstra delen finns tät ung granskog med 
inslag av björk och enstaka ekar samt enstaka äldre tallar. Sydvästra och centrala delen 
domineras av unga björkar och unga granar med enstaka äldre tallar. Vegetation är tät och 
svårframkomlig på flera ställen. Vattendraget kantas av äldre björkar och av gran. Terrängen 
är relativt rik på moss- och lavbetäckta stenar och block. Det finns sparsamt med död ved i 
form av grenar, några få liggande stammar, murkna stubbar och grenar.  

512



091201 
Karin Bovin 

 
 
Nordöst i området övergår granskogen till planterad ung tallskog med inslag av unga 
granplantor och björk. Närmast det stora diket i norr kommer gran in igen. Nordvästra delen 
består av tät, svårframkomlig granskog med inslag av björk.  
 
Området hyser troligtvis inga höga naturvärden då det främst består av produktionsskog. 
Fornlämningar har däremot påträffats i området. I södra delarna finns kolbottnar. En av dessa 
kolbottnar ligger i sydvästra delen i området där vegetationen består av främst björk. Nära 
denna kolbotten återfanns även det som sannolikt kan vara en kolkoja. I samma område, i nära 
anslutning till kolbottnen upptäcktes även en ”suggsten” av diabas. Från detta block har det 
brutits bort bitar som troligen har använts vid byggnation av något slag. Dessa kulturobjekt 
bör mätas in.  

Område 11 
I sydvästra delen finns ett igenväxande hygge på fuktig mark, dominerat av unga björkar och 
unga granar. Vegetationen är tät och svårframkomlig. I området finns många gamla och 
murkna stubbar med intressant lav- och mossflora. Det finns några få bokar och ekar i 
området, ca 50 år gamla, som bör sparas vid exploatering. Öster om detta hygge finns en plätt 
med åkermark. Strax innan det sydligaste bostadshuset i området finns ett litet område med 
granskog  
 
Kulturvärdena i området består av stenmurar. I anslutning till fastighet (den västra) finns även 
en, troligtvis äldre, hage som till viss del är omgärdad av stenmur. 

Område 12 
Området består till stor del av mer eller mindre fuktig mark. I den centrala delen av området 
finns ett mindre öppet område av stormfälld skog. Det finns sparsamt med död ved i form av 
grenar, rotvältor, stubbar och några få högstubbar. Området håller på att växa igen med sly. 
Öster, och något söder, om detta område dominerar björk på fuktig mark med inslag av gran 
och någon enstaka ek. Terrängen är relativt blockig. På de lägsta partierna finns 
björksumpskog med inslag av tall. Även här är det sparsamt med död ved i form av liggande 
stammar och stubbar.  
 
Ett mindre område i norr, nära Danska vägen, består av blandskog på sumpmark. Trädskiktet 
utgörs av björk, tall och gran. En del död ved i form av fallna stammar, halvstående döda träd, 
grenar, rotvältor, stubbar. 
 
Inga höga natur- eller kulturvärden påträffades i detta område. 

Område 13 
I området finns hyggen, ung granskog samt Kyrke myr. Myren är starkt påverkad av 
torvbrytning, utdikning och skogsbruk. Trädskiktet består av gran, tall och björk. Det finns 
endast död ved i form av unga avverkade och kvarlämnade träd. Myren hyser inga stora 
naturvärden men vid dess östra kant finns något mindre område med myrmark och sumpskog 
som kan komma att utveckla stora naturvärden i framtiden. Södra delen av myren är även 
något mindre utdikad än norra delen och kan få höga naturvärden i framtiden. 
 
Kyrke myrs västra kant gränsar mot sumpmark med sly av främst björk men här finns även 
inslag av äldre granar, tallar och björkar. I norra delen av området finns ett stort hygge med få 
äldre tallar och björkar samt uppslag av främst björk och unga granar. Stora delar av hygget 
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utgörs av sankmark. Det finns sparsamt med död ved (enstaka lågor, högstubbar och grenar). 
Det finns inga större naturvärden på hygget men däremot finns rester av fossil åkermark. 
 
Nordvästra delen av området består av ung granskog med inslag av björk samt enstaka unga 
tallar, få unga och även äldre bokar. Kring fastigheten i Björkelund blir skogen något glesare 
och får ett större inslag av björk, rönnbär, unga ekar och ett fåtal äldre tallar. Skogen är så ung 
att den troligtvis inte hyser stora naturvärden, däremot finns även här spår av fossil åkermark. 

Område 14 
Området består av granskog med varierande vegetationstäthet där den södra delen är något 
glesare än resterande. Terrängen är stenig/blockrik och det finns sparsamt med död ved i form 
av stubbar och grenar. Skogen blir tätare längre västerut mot Kyrke myr. Tallar börjar komma 
in i vegetationen nära myren. I sydvästra delen finns en kolbotten i södra änden av en höjd. På 
denna finns även flera äldre tallar som bör sparas vid eventuell exploatering. Höjden omges 
till väster, norr och söder av tät sumpskog dominerad av björk och tall med inslag av gran.   
 
Själva granskogen hyser inga större naturvärden då det är produktionsskog men närheten till 
myren skapar potentiella framtida värden i områdets västra del. I granskogens södra del, vid 
en mindre väg som troligtvis använts som avverkningsväg, finns ett fåtal ängs- eller 
odlingsrösen. Dessa är ej utmärkta på någon karta över fornlämningar och bör mätas in.  

Område 15  
I östra delen av området finns ett igenväxande hygge med tät vegetation av främst unga granar 
och björkar. Det finns enstaka tallar och ett litet inslag av enstaka unga lärkträd. Terrängen är 
småstenig med vissa större block. Norr om detta hygge finns granskog (produktionsskog). 
Vegetationen är tät med mycket kvarlämnade kvistar och avverkade småträd på marken.  
 
I sydvästra delen av området finns ett igenväxande hygge med tät vegetation av unga granar. 
Det finns enstaka äldre tallar, björkar och aspar samt inslag av unga björkar och unga aspar. 
Mängden död ved är liten och finns främst som murkna stubbar, grenar och få liggande 
stammar. 
 
I centrala och norra delen av området finns flera hyggen, troligen även dessa orsakade av 
orkanen Gudrun. Marken är sank på flera platser med stråk av torv. Det finns enstaka levande 
granar, ekar, tallar och bokar. Det finns lite död ved i form av grenar, rotvältor, stubbar och 
några högstubbar av gran. Flera av högstubbarna har exponerad ved, insektsgångar, hål samt 
hål efter fåglars födosök. I området påträffades odlingsrösen (fossil åkermark) och rester av 
en kolbotten. 

Område 16 
Skogen i nordvästra delen av (i närheten av Björkelund) området är intressant. Det är ett 
mindre område med blandskog av al, björk och ek med inslag av gran, enstaka fruktträd och 
enstaka tallar. Sedan övergår skogsområdet söderut till att domineras av granskog med granar 
av blandad ålder och inslag av tall och björk. Här finns stråk av torv och området har varit 
utsatt för torvbrytning vid någon tidpunkt. Det finns en del död ved i form av omkullfallna 
träd, rotvältor, grenar samt enstaka stående döda granar. Det finns vissa öppna, mindre 
områden med stormfälld skog här och var.  
 
I västligaste delen av området övergår granskogen till sumpskog (finns även öppna 
vattenytor). Björk och tall dominerar sumpskogen och här finns rikt med fallna träd av främst 
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björk, gran och tall. Här finns flera äldre (ca 100-150 år gamla) tallar, granar och björkar. 
Blåmossa påträffades i området vilket tyder på att skogen har lämnats relativt orörd. Här 
finns, och kan i framtiden tillkomma, intressanta sumpskogs/myrarter av både flora och fauna. 
Området har ett rikt småfågelliv och mosaiken av öppen och skogsbeklädd mark skapar 
viktiga livsmiljöer för fåglar. Till exempel så noterades en art av hackspett vid inventeringen. 
Detta sumpskogsområde hyser höga naturvärden och bör ej exploateras. 
 

Friluftsliv 
Haganäsparken (södra delen av Haganäsområdet) är en tätortsnära skog som används för 
friluftsliv och rekreation året om. Här finns flera olika naturtyper vilka bidrar till parkens 
variation och stora användbarhet. Om våren blommar vitsipporna ymnigt i bokskogen medan 
småfåglarna sjunger i björksumpskogen. Om hösten kan man plocka lingon och blåbär i 
granskogen och tranbär på myrarna. I Haganäsparken finns två motionsslingor som utnyttjas 
frekvent av allmänheten. En av dessa slingor var tidigare ett elljusspår innan orkanen Gudrun 
rev ner ledningarna. Nya elljus har ej satts upp. Den andra motionsslingan är något längre och 
sträcker sig norr och öster ut i Haganäsparken. Variationen av ädellövskog, blandskog och 
granskog är uppskattat av dem som utnyttjar området för rekreation. Vid exploatering av 
området bör dessa slingor ledas om ifall de förstörs av bebyggelse. Genom Haganäsparken 
har det även anlagts en slinga för Frisbee-golf som används av allmänhete. 
 
I Haganäsparken finns en scoutstuga som används av Älmhults scouter. Här finns även två 
tennisbanor där tennis spelas främst under sommaren. Strax sydväst om tennisbanorna finns 
en mindre, igenväxande damm som tidigare vintrar har använts för exempelvis 
skridskoåkning. I centrala delen av Haganäsparken finns även ett utomhusdagis och barnen 
rör sig ofta i omgivande skogsområden.  
 
För att främja friluftslivet har grillplats, bord, bänkar och papperskorg placerats i anslutning 
till hembygdsstugorna. Här brukar även midsommar firas med majstång, musik och dans.  

Sammanfattning 
Område 7 hyser stora naturvärden, här finns missgynnade och tillbakaträngda arter av lavar 
och insekter. En stor del av området består av en nyckelbiotop. Exploatering av området bör 
ej ske ur natur- och kulturvärdessynpunkt. Om detta är nödvändigt bör eventuella intrång 
göras så små som möjligt. Den planerade Haganäsleden rekommenderas att dras så långt 
norrut i detta område som möjligt. Problemet är dock att den då hamnar nära 
bostadsområdena. Här är det av intresse att veta vad de boende i området anser, föredrar de att 
ha vägen längre bort och därmed exploatera en större del av skogen? Eller föredrar de att dra 
vägen närmare bostäderna och spara en del av skogsområdet?  
Hänsyn bör tas i följande områden: 

• Område 5 bör undantas från exploatering då myrmarken där skapar en viktig miljö för 
fåglar, insekter och kärlväxter.  

• Områdena 1, 2, 7 och norra delen av område 6 bör ej exploateras. Nödvändiga intrång 
bör minimeras 

• I område 3 bör platsen med jordkällare, stenmurar och lövträd sparas 
• I område 10 bör ”suggstenen”, kolbotten och tillhörande koja mätas in ordentligt för 

att sedan skonas från exploatering.  
• Tallarna och kolbottnen på höjden i sydvästra delen av område 14 bör sparas vid 

eventuell exploatering i området.  
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• I område 8 bör vegetationen på och i anslutning till höjden i nordöstra delen av 

området sparas. Det viktigaste här att tallarna i området lämnas orörda då en grupp 
med äldre tallar innebär ett högt naturvärde. Även de lövträd som finns här bör 
prioriteras och sparas, såsom unga och gamla ekar.  

• Sumpskogen i område 16 bör ej exploateras, vare sig för byggnation eller 
dagvattensanläggningar, då detta är ett viktigt naturområde. I detta område upptäcktes 
tuvor av signalarten blåmossa. Den tyder på att skogen i området har funnits länge och 
därmed hyser den högst sannolikt intressanta arter av kryptogamer, kärlväxter och 
insekter. Här kan även finnas intressanta vattenlevande organismer.   

• I område 14 bör området med kolbotten och tallar sparas. 
• Hänsyn bör tas till de fornlämningar som finns i Haganäsområdet. 
•  

De vägar som kommer att byggas i anslutning till bostäder borde utformas så att de följer de 
redan befintliga vägarna. Längs flera av dessa vägar (ex. avverkningsvägen som går genom 
område 9,14 och 18) finns äldre lövträd som kan bilda viktiga strukturer om de sparas. Det 
blir även ett trevligt inslag för de boende i området om dessa träd sparas vid vägarna som en 
naturlig allé istället för att träd planteras i efterhand.  
 
Äldre träd bör sparas så långt som möjligt, särskilt om de står i anslutning till varandra. 
Hänsyn bör tas även till unga lövträd, såsom ek, bok och ask. 
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Bilaga 1 

 
 
 
Natur- och kulturvärden i Haganäsområdet 
 

Område Viktiga element för natur- 
kultur- och friluftslivet 

Naturvärde Kulturvärde

1 Lång skoglig kontinuitet  
Stenmurar 
Stenrösen 
Stensättning (treudd) 
Äldre träd av lönn, ek, alm 
och bok 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 

Högt Högt 

2 Ädellövskog med lång 
kontinuitet 
Äldre lövträd såsom bokar, 
ekar och lindar 
Enstaka lågor och 
högstubbar 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 
Stenrösen (spår av 
fornåkrar) 
Scoutstuga, tennisbanor 

Högt Högt 

Östra delen i område 3 Äldre ekar 
Enstaka lågor, högstubbar 
och stubbar 
Stenmurar 
Stenrösen 
Jordkällare 

Högt Högt 

4 Döda lågor av björk 
Döda stående granar med 
exponerad ved 
Lågor, rotvältor 
Blåmossa (signalart, dock 
döende) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden  

 

5 Myrmark 
Äldre tallskog 
Enstaka äldre granar 
Intressant fältskikt 
Förekomst av tjäder 

Högt  

6 Äldre gran, enar, död ved 
(GPS punkt 113)  
Äldre aspar 
Sankmark 
Hotade/tillbakaträngda arter 
av kryptogamer och insekter 
Stenmur 

Medel Medel 

517



091201 
Karin Bovin 

 

 

Utomhusdagis 
7 Ädellövskog med lång 

kontinuitet 
Flera äldre lövträd 
Nyckelbiotop – området 
hyser hotade och 
missgynnade arter 
Äldre granar 
Stående döda granar med 
exponerad ved 
Högstubbar 
Hembygdsstugor 
Stenrösen (fossil åkermark) 
Stenmurar 
Vägmärke 

Högt Högt 

Höjdområde i område 8 Höjdområde med en grupp 
gamla (ca 100-150 år) tallar 
Enstaka unga och gamla 
ekar 
Odefinierad kulturlämning 

Högt  

9 Äldre aspar, ekar, lönnar, 
askar 
Stenrösen (fossil åkermark) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden 

Högt 

Sydvästra delen i 
område10 

Kolbotten och kolkoja 
”Suggsten” 

 Högt 

13 Myrmark och sumpskog (en 
del av Kyrke myrs östra 
kant) 
Södra delen av Kyrke myr 
Stenrösen (fossil åkermark) 

Potentiellt högt 
naturvärde i 
framtiden 

Högt 

Sydvästra delen i område 
14 

Höjdområde med äldre tallar 
och en kolbotten 

Högt Högt 

15 Odlingsrösen 
Kolbotten 

 Högt 

Sumpskogen i område16 Sumpskog av björk, tall och 
gran 
Rikligt med död ved 
Gamla tallar (ca 100-150 år), 
granar och björkar 

Högt  
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Bilaga 2  
 
 
 
 
GPS positioner för natur- och kulturvärden i Haganäsområdet 
 
Punkt 
nr 

X Y Notering 

108 6269754 1398366 Äldre ekar (3 st) samt en jordkällare 
109 6269925 1398589 Högstubbe av gran med mindre kvisthål innehållande mulm. 

Exponerad ved på vissa ställen. Flertaliga ingångshål och 
gångar efter insekter.  

110 6269945 1398610 Gammal högstubbe av gran med stora partier exponerad ved. 
Flera insektshål och insektsgångar. Några kvisthål. Ca 10 m 
bort från granen och mot väg 23 finns en stående (nedre delen) 
död björk vars övre del ligger på marken. Stående delen har 
exponerad ved, stora kvisthål och insektsgångar. På den 
liggande delen finns tickor och cladonia  

111 6269954 1398618 Nära ovanstående objekt finns även en äldre ek vars grenar 
sträcker sig mot väg 23 vilket tyder på att det här tidigare var 
en tätare skog. Intill eken står en mindre gammal gran. 

112 6269898 1398363 På höjden mellan stigarna mellan område 6 och 9. Litet 
område på upphöjning med 2 äldre ekar, en äldre bok, en del 
unga rönnbärsträd och unga bokar, några björkar. Här 
noterades nötväckor 

113 6269999 1398345 Här finns flera enar och en mycket stor gammal gran. Barn har 
byggt en koja mot och under granen. Även en gammal död 
gran med nedre delen av stammen stående och övre hälften 
liggande. På den stående finns exponerad ved, fnösketickor, 
kvisthål och insektshål. På den liggande finns mer murken ved, 
mycket exponerad ved, lite mossa och någon ticka. 
En av enarna har fallit omkull och är nästan död.  

114 6270045 1398213 Litet ”grustag” i östra kanten av en höjd. I bokskogen 
(mittersta delen av område 10). Blottad mineraljord på en 
sluttning kan vara en viktig biotop för exempelvis insekter och 
ödlor. Då inventeringen utfördes i november gick detta ej att 
undersöka. 

115 6269933 1397935 Äldre ek som står öppet vid ett stenröse. Intill eken finns en 
dunge med lövträd på ett annat röse (se GPS punkt 116). 
Eftersom eken står öppet är den exponerad för sol och vind 
vilket skapar livsviktiga mikroklimat på trädet för insekter och 
lavar.  

116 6269936 1397945 Stenröse (relativt stort) med gamla almar 
117 6269919 1397941 Liggande död stam av lövträd (troligen alm eller lönn) intill en 

stenmur. Stammen är bevuxen med arter av skinnsvampar, 
gelesvampar, tickor och cypressfläta. En del av veden är 
exponerad. 

118 6269914 1397968 En stor vidkronig gammal ek som står exponerad för väder och 
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vind. Den vida kronan tyder på att eken stått i ett öppet 
landskap under längre tid.  

119 6269867 1397975 Två större rösen (de finns utmärkta på orienteringskartan) med 
flera äldre träd av ek, lind, lönn och alm. Finns en stor gammal 
alm med skrovlig/bucklig textur och eftersom trädet står i 
kanten av röset är en del av dess sidor solexponerade. Skapas 
mikroklimat som är viktiga för insekter och lavar.  
Dessa två rösen bildar en viktig biotop 

120 6270122 1398315 En stor, gammal ek med relativt vid krona som tyder på att 
området kring eken tidigare varit mer öppet. 

121 6270222 1398419 Rester av ett hus. Inte ett särskilt gammal hus då trappan är 
gjuten i betong. Ligger uppe på en höjd och omgiven av fuktig, 
öppen mark och björkskog. Fältskiktet på höjden kring 
husgrunden består av vitsippa, fibbla, gräshakmossa, 
cypressfläta, mkt gräs, lite brännässlor, röllika, kvastmossa, 
björnmossa. Ingen spännande markflora.  

122 6270234 1398345 En stor gammal asp (finns troligtvis fler) med solexponerad 
västsida. Resterande sidor är något skyddade från väder och 
vind av omgivande träd. 

123 6270203 1398257 Ett större område, mycket intressant miljö. Här finns två stora 
stenrösen. Kanske kan vara senare lämningar, ex. stenrester 
som schaktats dit. Vissa stenar ser ut att vara staplade på 
varandra i någon form av byggnation. Flera liggande, döda 
träd av bland annat björk och gran. Mycket av den döda veden 
har exponerad ved. 
På stenrösena finns arter av kvastmossor, husmossa, stensöta, 
björnmossa, cypressfläta, lite smultron, lundpraktmossa, 
rosmossa, Ulota crispa och en art i släketet Barbilophozia,. 
På den döda veden växer en del tickor och andra svampar samt 
arter av cladonia.  
De levande träd som fanns i området var bokar, rönnar, samt 
flera gamla ekar och lindar. 
Bra föryngring av lövträd, främst bok och asp. 
Intill rösena finns en brant som sluttar mot öster, kan vara ett 
viktigt tillhåll för ex. insekter och ödlor.  
Område av intresse för fuktkrävande arter, flera arter av 
mossor.  

124 6270129 1398886 Rester av en stenmur. Till stor del igenväxt av sly (unga 
lövträd av troligtvis bok, salix) 

125 6270201 1398098 Större område på upphöjning med flera rösen. I kanten av 
upphöjningen mot motionsslingan och kraftledningen finns en 
stenmur. Trädslagen på upphöjningen är desamma som i 
resterande område (Område 12). Hörde korp, såg ekorre och 
nötväcka. 

126 6270222 1398007 Vägsten mellan två hembygdsstugor 
127 6270502 1398772 Ruin av torp samt en bit av en stenmur som följer vägen 

(utmärkt på orienteringskartan). Ruinen är relativt täckt av 
döda grenar, en fallen gran och små bokar, björkar och salix 
som håller på och växer upp. Borde ev. röjas undan för att 
hindra att ruinen förstörs.  
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128 6270727 1399408 Ek, ca 50 år. Något exponerad sydsida. Kan komma att bli en 

viktig struktur. 
129 6270483 1398709 Stenröse och liten stenmur 
130 6270540 1398723 Stenröse 
131 6270527 1398760 Stenröse 
132 6270577 1398754 Stenröse 
133 6270576 1398713 Stenröse 
134 6271402 1398826 Mindre område med blandskog av al, björk och ek. Inslag av 

gran, enstaka fruktträd, enstaka tall. Fältskikt: vitsippor, 
kirskål, hallon, träjon, mossor 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 74 Upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län 
Ärendenummer KS 2021/173 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 

ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 

Kommunstyrelsen punkt 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-02 1(4) 

 

 

Kommunledningsförvaltning 
Karin Wennberg   
karin.wennberg@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse för upphävande av ”Förslag till 

byggnadsplan för ett område i östra delen av 

Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 

Kronobergs län”  
Ärendenummer KS 2021/173  

 

Sammanfattning av ärendet 
Härlunda bygdegårdsförening inkom 2020-08-04 med en ansökan om 
planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Häradsbäck 2:12. Föreningen, 
som kommer att avvecklas, vill sälja fastigheten. Köparen vill använda 
fastigheten för bostadsändamål och för verksamheter.  
 
För fastigheten Häradsbäck 2:12 gäller detaljplanen ”Förslag till byggnadsplan 
för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län”. Laga kraft 19 juni 1962. Akt nummer, 07-HÄU-340. 
Fastigheten är planlagd för samlingslokal.  

 
Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län. 
 
Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område 
i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, 
laga kraft 19 juni 1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande 
verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. Genomförandetiden för detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1 anger allmän platsmark för gata, park och parkering 
som inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, upphävs 
detaljplanen även där. 
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter 
upphävandet. 

 
Upphävandet av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen 
av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län handläggs med 
utökat förfarande då syftet inte är förenligt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-02 2(4) 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

• Plankarta/karta 2022-05-25 

• Planbeskrivning 2022-05-25 

• Samrådsredogörelse 2022-04-27 

• Granskningsutlåtande 2022-05-25 

• Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. 

• Bullerutredning 2021-07-02 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 2018-06-19 

• Fastighetsförteckning 2022-05-24 

 
 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 
ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län” och skickar detaljplanen till kommunfullmäktige för 
antagande, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en strategisk miljöbedömning inte behöver 
upprättas för upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, då 
detaljplanen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 6 § 
Miljöbalken. 

 

 

Karin Wennberg Susann Pettersson 

Planarkitekt Kommunchef 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: upphävande av ”Förslag till byggnadsplan för 
ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs 
län” 

  

Ansvarig: Karin Wennberg Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i Häradsbäck  

Datum: 2022-05-02   

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 

andra barns bekostnad? 

Vi ger likvärdiga villkor för alla barn som berörs. 

 

Barnets bästa (art. 3) 

Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 

barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 

påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 

Förslaget har ingen negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling.  

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 

Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 

delaktiga, förklara varför? 

Inga barn har involverats 

Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 

beslutet? 
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 Tjänsteskrivelse   
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Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 

 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 

 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 

x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 

 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 

 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 

 Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  

(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 

Det elljusspår som går över fastigheten Häradsbäck 2:12 ska fortsätta vara allmänt tillgänglig, även efter ett 

upphävande av del av detaljplan, genom ett avtalsservitut. 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

 

 

 

534



2:26

5:1

2:3

2:11

2:4

2:23

2:4

2:12

2:1

2:10

2:25

2:1

1:2

1:68

1:68

2:1

HÄRADSBÄCK

HÄRADSBÄCK

HÄRLUNDA KYRKA

Sockenvägen

Va
sh

ul
ts

vä
ge

n

Älmhultsvägen

Bygdevägen

1
7
0

1
7
0

1
7
0

1
7
0

170

166

167

17
1 1

6
9

1
6
8

169

169

169

168

1
6
8

1
6
8

167

1
6
7

1
6
8

N=6267900

E
=

2
0
9
2
0
0

E
=

2
0
9
3
0
0

E
=

2
0
9
4
0
0

E
=

2
0
9
5
0
0

N=6268000

N=6268100

N=6268200

Grundkartan är upprättad från kommunens primärkarta
Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och RH 2000
Fastighetsredovisning aktuell 2022-05-24

Mats Jeppsson

Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun
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PLANPROCESSEN 

 
Upphävande av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Gemensamt 
för alla processer är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. 
 
Upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, handläggs med utökat 
förfarande och ska upphävas av kommunfullmäktige.  

 
 

Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande upphävande av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län: 
 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplanen Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Detta beslut ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 
2020-08-11 §162, punkt 1 till 3.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att upphävandet av detaljplanen 
ska bekostas av den sökande och ett planavtal ska upprättas, enligt 12 kap 9 § Plan- 
och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 § 229 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att låta granska upphävande av detaljplan 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i 
Almundsryds köping, Kronobergs län, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.  

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR 
 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-25 
 Karta med markområde för upphävande av detaljplan, 2022-05-25 
 Samrådsredogörelse, 2022-04-27 
 Granskningsutlåtande, 2022-05-25 
 Fastighetsförteckning, 2022-05-24 (finns tillgänglig på kommunen)  

 
Utredningar 

 Bullerutredning Häradsbäck 2-12 Älmhult, daterad 2021-07-16 
 Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, daterad 2018-06-19, 

utförd av Sweco Environment AB. 
 
Bilagor 

 Detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks 
samhälle. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340. 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
www.almhult.se/detaljplaner under fliken pågående detaljplaner.   
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INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 
 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 

Marken inom aktuellt område där detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, aktbeteckning 07-
HÄU-340, föreslås upphävas består av fastigheterna Häradsbäck 2:12, del av Häradsbäck 2:4 
(skifte 2) samt del av Häradsbäck 2:1. Samtliga fastigheter är i privat ägo. 
 
Markområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle och angränsar till 
fastigheterna Häradsbäck 2:4 skifte 1, Häradsbäck 2:1, Häradsbäck 2:11 samt Häradsbäck 
2:23. 
 
Arealen för markområdet där detaljplanen föreslås upphävas är 12 712,93 m2. 
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Bild 1. Orienteringskarta över Häradsbäck med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
markerat i blått. Ej skalenlig. 

 

 
Bild 2. Orienteringskarta med markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas markerat i blått. Ej 
skalenlig.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Tidigare ställningstaganden 

 
Översiktsplan 

Syftet med upphävandet av del av planen är inte förenligt med Översiktsplanen för Älmhults 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. För markområdet där 
detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas säger översiktsplanen idrotts- och 
rekreationsområde, motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer 
inte gällande översiktsplan.  

 
Bild 3. Karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
 

 
Bild 4. Utsnitt från karta över Häradsbäck från översiktsplanen för Älmhults kommun. 
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Nedanstående text är hämtad från Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 september 2016. 
 
Häradsbäck ‐ kyrkbyn att stanna till och roa sig i  
Häradsbäck har på grund av sitt läge vid väg 120 en genomströmning av förbipasserande och har potential som 
en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. Genomfartsgatan bör utvecklas så att de 
oskyddade trafikanterna prioriteras i högre grad och vägen därmed upplevs som en tilltalande bygata snarare än 
en barriär. Planlagda områden för nya bostäder finns redan varför ytterligare bebyggelseområden inte pekas ut. 
 
Häradsbäck är en kyrkby i Härlunda socken med en timmerkyrka med anor från 1600‐talet. Det öppna landskapet 
kring kyrkan centralt i orten finns beskrivet i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Orten är även känd för 
nöjesstället Balders hage som lockar besökare långväga ifrån.  
Häradsbäck har potential som en nod för östra delen av kommunen för nöje, turism och service. 
 
 
Bättre transporter  
Skapa ett tryggt och tilltalande gaturum genom byn  

 Genomfartstrafiken är en tillgång men kräver också åtgärder gällande gestaltning och trafiksäkerhet. 
 Trafikdämpande åtgärder behövs på flera platser i samhället.  
 Det ska vara tryggt och säkert att gå och cykla längs väg 120, framförallt inne i samhället.  

 
Underlätta pendlingscykling  

 Kommunen ska verka för att på lång sikt få till stånd gång‐ och cykelväg till Älmhult.  
 
Rekreation  
Öka möjligheterna till rekreation  

 Idrott, bygdegård, naturområde och slingor öster om orten förvaltas och utvecklas.  
 
Kulturmiljö  

 Härlundas kulturmiljö kan utvecklas som besöksmål. Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen bör 
vårdas och bevaras.  

 
Ny bebyggelse  
Bebygg planlagda tomter  

 Tomter färdiga att bebygga finns centralt i orten.  
 
Verksamheter  
Återställ nedlagda industrier till landsbygd  

 Verksamheter som stör boende bör undvikas inom tätorten.  
 Nedlagda industrier (sågverk) bör omvandlas till naturområden.  
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Gällande detaljplaner 

 

 
Bild 5. Gällande detaljplaner för och kring det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas. 

 

Gällande detaljplan för markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas 
Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds 
köping, Kronobergs län. Laga kraft 19 juni 1962. Aktbeteckning 07-HÄU-340.  

 
Bild 6. Utsnitt från detaljplan 07-HÄU-340, som för det markområde där detaljplanen föreslås upphävas medger 
vägmark, parkmark, mark som icke får bebyggas samt område för samlingslokaler och dylikt. 
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Den del av föreslaget markområde för upphävande av detaljplan som ligger på fastigheten 
Häradsbäck 2:1 samt Häradsbäck 2:4 skifte 2, har aldrig blivit genomförd enligt gällande 
detaljplan. Enligt gällande detaljplan är markområdet planlagt för allmän platsmark för gata, 
park och parkering. Då detaljplanen aldrig har genomförts är marken fortfarande i privat ägo 
och består av skog/natur samt grusväg. 
 
Genomförandetiden på gällande detaljplan har gått ut. 
 

Gällande intilliggande detaljplan 
Detaljplan för Häradsbäck 2:1 m.fl. i Häradsbäck, Älmhults kommun, Kronobergs län. Laga 
kraft 24 juni 1991. 0765-P91/17 

 
Bild 7. Utsnitt från detaljplan 0765-P91/17. Y: Idrott. S1: Skola, förskola, fritidshem. 
 

Gemensamhetsanläggning, servitut och andra rättigheter inom eller direkt 

angränsande planområdet 

Gemensamhetsanläggning servitut och andra rättigheter fortsätter att gälla även efter ett 
upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län.  

Följande servitut och andra rättigheter finns för markområdet: 

 Rättighetstyp: Officialservitut 
Ändamål: Vägändamål, 6 m. 
Aktbeteckning: 07‐HÄU‐312 
Belastar: Häradsbäck 2:12 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck 2:11 

 Rättighetstyp: Ledningsrätt 
Ändamål: Optisk fiberkabel 
Aktbeteckning: 0765-11/44.1 
Belastar: Häradsbäck 2:1, 2:12 m. fl. 
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck fiberförening ekonomisk förening 
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 Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen 
Ändamål: Byggnadsfritt område utmed allmän väg 
Aktbeteckning: 0765-P87/16 
Belastar: Häradsbäck 2:1 
 
 

  

Bild 8. Förrättningskarta.  Officialservitut (rättighet) för vägändamål redovisas med a.   
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Platsens läge och sammanhang 

Planområdet ligger norr om väg 120 i östra delen av Häradsbäck samhälle. 
 
Pågående markanvändning 

Häradsbäck 2:12 är bebyggd med en samlingslokal. Norr om samlingslokalen går en 
motionsslinga/elljusspår, genom fastigheten Häradsbäck 2:12. Det är Älmhults kommun som 
står för driften av motionsslingan/elljusspåret. Motionsslingan/elljusspåret kommer att flyttas 
inom fastigheten och säkerställs genom ett avtalsservitut. 

Den del av Häradsbäck 2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består av 
skog/natur samt grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

 
Bild 9. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med rött. Ej skalenlig. 

 

  
Bild 10. Bygdegården på Häradsbäck 2:12 sedd söder ifrån. 
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Bild 11. Bygdegårdens norra fasad samt boulebanor på fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

 
Bild 12. Bygdegårdens norra fasad. Till höger syns elljusspåret som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Bild 13. Motionsslinga/elljusspår som går genom fastigheten Häradsbäck 2:12. 

 

Mark, vatten och vegetation 

Mark och vegetation 
Marken på Häradsbäck 2:12 utgörs av gräsmatta, grusbeläggning och motionsslinga (bild 8). 
Uppvuxna träd och buskar finns på fastigheten. Inom markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas finns på fastigheten Häradsbäck 2:12 i nordväst en stenmur. Den del av Häradsbäck 
2:1 där detaljplan 07-HÄU-240 föreslås upphävas består till största del av skog/natur samt 
grusväg som leder från väg 120 till Häradsbäck 2:12. 

  
Bild 14. Topografisk karta över Häradsbäck 2:12 och del av Häradsbäck 2:1. 

 

Jordbruksmark 
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas finns jordbruksmark. 
Den bit jordbruksmark som finns inom området för upphävande av detaljplan, se bild 15, 
anges i gällande detaljplan, 07-HÄU-240, som parkering.  
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Bild 15. Jordbruksverket, WMS, jordbruksinventering Grönt skrafferad yta visar planlagd mark. Gul yta visar 
jordbruksmark. 

 

Strandskydd  
I direkt anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas, på jordbruksmarken, 
finns diken som bedöms vara grävda och omfattas därmed inte av strandskyddet.  
 
Ett större dike finns inom ett avstånd av 80 meter till markområdet där detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet kan återinträda för mark som ligger inom 100 meter från detta dike, 
se bild 16.  
 

 

Bild 16. Markområdet där detaljplanen föreslås att upphävas är markerat med röd linje. Det större diket är 
markerat med tjock, blå linje. Ett avstånd av 100 meter från det större diket är markerat med svart, streckad 
linje. 
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Naturvärden 
Öster om Häradsbäck 2:12 finns stora sumpskogar med biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas ligger på ett avstånd av över 200 
meter till sumpskogen bedöms ett upphävande av del av detaljplan inte ha någon påverkan på 
sumpskogen.  
 

 
Bild 17. Sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsen är markerat med blåstreckad yta. 

 
 
Geotekniska förhållanden 
SGU:s jordartskarta visar att marken består av morän. 

 
Bild 18. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän. 

 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till markområdet för upphävande av 
detaljplan enligt fornminnesregistret (FMIS).  
 
Om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar och dylikt ska arbetet avbrytas 
omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Detta gäller även för icke planlagda 
områden 
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Bebyggelse 

I anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas ligger privata villor utmed 
väg 120, se bild 19–22. På Häradsbäck 2:12 finns en bygdegård, se bild 19 samt bild 10–12. 

 
Bild 19. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 20. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 

Bygdegård 

bild 10-12 

Byggnad 

bild 20 Byggnad 

bild 21 

Byggnad 

bild 22 
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Bild 21. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
 

 

 
Bild 22. Bebyggelse i anslutning till markområdet där detaljplanen föreslås upphävas. 
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Gator och trafik 

Väg 120 går förbi markområdet där detaljplanen föreslås upphävas.  Från väg 120 går en 
grusväg till fastigheterna Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 

 
Bild 23. Till höger i bild ser man väg 120. Till vänster om väg 120 ser man del av markområdet där detaljplanen 
föreslås upphävas samt den grusväg som leder till Häradsbäck 2:23 och Häradsbäck 2:12. 
 
Teknisk försörjning och ledningar 

Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Älmhults 
kommun har VA-ledningar inom fastigheten Häradsbäck 2:12. Ledningar för Elljusspåret och 
dess ledningar finns både på fastigheten Häradsbäck 2:12 och Häradsbäck 2:1 
 

Hälsa och säkerhet  

Buller 

Häradsbäck 2:12 påverkas av trafikbuller från väg 120. En bullerutredning har tagits fram av 
MiljöInvest AB, daterad 2021-07-16. 
 
Sammanfattad bedömning från bullerutredning 
Ljudnivå vid fasader: 
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed 
samtliga fasader vid det planerade bostadshuset (bygdegården). Det innebär att förordningens 
krav klaras och att det ur bullersynpunkt inte finns några hinder för den planerade 
ombyggnationen.  
Även i övriga delar av fastigheten Häradsbäck 2:12 är ljudnivån generellt relativt låg vilket 
gör att det ur bullersynpunkt bör vara möjligt att bygga ytterligare bostadshus.  
 
Ljudnivå vid uteplats: 
Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) 
klaras utmed samtliga fasader vid bygdegården. Det innebär att det ur bullersynpunkt fritt kan 
lokaliseras uteplatser utmed husets fasader. 
 

Farligt gods 

Häradsbäck 2:12 ligger 40 meter från Älmhultsvägen (väg 120) som är utpekad led för farligt 
gods.  
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För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult har en 
riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Sweco Environment AB, 2018-06-19). Riskutredningen visar att byggnader i max fyra 
våningar kan byggas om de placeras minst 50 meter från räls eller körbanans kant.  
 

Radon 

I översiktsplanen för Älmhults kommun 2016 står föjande: Radon Större delen av kommunen är 
lågriskområden för radon. Området söder om Häradsbäck är ett högriskområde för radon, risken kan även vara 
förhöjda i områden med isälvssediment.  
Riktlinjer: - Ny byggnation ska ske radonskyddat där det är normal- eller lågrisk - Det går bra att bygga 
bostäder inom högriskområden för markradon under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken. 
 

Uranhalten och markstrålningen är hög inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom planområdet består till största delen av morän. Morän har 
generellt en medelhög genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan 
transporteras ut i luften. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett 
riskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon vid 
nybyggnation kan en tät konstruktion mot marken utföras.  

För bygdegården på Häradsbäck 2:12 har en radonmätning utförts som visar på nivåer över 
gällande riktvärden. Det har utretts att man med teknisk lösning kan uppnå godkända nivåer 
för radon, detta hanteras i bygglovsprocessen. 

   
Bild 24. Karta från Sveriges geologiska undersökning som visar markens uraninnehåll (ppm) mätt från flyg. 

 
 
Markföroreningar 

Tidigare markanvändning ger inte anledning att misstänka att marken skulle vara förorenad. 
Området finns inte redovisat i Länsstyrelsens lista över misstänkta förorenade områden.  
Om det på en fastighet upptäcks en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndighet genast underrättas. 
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Skred- och rasrisk 

Jordarten inom planområdet består av morän och det föreligger ingen generell skred- eller 
rasrisk.  
 
Översvämningsrisk 

Det finns ingen översvämningsrisk till följd av höga flöden i vattendrag enligt MSB:s 
beräkningar av 100- och 200-årsflöden.  

 

 
Bild 25. Lågpunkter 
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PLANFÖRSLAG  
Planförslaget är att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län. Se bild 26–27. 

 
Bild 26. Det markområde där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är markerat med röd,  
streckad linje. Ej skalenlig. 
 

 

 
Bild 27. Grundkarta där markområdet där detaljplan 07-HÄU-340 föreslås upphävas är  
markerat med röd, streckad linje. För de områden som är markerade med svart streckprickad linje fortsätter 
planen att gälla. Ej skalenlig. 
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KONSEKVENSER 
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Ställningstagande 

Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan  
bedöms inte detaljplanens upphävande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 
miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
 

Konsekvenser för miljö och hälsa 

Stads- och landskapsbild 

När kommunen upphäver en detaljplan, eller del av detaljplan, uppstår ett planlöst läge. Det 
innebär att området inte längre omfattas av en detaljplan. Om någon avser att utföra en 
lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en 
ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt.  
 
Då fastigheten Häradsbäck 2:12 ligger i utkanten av byns bebyggelse bedöms upphävandet av 
del av detaljplan ha en liten påverkan på stads och landskapsbilden. 
 

Mark, vatten och översvämningsrisk  
Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län bedöms inte medföra någon 
påverkan på mark, vatten och översvämningsrisk. 
 
Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Ett upphävande av del av detaljplan Förslag till 
byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 
Kronobergs län, bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och 
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande 
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller 
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder 
vidtas. 
 
Det är osannolikt att ett upphävande av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett 
område i östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, skulle 
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orsaka några betydande föroreningar. Kommunledningsförvaltningen ser ingen risk att 
planförslaget äventyrar MKN för vatten.  
 
Trafik och buller 
Ett upphävande av del av detaljplan 07-HÄU-340 bedöms inte medföra påverkan på 
trafiksituationen och bullersituationen i området. 
 

Sociala konsekvenser 

Funktionen samlingslokal säkerställs inte längre om gällande detaljplan upphävs.  
Om bygdegården byggs om till bostad kommer detta innebära att endast elljusspåret samt den 
samfälliga vägen blir tillgängliga för allmänheten. Centralt i Häradsbäck, ca 100 meter från 
bygdegården och i anslutning till elljusspåret, finns en grönyta/fotbollsplan som ägs och sköts 
av kommunen. Grönytan kan användas av allmänheten. Möjligheten till att nyttja en 
samlingslokal i Häradsbäck kommer dock inte att säkerställas längre om detaljplanen 
upphävs. Det finns dock andra aktiva samlingsplatser i byn som används.  
 
Om del av detaljplan 07-HÄU-340 upphävs finns det inget som motsäger att bygdegården ska 
kunna fortsätta vara bygdegård om det är det som föreningen som idag äger bygdegården vill.  
 
Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 
längs med elljusspåret. För att säkerställa att elljusspåret nyttjas av allmänheten även om 
bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att känslan av att inkräkta på privat 
tomt ska minimeras kommer elljusspåret att dras om enligt bild 28. 
 
Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i fastighetsregistret 
är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
 

 
Bild 29. Karta som visar hur elljusspåret ska flyttas. Röd linje visar var elljusspåret kommer att gå efter flytt och 
grön linje visar var elljusspåret går idag. Ej skalenlig. 
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Barnperspektivet 
Upphävandet av del av detaljplan medför troligtvis att samlingslokalen försvinner och detta 
kan påverka barns möjlighet att använda och vistas på platsen. Motionsslingan kommer dock 
att finnas kvar med hjälp av servitut och i närheten finns en kommunalt ägd 
grönyta/fotbollsplan som barnen kan använda. 
 

Omgivningspåverkan 

En konsekvens blir att boende i området inte säkert kan veta hur det markområde där 
detaljplanen upphävs kommer användas och skötas av fastighetsägarna. Bygglov eller 
anmälan kan komma att krävas för ny bebyggelse eller ändringar. 
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GENOMFÖRANDE  
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan för genomförande 

Upphävandet har ingen genomförandetid utan verkställs vid det datum 
som beslutet om upphävande vinner laga kraft. 
 

Fastighetsrättsliga frågor  

Befintliga rättigheter kommer fortsättningsvis att gälla. Ett upphävande av del av detaljplan 
kommer inte att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 
Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Ett upphävande av del av detaljplan kommer inte att 
påverka officialservitut 07-HÄU-312. 
 
Servitut ska skapas för befintligt kommunalt vatten och avlopp på Häradsbäck 2:12.  
 
Ett avtalsservitut har upprättats för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
Avtalsservitutet har skickats in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel. 
 
Den grusväg som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 ligger som allmän platsmark gata i 
gällande detaljplan. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna Häradsbäck 2:4, 2:12 och 
2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut upprättats för vägen som 
går över fastigheten Häradsbäck 2:1, se röd markering på bild 29. Avtalsservitutet har skickats 
in till Lantmäteriet för att läggas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Bild 29. Ej skalenlig. 
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Ekonomiska frågor  

Upphävandet av del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, bekostas av fastighetsägaren 
till Häradsbäck 2:12 

Kostnader som uppkommer i samband med eventuellt skydd eller flytt av befintliga, 
markförlagda kabelanläggningar eller andra befintliga tekniska anläggningar ska bekostas av 
den part som initierar åtgärden. 
 
I de avtalsservitut som har upprättats för vägen som går mellan väg 120 och Häradsbäck 2:12 
står följande: Härskanden underhåller och sköter väg över tjänandefastigheten, så den 
behåller samma standard som vid överenskommelsetillfället. Skador som uppkommer på väg 
orsakade av tjänande fastighet bekostas av denna. 

 

Tekniska frågor  

Ledningar 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge. Kablarnas 
exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.   
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
25 maj 2022 
 
Karin Wennberg     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 

Undersökning Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Upphävande av del av 
detaljplan  

”Förslag till 
byggnadsplan för ett 
område i östra delen 

av Häradsbäcks 
samhälle i 

Almundsryds köping, 
Kronobergs län” 

   

  Ingen Liten Måttlig Stor  
Riksintressen       
Naturvård1 x      
Friluftsliv1   x   Ett avtalsservitut har 

upprättats för 
motionsslingan/elljusspåret. 
Elljusspåret kommer få en 
ny dragning. 

Kulturmiljövård x      
Kommunikationer x      

Skyddad natur       
Naturreservat1 x      
Natura 20001 x      
Biotopskydd1 x      
Ängs- och betesmarker1 x      
Våtmarker1 x      
Sumpskogar2  x    Öster om Häradsbäck 2:12 

finns stora sumpskogar med 
biologiska värden. Då det 
markområde där detaljplan 
07-HÄU-340 föreslås 
upphävas ligger på ett 
avstånd av över 200 meter 
till sumpskogen bedöms ett 
upphävande av del av 
detaljplan inte ha någon 
påverkan på sumpskogen.  
 

Nyckelbiotoper1 x      
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Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

x      

Strandskydd   x   Ett större dike finns inom 
ett avstånd av 80 meter till 
markområdet där 
detaljplanen föreslås 
upphävas. Strandskyddet 
kan återinträda för mark 
som ligger inom 100 meter 
från detta dike 

Vatten       
Grundvatten x      
Ytvatten x     
Dricksvattentäkt x     
Dagvatten x     

Kulturmiljö       
Fornminnen x      
Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      

Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

x      

Hälsa & miljö       
Buller x      
Föroreningar luft x      
Föroreningar vatten x      
Föroreningar mark x        
Lukt x      
Ljus x      
Radon x     Markradonet är högt inom 

markområdet detta hanteras 
i bygglovsprocessen. 

Strålning, 
elektromagnetiska fält 

x      

Miljömål & hållbar 
utveckling 

x      

Säkerhet       
Trafik x      
Farligt gods  x      
Översvämning x      
Ras och skred x      

Övrigt       

Mellankommunala 
frågor 

x      

Andra planer och 
program 

x      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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Upphävande av del av detaljplan  

”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 

Kronobergs län” 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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Planprocessen 
Förslag till upphävandet av del av detaljplanen Förslag till byggnadsplan för ett område i 

östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter redovisas och kommenteras i den 
här samrådsredogörelsen.  
 
Efter samrådet kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 

delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 

Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län, har gått ut. Då detaljplanen, på 
fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Syftet är att området där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
Inga förändringar 
 
I planbeskrivningen 

- Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text 
angående hur ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens 
tillgänglighet till platsen. 

- Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 
avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 

Utan synpunkter 

- Skanova 
- E.ON Energidistribution AB  
- Nordion energi 
- SSAM 

 
Med synpunkter 

- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun  
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Myndigheter 

 
Länsstyrelsen 
 
Förslag till upphävande för del av detaljplan för Häradsbäck 2:12, Häradsbäck, 
Älmhults kommun  
 
Handlingar daterade 2022-03-23 har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen.  
 
Upphävandets syfte och huvuddrag är att möjliggöra för bostäder och icke störande 
verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. Kommunen planerar inte att ta fram en ny 
detaljplan utan byggnation kommer att ske i en bygglovsprocess.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL inga synpunkter på 
upphävandet.  
 
Det framgår av bullerutredningen att ägaren till bygdegården har för avsikt att omvandla den 
till bostad. Ur trafikbullersynpunkt finns inga hinder mot det. Allmänhetens nuvarande 
tillgänglighet behöver tas upp närmare.  
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB.  
 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av detaljplanens upphävande inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte 
upprättats.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens bedömning.  
 
Rådgivning om allmänna intressen  
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  
 
Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  
Upphävandet, och inte heller den föreslagna byggnationen inom området, finns redovisat i 
kommunens gällande översiktsplan, antagen år 2016. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen tar hänsyn till detta genom att ta fram upphävandet 
med utökat förfarande. Dock bör allmänhetens påverkan tas upp. Se nedan.  
 
Naturvärden och grönstruktur  
Länsstyrelsen konstaterar att det i planbeskrivningen saknas uppgifter om hur allmänhetens 
tillgänglighet kommer att påverkas av detaljplanens upphävande.  
 
Idag är området tillgängligt för allmänheten då det är allmän platsmark, gata, parkering, park. 
Även om elljusspåret som går över fastigheten omfattas av servitut kvarstår frågan om 
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tomtens utbredning och vilket område av fastigheten som blir tillgängligt för allmänheten. 
Lämpligheten att ha ett kommunalt skött elljusspår så nära inpå bostad behöver belysas.  
 
De som medverkat i beslutet  
Beslutet har fattats av länsarkitekt Leila Aalto med planarkitekt Eleonore Björnberg som 
föredragande.  
 
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har i kapitlet sociala konsekvenser, kompletterats med text angående hur 

ett upphävande av gällande detaljplanen påverkar allmänhetens tillgänglighet till platsen. 

 

Allmänhetens upplevelse av elljusspåret kan komma att förändras med en eventuell bostad 

längs med elljusspåret. Det är 16 meter mellan elljusspåret och befintlig byggnad och 20 

meter mellan belysningsstolpar och befintlig byggnad. För att säkerställa att elljusspåret 

nyttjas av allmänheten även om bygdegården byggs om till bostad och för att risken med att 

känslan av att inkräkta på privat tomt ska minimeras bör en tillräcklig bredd för elljusspåret 

på minst fem meter skrivas in i avtalsservitutet. 

 

Då elljusspåret redan finns och då ett avtalsservitut för detta ska skrivas in i 

fastighetsregistret är kommande köpare medvetna om att elljusspåret ska fortsätta att finnas.  
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Lantmäteriet 

 

YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/014827  
 
 

Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-23) har följande noterats:  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  

Det skulle kunna förtydligas angående hur servitut avses bildas – med avtal eller genom 
lantmäteriförrättning.  
 
Som upplysning kan nämnas att Lantmäteriet vid eventuell framtida fastighetsbildning inom 
området kan komma att begära samråd med Älmhults kommun till följd av det fortsatt 
plannära läget.  
 
 
För Lantmäteriet  

Martin Larsson  

Martin Larsson  

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Planbeskrivningen har under fastighetsrättsliga frågor kompletterats med text att ett 

avtalsservitut ska bildas för elljusspåret som går över fastigheten Häradsbäck 2:12. 
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Trafikverket 

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2022/37001 
 
Samråd gällande upphävande av detaljplan för del av Häradsbäck, Älmhults kommun 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är 
att upphäva del av detaljplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle och 
därmed möjliggöra för bostäder och ickestörande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
 
Markområdet där detaljplan föreslås upphävas är beläget intill väg 120. Vägen har en ÅDT på 
cirka 900 fordon varav cirka 50 tunga fordon (mätår 2021) och hastighetsbegränsningen är 80 
km/tim. En enskild väg (Bygdevägen) ansluter aktuellt markområde till väg 120. 
 
I kommunens översiktsplan är området utpekat som idrotts‐ och rekreationsområde, 
motionsslinga och bygdegård. Kommunens intentioner i dagsläget följer inte gällande 
översiktsplan. Kommunens bedömning är att ett upphävande av del av gällande detaljplan inte 
medför påtaglig påverkan på trafik‐ eller och bullersituationen i området. 
 
Trafikverket vill påtala att ett upphävande av detaljplanen skapar en otydlighet kring framtida 
användning och funktion som enkelt hade kunnat undvikas genom en ändring av gällande 
detaljplan, inte minst med bakgrund i att föreslagen användning inte följer översiktsplanen. 
 
I nuläget och utifrån kommunens beskrivning av syftet med förslaget har Trafikverket inga 
synpunkter. I kommande prövning genom exempelvis bygglov kan Trafikverket dock mycket 
väl ha synpunkter på aspekter som byggnadsfritt avstånd eller annan påverkan på statlig 
infrastruktur. 
 
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt. 
 
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
 
Med vänlig hälsning 

Falk Jandt 

Regional samhällsplanerare 
 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Då stora delar av gällande detaljplan med allmänplatsmark, väg och parkering inte är 

genomförd och inte planeras att genomföras utan idag består av privatägd skog anser 

kommunledningsförvaltningen att detaljplanen bör upphävas. 

 

Om bygdegårdens användning ska ändras till bostad eller om nya byggnader ska uppföras 

kommer det att krävas bygglov. Trafikverket kommer då få möjlighet att yttra sig. 
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Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun 

§ 34 Upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck" – remiss samråd 

Ärendenummer MOB 2022/21  
Ärendenummer EDP M 2022-483 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att  

- Yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttrande:  

 Planbeskrivning:  

Miljöavdelningen har en synpunkt angående strandskyddsbedömningen på den aktuella 
platsen. I texten under rubriken strandskydd anges att strandskydd kan återinträda för mark 
som ligger 100 meter från ett dike. I undersökningsdelen av dokumentet för betydande 
miljöpåverkan anges att strandskydd inte berörs, det är otydligt om strandskydd bedöms 
återinträda på den aktuella platsen eller inte till följd av upphävandet av delar av detaljplanen. 

Synpunkterna i yttrandet bör inarbetas i förslaget om upphävande av detaljplanen och dess 
bilagor. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen inkom 2022-03-23 med en remissförfrågan till miljö- och byggnämnden i 
samrådsskedet av upphävande av del av detaljplan "Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäck samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län". Miljö- och 
byggnämnden gavs då möjlighet att lämna synpunkter i planärendet. Förslag till upphävande 
av detaljplan finns tillgänglig för samråd mellan 2022-03-24 och 2022-04-22.   

Den del detaljplanen som avses upphävas gäller för ett markområde norr om väg 120 i östra 
delen av Häradsbäck samhälle och består av fastigheten Häradsbäck 2:12 samt en del av 
fastigheten Häradsbäck 2:1. Syftet med att upphäva en del av detaljplanen är att möjliggöra 
för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 2:12 samt att området 
där detaljplanen upphävs inte ska omfattas av en ny detaljplan.  

Aktuell detaljplan vann laga kraft 1962-07-19. Detaljplanen anger att fastigheten Häradsbäck 
2:12 får användas som samlingslokal samt att del av Häradsbäck 2:1 är planlagd som allmän 
platsmark för gata, park och parkering. Detaljplanen har för de delar som rör Häradsbäck 2:1 
inte genomförts och består i dag av skog, natur och grusväg. Detaljplanen har genomförts i de 
delar som gäller för samlingslokal. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

Nya ägare av Häradsbäck 2:12 önskar ändra bygdegården som använts som samlingslokal på 
Häradsbäck 2:12 till bostad. Med ett upphävande av detalj-planen kan ändringen bli möjlig 
om erforderliga tillstånd erhålls. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  8 
 

I planbeskrivningen anges att strandskyddet kan återinträda för mark som ligger 100 meter 
från ett dike. I undersökningen om betydande miljöpåverkan, som är inkluderad i slutet av 
planbeskrivningen, anges att strandskydd inte berörs vilket motsäger uppgifterna i 
planbeskrivningen. 
 

Beslutsunderlag 

 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

 Yttrande från miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen daterad 2022-03-28 

 Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Karta 

 Infobrev 

 Bullerutredning 

 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult 

 Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av Häradsbäcks samhälle laga kraft 
1962-06-19 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

Bilagan undersökning om betydande miljöpåverkan uppdateras så att det står likadant som i 

planbeskrivningen. 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  

2022-04-27 
 
 

Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

2022-05-25 
Ärendenummer 2021-173 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphävande av del av detaljplan  

”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, 

Kronobergs län” 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 

Planprocessen 

Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har varit på 
samråd 24 mars 2022 - 22 april 2022. Inkomna synpunkter finns redovisade och 
kommenterade i en samrådsredogörelse, daterad 22-04-27.  
 
Ett förslag för upphävande av del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i 
östra delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län” har funnits 
tillgängligt för granskning 29 april 2022 – 24 maj 2022. De synpunkter som inkom under 
granskningen finns redovisade och kommenterade i detta granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande och ska antas av kommunfullmäktige. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva del av detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra 
delen av Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, laga kraft 19 juni 
1962, är att möjliggöra för bostäder och icke störande verksamhet på fastigheten Häradsbäck 
2:12. 
 
Genomförandetiden för detaljplan ”Förslag till byggnadsplan för ett område i östra delen av 
Häradsbäcks samhälle i Almundsryds köping, Kronobergs län”, har gått ut. Då detaljplanen, 
på fastigheten Häradsbäck 2:1, inte är genomförd och inte heller planeras att genomföras, 
upphävs detaljplanen även där.  
 
Området där detaljplanen upphävs kommer inte omfattas av en detaljplan efter upphävandet. 

 

Förändringar i detaljplanen 
 

På plankartan 
- Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 

2) läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 
 

I planbeskrivningen 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående avtalsservitut för Elljusspåret 

på fastigheten Häradsbäck 2:12. 
- På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text och bild hur Elljusspåret på fastigheten 

Häradsbäck 2:12 planeras att dras om och att ett avtalsservitut har upprättats. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 

fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 
Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett 
avtalsservitut upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 

- Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att 
skötas. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 3 
 

- Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 
kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck 
Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  
 
 

Inkomna yttranden utan synpunkter 
- Länsstyrelsen 
- Region Kronoberg 
- SSAM 
- Tekniska förvaltningen, Älmhults kommun 
- Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun   

 

Inkomna yttranden med synpunkter 

- Lantmäteriet 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 4 
 

Myndigheter 
 

Lantmäteriet 

 

YTTRANDE I ÄRENDE 
LM2022/021228 
 
Upphävande av del av detaljplan i Häradsbäck   
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-27) har följande noterats: 
 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 

FELAKTIG INFORMATION BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN - SERVITUT  

På sidan 9 i planbeskrivningen finns uppräknat ett andelsservitut för rätt i samfälld mark. 
Lantmäteriet har noterat att samtliga marksamfälligheter inom Häradsbäcks skifteslag är 
utplånade i förrättning 0765-96/78 från 1990-talet. Något servitut i samfälld mark kan därmed 
inte gälla. 
 

PÅVERKAN PÅ UTFARTSRÄTT  

Idag har fastigheterna Häradsbäck 2:12 och 2:23 sin utfartsrätt på bygdevägen genom allmän 
platsmark vägmark. I det fall befintlig byggnadsplan upphävs kommer båda fastigheterna 
förlora sin rätt till utfart och marken tillfalla den av Svenska Kyrkan ägda fastigheten 
Häradsbäck 2:1. Då samfälld mark är avvecklad kan inte heller 2:12 luta sig på 
andelsservitutet. Detta är en fråga som ska tas ställning till i planbeskrivningen hur dessa 
fastigheter ska ta sig till sina fastigheter framöver, vilka rättigheter som behöver bildas för 
detta samt kostnader i samband med detta.  
Det saknas en fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning där det beskrivs vilken påverkan 
upphävandet av planen får för respektive fastighet. I det fall en sådan upprättas är det lämpligt 
att beskriva detta där.  
Även framtida underhåll av bygdevägen är något som ska beskrivas i planbeskrivningen, då 
gatan inte längre kommer vara allmän platsmark. 
 
PÅVERKAN PÅ LEDNINGSRÄTT  

Det finns ledningsrätt inom området där befintlig plan ska upphävas till förmån för 
Häradsbäck Fiberförening Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1. Påverkan på denna ska 
beskrivas i planbeskrivningen. 
 
 
Övriga frågor  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

 

HÖRNAVSKÄRNING  

Lantmäteriet noterar att byggnadsplanen har hörnavskärning mot 2:23 på ett område som 
fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2). Är det kommunens intentioner med planen att allmän 
platsmark även fortsättningsvis ska gälla inom detta område?  
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 5 
 

KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 OCH 0,03 METERS LÄGESOSÄKERHET  

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter eller 0,03 meter), men dessa lägesosäkerheter kan vara 
missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen.  
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa 
punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men 
inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av 
områden (eller upphävande av plan) där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 och 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.  
 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningens kommentar: 

På sidan 9 i planbeskrivningen har andelsservitut för rätt i samfälld mark plockats bort.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med text angående den grusväg som går mellan 

fastigheten Häradsbäck 2:12 och väg 120. För att säkerställa åtkomst till fastigheterna 

Häradsbäck 2:4, 2:12 och 2:23 efter ett upphävande av del av detaljplan har ett avtalsservitut 

upprättats för vägen som går över fastigheten Häradsbäck 2:1 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av hur Bygdevägen kommer att skötas. 

 

I planbeskrivningen står det att befintliga rättigheter fortsättningsvis kommer att gälla. 

Planbeskrivningen har kompletterats med att ett upphävande av del av detaljplan inte 

kommer att påverka den ledningsrätt som finns till förmån för Häradsbäck Fiberförening 

Ekonomisk Förening, 0765-11/44.1.  

 

Hörnavskärningen sydöst om Häradsbäck2:23 som fortfarande är en del av 2:4 (skifte 2) 

läggs till i område för upphävande av del av detaljplan. 

 

 

 

Kvarstående synpunkter 
Inga kvarstående synpunkter 
 

 
Kommunledningsförvaltningen  

2022-05-25 
 
Karin Wennberg   Arpine Minasyan 
Planarkitekt    Stadsarkitekt 
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MILJÖINVEST AB 

Adress:  Telefon:  
Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 
Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 
E-post kenneth@miljoinvest.se   

 

MiljöInvest AB 

 

Bullerutredning  
 

Bullerutredning – Häradsbäck 2:12 i Älmhult kommun 

  
2021-07-02 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 2  

Innehållsförteckning 
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GÄLLANDE BULLERKRAV ............................................................................................................... 4 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 3  

Uppdraget 

Bullerutredningen har utförts med anledning av planerad ändring av användning av lokal 
till bostadshus på fastigheten Häradsbäck 2:12 i Älmhults kommun. Ändringen innebär att 
gällande detaljplan behöver uppdateras. 

Arbetet har genomförts av Kalle Igelström MiljöInvest AB och granskats av Kenneth 
Karlsson MiljöInvest AB (uppdragsansvarig). 

Närheten till Väg 120 samt Väg 661 gör att en bullerutredning har bedömts behövas för 
att konstatera om bullerpåverkan vid det planerade bostadshuset är inom ramen för de 
bullernivåer som gäller enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216). 

Platsen 

Den aktuella byggnaden är lokaliserad strax norr om väg 120 i Häradsbäck, ca 2 mil öster 
om Älmhult. 

Avståndet mellan det planerade bostadshuset och väg 120 är ca 80 meter medan 
avståndet till väg 661 är ca 250 meter. 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 4  

Gällande bullerkrav 

Bullernivåer utomhus 

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande krav 
på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus. Ljudnivån vid bör inte överskrida: 

Vid fasad 

▪ 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

Om denna ljudnivå ändå överskrids gäller enligt förordningen följande: 

o minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

o minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid uteplats 

▪ 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Bullernivåer inomhus 

Följande krav gäller på bullernivåer inomhus: 

▪ 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

▪ 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 

Bullerberäkningen 

Trafikuppgifter 

Trafikmängd och hastighetsdata för vägtrafiken har inhämtats från Trafikverket genom 
NVDB (Nationell Vägdatabas). Trafikinformationen för den aktuella sträckan på väg 120 
är från 2017 medan trafikinformation för den aktuella sträckan på väg 661 är från 2016 . 
Trafikmängden har räknats upp till 2040 enligt Trafikverkets uppräkningstal. Prognosen 
för 2040 är följande:  

• Väg 120 - Öster om korsningen med väg 661 beräknas trafiken till ca 850 fordon 
(ÅDT) varav ca 13% utgörs av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 
40 km/h men ändras till 80 km/h söder om Bygdegården. Väster om korsningen 
med väg 661 beräknas trafiken till ca 1300 fordon (ÅDT) varav ca 11% utgörs av 
tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 

• Väg 661 – Trafikmängden beräknas till ca 180 fordon (ÅDT) varav ca 6% utgörs 
av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 

• Väg 661.1 – Trafikmängden beräknas till ca 850 fordon (ÅDT) varav ca 13% 
utgörs av tung trafik. Hastigheten på den aktuella sträckan är 40 km/h. 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 5  

 

Metod och beräkningsprogram 

Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För 
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.2 använts. 

Terrängmodell 

En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information från 
Metria (se bild nedan).  

 

Beräkningens omfattning 

Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån i närområdet samt vid 
det planerade bostadshusets samtliga fasader. Det har också gjorts beräkningar av 
bullerutbredningen 5 meter över marknivå för att få en översikt av bullernivåerna vid 
övervåningar i området. 

Redovisning av resultat 

Resultatet av bullerberäkningen redovisas nedan dels som bullerutbredningskartor för 
närområdet samt som fasadbullerkartor specifikt för det planerade bostadshuset. 

Det bör observeras att bullerutbredningskartor innehåller reflexer från bostadshus. 
Eftersom gällande bullerkrav anges som frifältsvärden (utan reflexer) överskattar kartorna 
ljudnivån precis vid husens fasader. Därför skall de resultat som redovisas i 
fasadbullerkartorna användas vid en jämförelse med gällande bullerkrav. 

  

Terrängmodell
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 6  

Bullerutbredningskartor 

Ekvivalent ljudnivå 

 

 

Ekvivalent ljudnivå – närområde

Ekvivalent ljudnivå 5 meter över mark – närområde
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – HÄRADSBÄCK 2:12 I ÄLMHULT KOMMUN 2021-07-16 

MILJÖINVEST AB 7  

Maximal ljudnivå 

 

 

 

 

Maximal ljudnivå – närområde

Maximal ljudnivå 5 meter över mark – närområde
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MILJÖINVEST AB 8  

Bullernivåer vid fasader 

I bilderna nedan redovisas den ekvivalenta respektive maximala ljudnivån vid det 
planerade bostadshusets fasader. 

 

 

 

Ekvivalent ljudnivå – fasader bottenvåning

Maximal ljudnivå – fasader bottenvåning

3
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MILJÖINVEST AB 9  
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MILJÖINVEST AB 10  

Sammanfattande bedömning 

Ljudnivå vid fasader 

Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed 
samtliga fasader vid det planerade bostadshuset. Det innebär att förordningens krav 
klaras och att det ur bullersynpunkt inte finns några hinder för den planerade 
byggnationen. 

Även i övriga delar av fastigheten är ljudnivån generellt relativt låg vilket gör att det ur 
bullersynpunkt bör vara möjligt att bygga ytterligare bostadshus. 

Ljudnivå vid uteplats 

Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA) 
klaras utmed samtliga fasader vid bygdegården. Det innebär att det ur bullersynpunkt fritt 
kan lokaliseras uteplatser utmed husets fasader.  
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1 Inledning 

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 
lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 
beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 
dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 
av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 
egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 
eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 
efter långvarig exponering.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det 
transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst 
skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i 
närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska 
uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är 
knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för 
en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad 
riskutredning krävs för en detaljplan. 

För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål: 

• Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på 
de utpekade lederna för farligt gods i tätorten. 

• Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, 
dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder. 

• Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade 
riskanalyser av sakkunnig. 

1.2 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 
och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 
oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador 
som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller 
konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver 
sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan 
(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet 
samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig 
skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer. 
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i 
Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 

602



  

   

 
 

5(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

1.3 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg 
120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  

 

Figur 3. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg 
som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda 
olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras 
intill transportleder.  

Följande ingår ej i arbetet: 

• Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i 
centrala Älmhult. 

• Risker för skada på egendom eller miljö.  

• Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.  

• Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer, 
luftföroreningar eller elektromagnetiska fält. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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1.4 Genomförande 

Riskutredningen har genomförts i följande steg:  

• Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och 
vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta 
omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.  

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar 
och expertbedömningar.  

• Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås 
strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en 
olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en 
urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för 
respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.  

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga 
riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av 
farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har 
konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.  

Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar 
har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra 
konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal 
experters bedömningar. 
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2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för 
olyckor.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

2.2 Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland 
annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

2.3 Väglagen  

I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka 
trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:  

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, 
om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock 
högst till 50 meter. 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 

Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen 
Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt 
ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny 
bebyggelse. Utdrag ur publikationen:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 
det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 
möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 
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2.5 Värdering av risk 

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i 
Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var 
att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.  

Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 
kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå. 

Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 
de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller 
grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 
verksamheten innebär för dem. 

Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer. 

I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable), 
vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer 
(se Figur 4).  

 

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.  

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig 
verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt 

 

  

ALARP 

Risknivån kan inte accepteras 

Risknivån kan accepteras om alla 
praktiskt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder har vidtagits 
 
Risknivån kan accepteras om 
kostnaderna för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Risknivån är acceptabel utan 
åtgärder 
 
Viktigt att visa att risknivån hålls 
låg 
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett 
underlag för diskussion. 

För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för 
ALARP-området 10-7 per år. 

För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år 
och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall 
föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5. 

  

 

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997). 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 
risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills 
hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är 
specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter 
från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av 
bebyggelse.  

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt: 

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika 
verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk). 
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden, 
exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga 
platsspecifika barriärer. 

3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel 
trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden. 

I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk 
(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och 
flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och 
för 100 döda 10-7 per år.  

Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 
för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att 
placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan 
visas att risknivån ändå är acceptabel.  

Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods 
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.  

0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder (småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 

-Lager (även med betydande handel) 

-Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Friluftsområde 

-Kultur 

-Bostäder 

(flerbostadshus i flera 

plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

 

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas: 

• Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att 
samhällsrisken är högre. 

• Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats 
innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet 
ett större antal personer. 

• Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet 
att inse fara och att påverka sin säkerhet. 
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• Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna 
människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än 
t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder. 

• Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger 
en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller områden. 

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för 
skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och 
omfattar alltså relativt stora trafikmängder. 

I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6). 
Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför 
detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse. 

 

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För 
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter. 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 
publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som 
möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150 
meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser 
för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.   
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – 
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2006). 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning 
intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade 
skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i 
Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd 
generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län 
menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 
lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella 
konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska 
inträffa.” 
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Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning.  

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 

För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av 
uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i 
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig 
sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra 
faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast 
1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).  

Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige. 
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen. 

1/100 år (10-2) Alla dödsorsaker  

1/1 000 år (10-3) Skador och förgiftningar  

1/10 000 år (10-4) Byggarbetsplatsolycka, 
trafikolycka, samtliga 
dödsorsaker 5-14 åringar 

1/100 000 år (10-5) Drunkning, bostadsbrand 

ALARP 1/1 000 000 år (10-6) Tågolycka, flygolycka 

1/10 000 000 år (10-7) Träffad av blixten 

1/100 000 000 år (10-8) Träffad av störtande flygplan  

 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 

Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar: 

• Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer. 

• De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta 
avstånd.  

• För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis. 
utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms 
vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av 
beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods: 

• För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

• För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

• För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.  

• För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,  

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras 
känslighet mot olycka med farligt gods. 

                                                      
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.  

Ej känslig 

verksamhet 

Mindre känslig 

verksamhet 

Medelkänslig verksamhet Känslig verksamhet 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är vakna 

Fåtal sovande med god 

lokalkännedom 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga individer 

Sovande utan god 

lokalkännedom 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder 

(småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej 

hotell) 

-Lager (även med betydande 

handel) 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Kultur 

-Bostäder (flerbostadshus i 

flera plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

- Större samlingslokaler 

 

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 
understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100.  

Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera 
på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa 
rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer. 
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4 Riskidentifiering 

Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och 
orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner 
sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som 
relevanta att analysera: 

• Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom 

o direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning  

o efterföljande olycka med farligt gods.  

• Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka 
med farligt gods. 

Vägfordon kan vid en trafikolycka lämna vägbanan och då kollidera med närliggande 
byggnader eller människor som vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt 
mycket nära vägen och för att en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå 
behöver vägen ligga betydligt högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför 
inte utgöra en betydande risk i Älmhult. 

4.1 Påkörning vid urspårning 

Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn 
spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att 
sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka 
där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala 
förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig 
urspårning med stora sidoavvikelser  

För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar 
ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A. 
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons. 

4.2 Farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 
lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter 
långvarig exponering.  

MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2 
och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är 
den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se 
huvudklasserna i Tabell 4. 

  

                                                      
2 MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
3 MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen och föremål 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser 

2.3  Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 
(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 
peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att 
det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser 
som ingår i beräkning av risknivåer nedan. 

4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland 
annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar 
där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar. 
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Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att 
ge något betydande riskbidrag.  

Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon 
omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som 
kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar 
inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av 
sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga 
olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna 
uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med 
reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i 
Sverige. 

4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 

Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket 
bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på 
anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning. 

Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte 
inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med 
flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan 
utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som 
transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av 
räddningstjänst eller saneringsfirmor.  

4.2.3 Transporter genom Älmhult  

Järnväg 

Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år 
2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra 
stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade 
kapaciteten utnyttjas.  
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult 
har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är 
konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används 
som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.  

Väg 

För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till 
2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och 
förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den 
utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av 
totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster 
om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning 
från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.  

För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden 
används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är 
konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av 
en enskild parameter inte så stor skillnad. 

På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850 
lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn 
använd som prognos för  år 2040.  

Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med 
farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren, 
ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt 
Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2 
och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den 
kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007, 
där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.  

Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass. 

 Andel av totala antalet körda km 

ADR 1 – Explosiva ämnen 0,3 % 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 6,9 % 

ADR 2.3 - Giftig gas 0,046 % 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 47 % 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,2 % 
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5 Risknivåer och riskvärdering 

Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de 
aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder. 
Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande 
åtgärder beaktats. 

Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella 
rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje 
riskkälla en kort riskvärdering.  

Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B. 

5.1 Individrisk 

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller 
flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på 
samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en 
individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.  

Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande 
bebyggelsen ser ut. 

För att beräkna individrisk används följande formel: 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Där  𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka 
per år (förväntad frekvens) 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass 
givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  är sannolikheten för ett visst scenario (explosion, 
brand etc.) givet att utsläpp har skett 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd 
från banan ligger inom konsekvensavståndet.  

 

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter 
från riskkällan (järnväg eller väg).  
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5.1.1 Södra stambanan 

För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter 
från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i 
minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av 
individrisken på avstånd upp till 25 meter.  

För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra 
befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som 
kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de 
generella beräkningar som redovisas nedan. 

Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år. 

I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.  

Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser 
transporteras. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga 
gaser mest avgörande för individrisknivån. 

Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.  
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Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

 

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.  

  

621



   

 
 

 

24(78) 
 
RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

5.1.2 Väg 23 

För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant 
(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på 
längre avstånd enligt beräkningarna.  

Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån. 
Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.  

Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med 
giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället 
brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.  

För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och 
sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa 
konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från 
explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd. 

 

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.  

5.1.3 Väg 120 

Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå 
där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från 
olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.  

 

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma 
vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 
utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån 
medelpersontätheten.  

Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number 
of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera 
personer omkommer i anslutning till riskkällan.  

Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere 
persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas 
effekten av olika avstånd och olika persontätheter. 

Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram 
till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.  

5.2.1 Persontäthet 

Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som 
planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.  

En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000 
personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000 
och 10 000 personer/km2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor 
såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet 
på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas 
för områden där tät bebyggelse planeras. 

Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild 
detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet 
om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att 
en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10 
enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2 
inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid 
beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större 
områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och 
grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika 
tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass 
hög. 

Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det 
befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av 
planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.  

                                                      
4 10x8/0,002 km2 =40 000 
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5.2.2 Södra stambanan 

I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom 
Älmhult.  

Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är 
osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter 
sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät 
stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga 
personer befinner sig närmare.  

 

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från spåret. 
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till 
respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är 
det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser 
har relativt långa konsekvensavstånd. 

 

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive 
RID-klass.  

 

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 
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5.2.3 Väg 23 

I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.  

Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare 
konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större 
betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte 
bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet 
omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till 
200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8. 
Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala 
händelser (med låg sannolikhet).  

Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10-5 för 1 
omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18. 

 

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från väg 23. 

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur 
19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma, 
gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett 
betydande riskbidrag. 
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000 
personer/km2) 25 meter från väg 23. 

5.2.4 Väg 120 

I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120. 

 

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från 
väg 120. 
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis 
avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och 
konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge 
en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust 
beslutsunderlag.  

I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar 
gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska 
underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta 
medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla 
beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av 
de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.  

I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva 
osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med 
denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket 
osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt 
antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde 
ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.  

Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det 
inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny 
bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de 
nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna. 

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar  

Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut 
påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person 
vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller 
smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet 
försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt 
konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan. 

Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i 
enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).  

Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive 
klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast 
konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser 
och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom 
varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive 
transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt 
underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs 
i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar. 
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast 
riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat 
samhällsrisken. 

Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är 
förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom 
bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd 
för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar 
prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta 
trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i 
trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en 
ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till 
oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat. 

Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1 
för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför 
riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men 
kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden 
används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom 
det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa. 

I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas 
vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att 
omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan 
den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall 
för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion 
(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk, 
eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna 
överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar 
med avståndet (se Bilaga B). 

Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer 
utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus 
omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så 
att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att 
sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet. 

Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar 
risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå 
från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort 
genomslag i denna modell.  

5.3.2 Känslighetsanalys 

Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlo-
simulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter 
simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges 

630



  

   

 
 

33(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det 
även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.  

Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så 
vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av 
olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg: 

1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Urspårningsfrekvens 

För väg: 

1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE) 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE 

Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan 
på resultaten.  

I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5-
percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att 
beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå 
beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär 
en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt 
att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men 
oacceptabel vid 25 meter.  

I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.  
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

 

 

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det 
scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.  
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där 
en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.  

 

 

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med 
utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara 
skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet 
(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar 
som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant 
inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).  

6 Riskminskande åtgärder 

Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt 
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på 
möjliga åtgärder presenteras nedan. 

6.1 Vall, mur eller skärm 

En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt 
godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot 
planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av 
den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.  

En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då 
det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens 
höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att 
säkerställa den riskreducerande effekten. 

Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle 
behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i 
projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd 
reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m2) från 17 till 11 meter vid en 
mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m2) är motsvarande siffror 23 till 20 
meter. 

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 
blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög 
konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att 
fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer 
kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt. 

En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller 
avåkning. 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 

En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och 
bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra 
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.  

Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2-
s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet 
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och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass 
EW 30. 

Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och 
kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan 
öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill 
kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än 
att enbart kräva fasad i obrännbart material. 

Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det 
kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om 
exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas. 

Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en 
olycka på transportleden. 

6.3 Ventilationsåtgärder 

Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen, 
alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas 
samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods. 
Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation. 

Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft 
och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av 
omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag 
högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en 
större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.  

 

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men 
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju 
närmre utsläppet byggnaden ligger. 

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där 
gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad 
och Pettersen 1986). 
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.  

 

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment 
utförda av Krogstad och Pettersen (1986). 

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i 
samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och 
brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.  

Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som 
automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har 
kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på 
systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.  

6.4 Disposition av byggnad  

Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av 
byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa 
åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över 
tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd 
begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande 
vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar 
risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig 
godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande 
effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma. 

Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan 
olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför 
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vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in 
(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av 
huvudentré.  

6.5 Förstärkning av stomme/fasad  

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 
splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 
inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 
nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 
bebyggelsens användning.  

6.6 Laminerat glas 

Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering 
där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta 
minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som 
kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer 
samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg. 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 

Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande 
åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst 
effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.  

I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016, 
Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när 
avstånden till leden är relativt korta: 

• Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller 
vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även 
vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen. 

• Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan. 

• Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).  

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel 
eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas 
minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.  

Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna 
(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE, 
gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln). 
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas 
för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband, 
och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att 
sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande: 

• En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad 
(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan. 

• En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort 
från transportleden.  

6.7.1 Södra Stambanan 

I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet 
ovan använts.  

 

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan. 
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6.7.2 Väg 23 och väg 120 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten 
av åtgärdspaketet ovan använts. 

 

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23. 

 

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av 
bebyggelse. Rekommendationerna bygger på: 

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 
andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer. 

Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 
med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 
en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 
stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 
inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 
uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 
bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  
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7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 

Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och 
urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 
räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 
Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna från transportleden mot planområdet. Om 
marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild bedömning göras 
om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan 
rinna mot planområdet.  

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 
kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 
begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 
och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 
lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 
riskreducerande åtgärder bör övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100 
meter från transportleden. 

Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 
bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 
våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 
annars hade betraktats som känslig.  
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1. 
**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2. 
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7.2 Riskminskande åtgärder 

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse  

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 
centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett 
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas 
som känslig behöver följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 
specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 
vetter mot transportleden. 

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 
tillämpas. 

7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 
vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 
övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 
genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
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7.3 Exponering från flera riskkällor 

Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom 
värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade 
risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de 
rekommenderade avstånden upprätthålls. I de fall en byggnad kan exponeras för två 
riskkällor kan bedömningen göras för den av riskkällorna som ger den största risken. 
Skyddsåtgärder måste dock utformas med hänsyn till båda riskkällorna vilket kan försvåra 
eller omöjliggöra önskad bebyggelse. 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 

En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.  

För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir 
styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa 
skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade 
samhällsrisken.  

Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter, 
och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt. 
Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion 
beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel 
5.3).  

I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska 
samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100 
omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria 
avstånd som rekommenderas. 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 

Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en 
närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av 
Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. 
Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda 
fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket. 

Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas. 

Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga 
avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning 
mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar 
som bör göras är dock fortfarande relevanta.  

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 

Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur 
andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns 
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart 
baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.  

För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med 
de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt 
att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt 
gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas. 
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Bilaga A - Frekvensberäkningar 
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A1 Inledning 

Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels 
som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en 
förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en 
tidsperiod.  

I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras 
har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i 
Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande 
jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på 
ingenjörsmässiga bedömningar. 

Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är 
genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där 
det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika 
händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund 
för den sammanställning som redovisas.  

Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en 
sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget 
2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och 
ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats 
för järnväg och väg.  

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods 

A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1) 

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en 
antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada 
människor och byggnader.  

För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att 
minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor. 

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna 
skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999). 
Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet 
och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter 
med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador, 
samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass. 

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i 
järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska 
påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för 
att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara 
ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal 
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor 
andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik 
inte finns att tillgå.  

Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade 
skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta 
innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna 
antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp 
istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de 
explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %. 
På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock 
mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva 
ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.  

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket 
ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen. 
Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och 
bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar 
fördelningen för konsekvensavstånden. 

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en 
trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett 
flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att 
antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en 
kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad 
med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta 
riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är 
tillräcklig för en explosion.  

A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2) 

Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka 
klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen 
sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets 
storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom 
planområdet.  

Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från 
tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål). 

Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället 
varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken 
på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet 
(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet 
med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6; 
0,25 och 0,15 givet ett utsläpp. 
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Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1) 

Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så 
sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på 
konsekvensernas omfattning. 

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom 
värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig 
gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå 
som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket 
lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i 
ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta 
innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt 
antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.  

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats: 

Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma. 
Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan 
jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada 
människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom 
värmestrålning från flamman.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med 
kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin 
tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom 
kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet. 
Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand, 
som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 % 
av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.  

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte 
gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i 
vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms 
endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en 
gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor 
utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora 
mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva 
koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°. 

Giftiga gaser (ADR/RID 2.3) 

Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras 
för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror 
bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och 
områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara 
lika sannolika. 
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är 
detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan. 

Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på 
bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration. 
Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 
källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid 
lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel 
som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016). 
Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med 
15-60°. 

Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor, 
ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I 
denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg, 
vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2 
finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och 
Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor 
tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga 
transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).  

Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg. 
På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.  

A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3) 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas 
allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85 
(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de 
har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket 
snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är 
okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en 
lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än 
bensin. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en 
pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 
värmestrålning som pölbranden ger upphov till.  

Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett 
stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och 
driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom 
utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av 
fallen. 

Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de 
riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som 
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993). 
För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.  

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 % 
(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys 
som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms 
antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt 
brandfarlig gas ovan. 

A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2) 

Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt 
gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid 
brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart, 
organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga 
brand- eller explosionsförlopp.  

Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods 
och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet 
transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1 

De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 
ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % 
väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, 
flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.  

Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och 
explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som 
minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt. 
Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller 
vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg. 
Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 
ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods 
gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en 
annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.  

Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga 
bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig 
relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.  

Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen 
samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller 
explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016, 
Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och 
50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med 
1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med 
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har 
drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.  

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg 

A1.2.1 Urspårning 

En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten 
per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.  

Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom 
Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning 
2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 % 
(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %. 

Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods 
beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg 
antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i 
riskberäkningarna jämfört med dagsläget. 

I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna 
urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger 
på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten 
förbättrats sedan dess.  

I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige 
(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden 
göras avseende sannolikheten för urspårningar: 

• Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp) 

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för 
urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca 
2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.  

Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än 
på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 % 
av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande 
urspårningssannolikheter för godståg:  

• ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar 

• ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt. 

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på 
banan och fordonen vid högre hastigheter.  

I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som 
använts i denna rapport. 
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen. 

Parameter 
Prognos 
2040 

Fördelning som använts vid beräkningar 
(5- / 95-percentil för normalfördelning) 

Antal godståg per dag 90 80 – 100 

Antal dygn med trafikering per år 364  

Antal vagnar per tåg  ca 40  

Medelvärde för antal godsvagnar 
som förväntas spåra ur vid olycka 

 2,5 – 4,5  

Andel farligt godsvagnar 4 % 1–3 % 

Urspårningsfaktor per tågkm, 
godståg 

85×10-8 +/- 25 % 

Urspårningsfaktor, persontåg 8,5×10-8 +/- 25 % 

 

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då  

90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.  

Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994). 
Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande 
formel: 1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika 
godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport. 
Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid. 
Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella 
fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.  

Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska 
ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca 
500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2. 
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass. 

 Södra stambanan  

genom Älmhult 

ADR 1 – Explosiva ämnen 1,3∙10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 2,9∙10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 9,6∙10-5 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8∙10-4 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,1∙10-4 

 

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och 
vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir 
inte betydande i detta fall, och det högre värdet används. 

I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte 
använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att 
vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en 
växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande 
sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till 
urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som 
inte fångas upp i Banverkets modell från 2001. 

A1.2.2 Utsläpp vid urspårning 

För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är 
25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna 
hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA 
som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan 
et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %. 
Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 % 
(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon 
skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av 
konsekvensavstånd, se Bilaga B.  

Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och 
bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för 
tunnväggiga tankar (Banverket 2001).  

För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få 
konsekvenser för omgivningen. 

A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg 

Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från 
respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger 
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren. 

Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot 
givet utsläpp (%) Beräknad 

frekvens 
(medelvärde) 

Min 
Mest 
troligt 

Max 

1 Explosion* 0,1 0,2 1 5,0×10-9 

2.1 

Jetflamma 10 20 30 2,2×10-7 

Gasmolnsexplosion 5 50 70 4,5×10-8 

BLEVE 0,1 0,13 1 4,4×10-9 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 5,3×10-7 

3 
Gasmolnsbrand 1 1,5 3 1,3×10-6 

Pölbrand 10 20 30 1,6×10-5 

5 
Brand 0,02 0,05 0,07 1,7×10-8 

Explosion 0,001 0,003 0,004 1,1×10-08 

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik 

A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil 

Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation: 𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365  𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDTtung) 𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer) 𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km) 𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka 

 

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.  

Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt 
gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges 
nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %. 

Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998). 
Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i 
landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts 
en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat 
på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4. 

Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult. 

 Väg 120 Väg 23 

Antal lastbilar per dygn 600 1500 

Olyckskvot 0,8 0,4 

Korrigering flera fordon 1,8 1,5 

Olyckfrekvens per år, farligt gods 0,010 0,011 

ADR 1 – Explosiva ämnen 3,3×10-6 3,4×10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 7,1×10-4 7,4×10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 4,7×10-9 4,9×10-9 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8×10-3 5,0×10-3 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,3×10-4 2,4×10-4 
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil 

För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras 
sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och 
transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta 
detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av 
underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för 
resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).  

Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med 
verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva 
verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.  

Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på 
sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för 
hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen 
för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar 
har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed 
sannolikheten för utsläpp. 

Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och 
grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är 
ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används 
VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta 
ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I 
beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %. 

Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka. 

Hastighetsbegränsning 50 60 70 80 90 100 110 

Index för olycka med 
farligt gods, tunnväggig 
tank 

0,02 0,07 0,11 0,195 0,28 0,28 0,28 

 

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed 
större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av 
det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.  

A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg 

I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen 
från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en 
sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.  

658



  

   

 
 

61(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar 
Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot givet 
utsläpp (%) 

Beräknad frekvens 

(medelvärde, per 
år) 

Min Mest troligt Max Väg 120 Väg 23 

1 Explosion* 0,01 0,1 1 7,7×10-9 8,0×10-9 

2.1 

BLEVE 0,1 1 2 2,6×10-8 7,0×10-8 

Jetflamma 2 6 20 2,0×10-7 5,3×10-7 

Gasmolnexplosion (UCVE) 6 30 60 8,0×10-6 2,1×10-6 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 1,3×10-8 3,4×10-8 

3 
Pölbrand 2 3 13 2,3×10-5 6,2×10-5 

Gasmolnsbrand 0,1 1,5 3 8,0×10-6 2,1×10-5 

5.1 
Explosion 0,04 0,3 1 9,3×10-8 2,5×10-7 

Brand 0,3 0,35 0,4 8,7×10-8 2,3×10-7 

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar  
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B1 Inledning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan 
uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en 
urspårning leder till utsläpp med farligt gods.  

Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg: 

Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för  

• tryckpåverkan vid explosion 

• värmestrålning vid brand 

• förgiftning vid exponering av giftig gas 

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass 
har beräknats.  

B1.1 Typ av utbredning 

Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt 
olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och 
väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att 
beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1. 

Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade 
frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet. 

Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning. 

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor 

BLEVE Alla riktningar 1 

Jetflamma En av sidorna och uppåt. 
Spridingsriktning beror på var 
hål uppstår. 

2/3 

Gasmolnsbrand I vindriktningen 45° 45/360 

Gasmoln, giftig gas I vindriktningen 22° 15-60/360 

Pölbrand Alla riktningar 1 

Oxiderande ämne Alla riktningar 1 

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd 

En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd 
som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor 
andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst 
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden 
förklarade i Figur B-1: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 = 2 ∙ 𝑥1 𝑘𝑚 𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑2) 

 

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden. 

B1.3 Riskberäkning för urspårning 

För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av 
internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta 
sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC 
2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.  

Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika 
avstånd från spåret (se Figur B-2). 

 

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en 
urspårning. 

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida 
längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret 
ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.  

Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt 
och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b) 
från spåret använts. 

x x 

d R 

a 

c d 
b 
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en 
urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst 
avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala 
avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret. 

Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.  

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka 
multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive 
area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med 
avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.  

Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret. 

Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas 
areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3). 

 

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt 
konsekvensavstånd. 

B1.5 Persontäthet 

Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i 
redovisas i Tabell B-2.  

I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 % 
(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från 
järnvägen och längre.5  

Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver 
nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller 
liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka 
bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande 
verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.  

                                                      
5 Källa till Holländska riktlinjer. 
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna. 

Avstånd från 
järnväg (meter) 

Andel 
utomhus 
(dag) 

Andel 
inomhus 
(dag) 

Andel 
utomhus 
(natt) 

Andel 
inomhus 
(natt) 

Persontäthet 
per km2 

0-5 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

5-10 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

10-15 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

15-20 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

20-25 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

25-35 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

… … … … … … 

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute 

Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot 
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför 
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell 
B-3.  

För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för 
dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så 
stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd 
där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg 
kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i 
beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där 
sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd 
som anges i tabellen.  

Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet, 
vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom 
värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de 
flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ 
uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.  
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Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för 
oskyddade individer. 

Scenario Sannolikhet att omkomma inomhus* 

 Uniforma fördelningar 

ADR/RID 1 – Explosion, raserade 
byggnader/splitter 

40-60 % 

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand 

 

25-75 % 

 

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln 25-75 % 

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand 

ADR/RID 3 – Pölbrand 

25-75 % 

25-75 % 

ADR/RID 5 – Brand 

ADR/RID 5 – Explosion 

25-75 % 

40-60 % 

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer. 

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd 

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många 
olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys 
av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar. 

Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas 
olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en 
sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016; 
Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika 
olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen 
åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och 
konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i 
beräkningarna av individ- och samhällsrisk. 

Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI 
1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning 
mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att 
tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större. 
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Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 25 60 250 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 
30 60 150 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 100 200 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 25 90 

Gasmolnexplosion - och brand 
Pertfördelning 

10 30 300 

2.3 Giftigt gasmoln 
Pertfördelning 

20 100 1200 

3 
Pölbrand Pertfördelning 10 20 45 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) Pertfördelning 20 25 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 125 

Brand Pertfördelning 10 15 40 

 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från spåret. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 30 100 200 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 10 50 140 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 150 250 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 40 90 

Gasmolnsexplosion/UVCE Pertfördelning 15 50 250 

2.3 Giftigt gasmoln Pertfördelning 10 200 1000 

3 

Pölbrand Pertfördelning 10 20 40 

Gasmoln från avdunstning 
(UVCE) 

Pertfördelning 10 20 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 60 

Brand Pertfördelning 10 30 40 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från vägen. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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B3 Förväntat antal omkomna per scenario 

B3.1 Järnväg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 

Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B3.2 Väg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 35 meter från vägen. 

Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 på olika avstånd från vägen. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 
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Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk 
för området och anledningarna till detta motiveras nedan. 

RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med 
brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och 
mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.  

RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en 
olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor 
med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den 
första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att 
ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och 
antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen 
får marginell påverkan på den totala samhällsrisken. 

RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet 
är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller 
under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, 
kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser 
ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer 
(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, 
exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms 
som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen 
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen 
bedöms därför inte i denna utredning. 

RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador, 
både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva 
ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms 
därför inte i denna utredning. 

RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra 
eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller 
brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och 
brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade 
till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med 
denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar 
mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas 
av frätande ämnen. 

RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör 
en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på 
ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm. 
Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och 
bedöms därför inte i denna utredning. 
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Upphävande av del av detaljplan del av Häradsbäcks samhälle, Älmhults kommun
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
Upphävande av del av detaljplan del av Häradsbäcks samhälle, Älmhults kommun

Gemensamhetsanläggning, servitut och andra rättigheter inom eller direkt angränsande planområdet

Rättighetstyp: Officialservitut
Ändamål: Vägändamål, 6 m.
Aktbeteckning: 07-HÄU-312
Belastar: Häradsbäck 2:12
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck 2:11

Rättighetstyp: Ledningsrätt
Ändamål: Optisk fiberkabel
Aktbeteckning: 0765-11/44.1
Belastar: Häradsbäck 2:1, 2:12 m. fl.
Rättighetsinnehavare: Häradsbäck fiberförening ekonomisk förening

Rättighetstyp: Byggnadsförbud enligt väglagen
Ändamål: Byggnadsfritt område utmed allmän väg
Aktbeteckning: 0765-P87/16
Belastar: Häradsbäck 2:1

Till förteckningen hör kartbilaga.

Fastighetsförteckningen upprättad 2022-05-24

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen
Älmhults kommun

Följebrev skickades 20??????????????? till samtliga adressater.

Karin Wennberg
Planarkitekt
Älmhults kommun
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Detaljplan för Köpmannen 2 m.fl. 
Ärendenummer KS 2019/141 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen Köpmannen 2 

m.fl., Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och 
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl., Älmhult enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 (§ 260) kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Köpmannen 1 och 2, Älmhult, 
Älmhults kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
detaljplaneförslag och kommunen ska enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) samråda planförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 
 
Planområdet utgörs av delar av Handelsområdet. Fastigheter inom planområdet 
är: Köpmannen 2, Köpmannen 1, Haganäs 4, Haganäs 2, Älmhult 3:1 och Äskya 
1:27. 
 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Älmhults 
handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en 
plats för aktiviteter och möten (en mer diversifierad användning), att förbättra 
trafiklösningarna till och inom Älmhults handelsområde och att möjliggöra 
bostadsbebyggelse norr om Älmhults handelsområde. Användningar för 
kvartersmark som anges i planförslaget är: bostäder, centrum, centrum utan 
tillfällig vistelse, detaljhandel, kontor, parkering, idrott, kulturella 
besöksanläggningar samt uppställningsplats för husbil och husvagn med 
övernattning och därtill hörande servicebyggnader. Användningar för allmänna 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

platser som anges i planförslaget är: torg, gata, gångväg, cykelväg och 
naturområde. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget 

för Köpmannen 2 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun ska skickas ut på 
samråd. Samt bilaga Barnrättsbaserat beslutsunderlag, båda daterade  
2022-05-09 

• Plankarta/karta 2022-05-09 

• Planbeskrivning 2022-05-09 

• Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02 

• Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22 

• Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 

• Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-
06-19 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Riskutredning 
av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-
teknisk sammanfattning, SWECO 2018-07-12 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Förtydligande om hur avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 
2018-07-12 

• PM Effekter av detaljplaneändring för Köpmannen 2, WSP, 2021-01-13 

• Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns, 
2022-03-15 

• PM Lokalgata öster om Ikeas varuhus, Älmhult, Tyréns, 2022-04-27 

• PM Gatustruktur Älmhults handelsplats – kapacitetsanalys, Tyréns, 2022-04-
27 

• Bullerutredning Furulund, revision 3, Efterklang, 2021-05-17 

• Bullerutredning Furulund, revision 7, Efterklang, 2022-03-07 

• VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06 

• Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 3(3) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltning 
Peter Hultin   
peter.hultin@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Beslut om samråd av detaljplan för Köpmannen 2 

m.fl. i Älmhults tätort och kommun  
Ärendenummer KS 2019/141  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 (§ 260) kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Köpmannen 1 och 2, Älmhult, 
Älmhults kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett 
detaljplaneförslag och kommunen ska enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) samråda planförslaget med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 
 
Planområdet utgörs av delar av Handelsområdet. Fastigheter inom planområdet 
är: Köpmannen 2, Köpmannen 1, Haganäs 4, Haganäs 2, Älmhult 3:1 och Äskya 
1:27. 
 
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Älmhults 
handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en 
plats för aktiviteter och möten (en mer diversifierad användning), att förbättra 
trafiklösningarna till och inom Älmhults handelsområde och att möjliggöra 
bostadsbebyggelse norr om Älmhults handelsområde. Användningar för 
kvartersmark som anges i planförslaget är: bostäder, centrum, centrum utan 
tillfällig vistelse, detaljhandel, kontor, parkering, idrott, kulturella 
besöksanläggningar samt uppställningsplats för husbil och husvagn med 
övernattning och därtill hörande servicebyggnader. Användningar för allmänna 
platser som anges i planförslaget är: torg, gata, gångväg, cykelväg och 
naturområde. 
 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse om att detaljplaneförslaget 

för Köpmannen 2 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun ska skickas ut på 
samråd. Samt bilaga Barnrättsbaserat beslutsunderlag, båda daterade  
2022-05-09 

• Plankarta/karta 2022-05-09 

• Planbeskrivning 2022-05-09 

• Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02 
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• Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22 

• Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 

• Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 

• Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-
06-19 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Riskutredning 
av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-
teknisk sammanfattning, SWECO 2018-07-12 

• Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Förtydligande om hur avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 
2018-07-12 

• PM Effekter av detaljplaneändring för Köpmannen 2, WSP, 2021-01-13 

• Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns, 
2022-03-15 

• PM Lokalgata öster om Ikeas varuhus, Älmhult, Tyréns, 2022-04-27 

• PM Gatustruktur Älmhults handelsplats – kapacitetsanalys, Tyréns, 2022-04-
27 

• Bullerutredning Furulund, revision 3, Efterklang, 2021-05-17 

• Bullerutredning Furulund, revision 7, Efterklang, 2022-03-07 

• VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06 

• Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 (§ 260) positivt planbesked gällande ansökan 
om planbesked för detaljplan för Köpmannen 1 och 2, Älmhult, Älmhults 
kommun. Kommunstyrelsen gav även 2019-12-16 (§ 260) 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Köpmannen 1 och 2, Älmhult, Älmhults kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
2019-12-16 (§ 260) även att framtagandet av detaljplanen ska bekostas av den 
sökande och att ett planavtal skulle upprättas.  

Ett planavtal har ingåtts med den sökande som anger att denne ska bekostas 
detaljplanens framtagande. En dialog kring tänkt användning av området har 
skett med sökanden och ett planförslag för samråd har tagits fram. 

Sedan planarbetet påbörjats har planområdet justerats så att det huvudsakligen är 
fastigheten Köpmannen 2 som ingår i planområdet. Ärendenamnet har därför 
ändrats från ”Detaljplan för Köpmannen 1 och 2” till ”Detaljplan för 
Köpmannen 2 m.fl.”. 

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av 
Haganäs/Älmhults handelsområde till ett område som inte bara är avsett för 
handel utan också en plats för aktiviteter och möten.  
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Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr 
om väg 120. Detaljplanen omfattar delar av Älmhults handelsplats. Hela 
fastigheten Köpmannen 2 och södra delar av fastigheten Köpmannen 1 ligger 
inom planområdet. De båda fastigheterna är privatägda. Inom planområdet ligger 
också den privatägda fastigheten Haganäs 4 som Friskis och Svettis nyttjar. 

Detaljplanen omfattar också en del av Östra Esplanaden och Handelsvägen, en 
bit naturmark i planområdets södra del samt ett obebyggt område norr om 
handelsplatsen. Gatumarken och naturområdet ägs idag av Älmhults kommun. 
Kommunala fastigheter inom planområdet är Haganäs 2 (Haganässkolan) 
Älmhult 3:1 och Äskya 1:27. 

Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 
hektar av planområdet är inte exploaterat sedan tidigare. 

Planen medger, utöver markanvändningen handel och kontor, byggnation av 
centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrott. I och med 
användningen kulturella besöksnäringar möjliggörs etablering av en 
utomhusscen. Detaljplanen gör det således möjligt att placera fler funktioner 
inom området än tidigare vilket kan bidra till en plats där fler människor 
kommer vistas både på dag- och kvällstid. Som komplement till handel 
möjliggörs också uppställningsplats för husbil och husvagn i planområdets södra 
del.  

Detaljplanen syftar vidare till att förbättra kopplingen mellan handelsplatsen och 
dess omgivningar och att skapa en tydligare trafikstruktur där Östra Esplanaden, 
handelsvägen och väg 120 möts.  

För att skapa bättre stråk och platser för fotgängare och cyklister planläggs ett 
torg utmed Handelsvägen, mellan handelsplatsen och Haganässkolan och en 
förstärkt koppling in mot centrum via Östra Esplanaden. 

För att skapa en tydligare trafikstruktur görs entrén till handelsplatsen om från 
söder, där de tre nuvarande cirkulationsplatserna blir två. Cirkulationsplatsen 
närmst handelsområdet (mellan Östra Esplanadens förlängning, Handelsområdet 
och den bit av Handelsvägen som ansluter till Haganäsleden) ligger idag på 
kvartersmark. Denna görs om och övergår till allmän platsmark och kommunalt 
huvudmannaskap. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för fler bostäder i 
östra Älmhult genom att planområdets norra del planläggs för bostadsändamål. 
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En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts (i planbeskrivningen) 
och detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i miljöbalken kapitel 6. En strategisk miljöbedömning 
behöver därför inte göras. 
 
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan 
exploatören och Älmhults kommun.  Det undertecknade avtalet ska antas av 
kommunfullmäktige. Syftet med avtalet är att säkerställa genomförandet av 
planen och att fördela kostnadsansvaret. Älmhults kommun kommer även att ta 
fram en förprojektering som kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningar 
för utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet kommer 
detaljplanen att vara föremål för granskning innan ett antagande kan ske. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 

 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av detaljplanen Köpmannen 1 

och 2, Älmhult, Älmhults kommun, inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Ingen miljöbedömning görs och 
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samråda 
förslag till detaljplan för Köpmannen 2 m.fl., Älmhult enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen. 

 

 

Peter Hultin Susann Pettersson 

Planarkitekt Kommunchef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen 
Sökande 
Tekniska förvaltningen  
Miljö- och byggförvaltningen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 
fördjupad variant 
Prövning av barnets bästa 

  

Ärendenamn: Detaljplan för 

Köpmannen 2 m.fl. 

  

Ansvarig: Peter Hultin  Verksamhet: 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

Barn som berörs av detta beslut: Barn i 

Älmhults kommun 

  

Datum: 2022-05-09    

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2) 

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på 

andra barns bekostnad? 

Genomförandet av denna detaljplan kommer beröra barn på flera sätt. Fokus finns på trafiksäkerhet, låga 

hastigheter och flera separata gång- och cykelvägar planeras.  

 

Samtliga bostadskvarter har nära till gröna områden, både inom och utanför planområdet. En park anläggs i 

närheten till bostadsdelen (men utanför planområdet) som kan fyllas med olika innehåll och den väntas bli en 

attraktiv plats för barn som vistas i området.  

 

Detaljplanen möjliggör för en busslinjedragning för lokaltrafik igenom området. God tillgång till kollektivtrafik 

samt bra gång- och cykelkopplingar till andra delar av tätorten är bra ur ett barnperspektiv då det ökar 

självständigheten för ungdomar. 

 

Framför Haganässkolan planeras det för ett nytt torg som både skapar en förgrund till skolan och ökar 

trafiksäkerheten genom olika åtgärder. 

 

Barnets bästa (art. 3) 

Vad är bäst för barn enligt nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt 

barn, enligt forskning, samt på kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnets bästa i beslutet? 

 
Tillgänglighet och trygghet 
”En god tillgänglighet för barn består främst i en säker och trygg närmiljö samt säkra och trygga vägar till 
skolan, kompisar, kiosk, idrottshall m m. En säker och trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är 
så säker och trygg att föräldrarna vågar låta barnen röra sig själva i miljön.” 1 
      Handelsvägens gaturum förbättras i genomförandet av detaljplanen genom att hastighetssäkrade gång, och 
cykelpassager byggs ut. Torgytan mellan Handelsplatsen och Haganässkolan gör att biltrafikens hastighet sänks 
och att det skapas en bättre koppling mellan Haganässkolan och Handelsområdet. Längs den nya 
cirkulationsplatsen byggs gång- och cykelvägar ut och en trottoar anläggs på öster sida om Friskis och Svettis. 
Kopplingar för fotgängare och cyklister som binder ihop många lokala målpunkter för barn i området görs 
därmed säkrarare. 

 
”Upplevd trygghet för barn påverkas av den upplevda risken för överfall. Gångstråk som används mycket av 
barn bör därför planeras så att mörka partier, nära buskar och träd undviks. Stråken bör hellre placeras där det 
är liv och rörelse.”1  
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      Genom en förtätning på det som idag utgörs av parkeringsytor skapas mer liv och rörelse. Genom 
diversifiering av användningar blir det mer aktivitet under kvällstid. Under framtagandet av förprojektering av 
de allmänna platserna så kommer bland annat ett urval av planteringar, markbeläggning, träd, belysning och 
möbler att göras. 

 
Även avstånd till olika målpunkter används ofta för att bedöma hur god tillgängligheten är. 500 meter från 
skolan anses vara en god tillgänglighet för barn. 1  
     Flera målpunkter inom Handelsområdet och Haganäsparken ligger på nära håll från Haganässkolan och 
Internationella skolan. Vissa av användningarna inom kvartersmarken riktar sig delvis till barn. Från den del 
som planläggs för bostäder är det nära till rekreationsområden i Hagabo och tillkommande parker/natur i 
Furulund. 
 
Grönytor & rörelse 
Forskning visar att kontakt med natur främjar barns utveckling och mentala hälsa. Naturkontakt* handlar om 
både fysisk och mental hälsa, inlärning och moralisk utveckling, en relation till utemiljön och naturen som ger 
mening i leken och underlättar kreativt tänkande, fantasi och sinnliga uttryck 2-5. Bostadsnära grönska (gården, 
parken, lekplatsen) är särskilt viktigt för barn då de inte kan ta sig på egen hand till mer perifera naturområden. 
Barn som har tillgång till gröna miljöer visade på ökad grad av fysisk aktivitet och allmänt välmående 4. 
Svenska riksidrottsförbundet har sammanställt en rad studier och forskningsrapporter som visar att barns 
rörelse är av största vikt för både den mentala och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. 6 I de allmänna 
råden till Plan och bygglagen finns en tydlig riktlinje att friytan alltid ska komma i första hand. Särskilt vid 
planering av förskolor, skolor och liknande verksamhet. 7  
     Alla dessa frågor är viktiga att lösa på bästa möjliga vis för att det gynnar barn både på kort och lång sikt. 
Alla frågor enligt ovan beaktas och arbetas vidare med i framtagandet av detaljplanen för att skapa de bästa 
möjliga förutsättningar för framtida utveckling av området. 
 
 
Källor 
1. SKL, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, Underlag, Utgåva 2, (2007) Edita 
2.Low, Nicholas, Gleeson, Brendan, Green, Ray & Radovi´c, Darko (2005) The Green city. Sustainable homes. 
Sustainable suburbs. Sydney: Routledge 
3.McCormick, Rachel (2017) Does access to green space impact the mental well-being of children: A systematic 
review. Journal of Pedriatric nursing, 37, s.3-7  
4. Gardsjord, H.S., Tveit, M.S. & Nordh, H. (2014) Promoting youth’s physical activity through park design: 
Linking theory and practice in a public health perspective. Landscape Research, nr. 39 (1), s. 70-81. 
5. Grahn, Patrik, Mårtensson, Fredrika, Lindblad, Bodil, Nilsson, Paula & Ekman, Anna (1997) Ute på dagis - 
Hur använder barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga. Alnarp: Movium, SLU. 
6.https://www.rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan/forskningbakomrorelsesatsningen/ 
7. Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller 
liknande verksamhet 
*Natur i stadsmiljö syftar på både anlagd och naturligt växande på platsen, kontakt med natur innebär både 
möjligheten att ta sig till naturen, och att kunna ta del av den, till exempel att gå på gräset eller att leka i ett 
buskage.  
 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ 

påverkan på (vissa) barns förutsättningar för en optimal utveckling? 

Detaljplanens genomförande bedöms inte få några negativa effekter på förutsättningar för en optimal 

utveckling hos barn. 
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Rätt till delaktighet (art. 12) 

Vilka barn har vi involverat/vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit 

delaktiga, förklara varför? 

Barn har inte involverats i detta skede av detaljplaneprocessen. Ett framtagande av en detaljplan är en 
transparant process där allmänheten har möjlighet att ta del av förslaget vid minst 2 tillfällen, samråd och 
granskning. Denna process är svårtillgänglig för barn.  
 
Workshops har hållits med elever i Haganässkolan för gestaltning av området kring skolan (planläggs inte i 
denna detaljplan). Elever på Haganässkolan kommer att involveras i gestaltningen av torget som ingår i 
planförslaget.   
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyfts fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i 

beslutet? 

 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 

 Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (art. 23,24 och 39) 

 Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40) 

 Rätt till utbildning (art. 28 och 29) 

 Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27) 

x Rätt till vila, lek, kultur och fritid (art. 31) 

 Rätt till information och demokratiska rättigheter (art. 12-17) 

 Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (art. 5,9,18,20,21 och 25) 

x Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservis och samhällsplanering (art. 12,24,26,31 m.fl.) 

 Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen  

(art. 7,8,9,10,20,22 och 30) 

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats: 

Samhällsbyggnad påverkar alla i vårt samhälle, i samhällsplanering har vi möjlighet att påverka själva 
grunden i stadens utformning, dvs. läge, placering, friytor, trafik, husvolymer etc. Alla rättigheter som berör 
barn måste beaktas i framtagandet av detaljplanen. 

 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 

Planförslaget syftar till en mer diversifierad och småskalig användning på det om idag är parkeringsplatser 

vilket förväntas ge mer liv och en ökad trygghet under olika tider på dygnet. Planförslagets genomförande 

syftar även till att förbättra situationen för fotgängare och cyklister längs Handelsvägen. 
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Ritning 1/3

2022-05-09 Reviderad

Peter Hultin, planarkitekt
Malin Svensson, planarkitekt

Arpine Minasyan, stadsarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum, dock inte tillfällig vistelseC1

DetaljhandelH

KontorK

Uppställningsplats för husbil och husvagn med
övernattning
 och därtill hörande servicebyggnader.

O1

ParkeringP

idrotts- och sportanläggningarR1

Kulturella besöksanläggningarR2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats
Damm1 Damm för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean

inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 30 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 50 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Endast komplementbyggnad utan
övernattingsmöjlighet får placeras,  4 kap. 11 § 1 st
1 p.

9 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f2 Högsta byggnadshöjd för

komplementbyggnader är 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Marken får inte användas eller ordnas för

övernattning,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Ljusanordningar ska utformas så  att de inte
påverkar trafiksäkerheten på Väg 23.,  4 kap. 12 §
1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Skala 1:1000 (A1)
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Ritning 2/3

2022-05-09 Reviderad

Peter Hultin, planarkitekt
Malin Svensson, planarkitekt

Arpine Minasyan, stadsarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum, dock inte tillfällig vistelseC1

DetaljhandelH

KontorK

Uppställningsplats för husbil och husvagn med
övernattning
 och därtill hörande servicebyggnader.

O1

ParkeringP

idrotts- och sportanläggningarR1

Kulturella besöksanläggningarR2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats
Damm1 Damm för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean

inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 30 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 50 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Endast komplementbyggnad utan
övernattingsmöjlighet får placeras,  4 kap. 11 § 1 st
1 p.

9 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f2 Högsta byggnadshöjd för

komplementbyggnader är 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Marken får inte användas eller ordnas för

övernattning,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Ljusanordningar ska utformas så  att de inte
påverkar trafiksäkerheten på Väg 23.,  4 kap. 12 §
1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Skala 1:1000 (A1)
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Peter Hultin, planarkitekt
Malin Svensson, planarkitekt

Arpine Minasyan, stadsarkitekt

Godkännande

Antagande
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Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum, dock inte tillfällig vistelseC1

DetaljhandelH

KontorK

Uppställningsplats för husbil och husvagn med
övernattning
 och därtill hörande servicebyggnader.

O1

ParkeringP

idrotts- och sportanläggningarR1

Kulturella besöksanläggningarR2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats
Damm1 Damm för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean

inom användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 30 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 50 % av
fastighetsarean inom användningsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Endast komplementbyggnad utan
övernattingsmöjlighet får placeras,  4 kap. 11 § 1 st
1 p.

9 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f2 Högsta byggnadshöjd för

komplementbyggnader är 3,5 meter,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Marken får inte användas eller ordnas för

övernattning,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Ljusanordningar ska utformas så  att de inte
påverkar trafiksäkerheten på Väg 23.,  4 kap. 12 §
1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Skala 1:1000 (A1)
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SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 2 
 

PLANPROCESSEN 

Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. 
Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan 
genom samråd. 

Detaljplanen för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats handläggs med utökat 
förfarande och ska antas av kommunfullmäktige. Förslaget finns nu tillgängligt för samråd.  

 
 

Politiska beslut 
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för Köpmannen 2 m.fl., Älmhults 
handelsplats: 

• Kommunstyrelsen gav 2019-12-16 § 260 positivt planbesked och 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det aktuella 
området. 
 

  

Uppdrag Samråd Granskning
Godkännande

Antagande 
Laga kraft
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PLANHANDLINGAR 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

− Plankarta, 2022-05-09 
− Planbeskrivning inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-09 

 
Utredningar 

− Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02 
− Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22 
− Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 
− Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019 
− Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-06-19 
− Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Riskutredning av 

transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-teknisk 
sammanfattning, SWECO 2018-07-12 

− Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Förtydligande om hur 
avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 2018-07-12 

− PM Effekter av detaljplaneändring för Köpmannen 2, WSP, 2021-01-13 
− Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns, 2022-03-15 
− PM Lokalgata öster om Ikeas varuhus, Älmhult, Tyréns, 2022-04-27 
− PM Gatustruktur Älmhults handelsplats – kapacitetsanalys, Tyréns, 2022-04-27 
− Bullerutredning Furulund, revision 3, Efterklang, 2021-05-17 
− Bullerutredning Furulund, revision 7, Efterklang, 2022-03-07 
− VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06 
− Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09 

 
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens webbplats: 
http://www.almhult.se. 

Övriga handlingar/underlag 
− Fastighetsförteckning, (finns tillgänglig på kommunen)  
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 INLEDNING 
 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra en utveckling av Haganäs/Älmhults 
handelsområde till ett område som inte bara är avsett för handel utan också en plats för 
aktiviteter och möten. Därför möjliggör planen utöver markanvändningen handel och kontor 
också byggnation av centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrotts- och 
sportanläggningar. I och med användningen kulturella besöksnäringar möjliggörs etablering 
av en utomhusscen. Detaljplanen gör det således möjligt att placera fler funktioner inom 
området än tidigare vilket kan bidra till en plats där fler människor kommer vistas både på 
dag- och kvällstid. Som komplement till handel möjliggörs också uppställningsplats för husbil 
och husvagn i planområdets södra del.  

Detaljplanen syftar vidare till att förbättra kopplingen mellan handelsplatsen och dess 
omgivningar och att skapa en tydligare trafikstruktur där Östra Esplanaden, handelsvägen och 
väg 120 möts. För att skapa bättre stråk och platser för fotgängare och cyklister planläggs för 
ett torg utmed Handelsvägen, mellan handelsplatsen och Haganässkolan och en förstärkt 
koppling in mot centrum via Östra Esplanaden. För att skapa en tydligare trafikstruktur görs 
entrén till handelsplatsen om från söder, där tre cirkulationsplatser blir två. 
Cirkulationsplatsen mellan Östra Esplanaden, Handelsområdet och den bit av Handelsvägen 
som ansluter till Haganäsleden (väg 120) görs om och övergår till allmän platsmark och 
kommunalt huvudmannaskap. 

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra för fler bostäder i östra Älmhult genom att 
planområdets norra del planläggs för bostadsändamål. 

 

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande 

Planområdet ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120. 
Området omfattar cirka 23,3 hektar och berör fem olika fastigheter. Cirka 3,9 hektar av 
planområdet är inte exploaterat sedan tidigare. 

Detaljplanen omfattar delar av Älmhults handelsplats. Hela fastigheten Köpmannen 2 och 
södra delar av fastigheten Köpmannen 1 ligger inom planområdet. De båda fastigheterna är 
privatägda. Inom planområdet ligger också den privatägda fastigheten Haganäs 4 som Friskis 
och Svettis nyttjar. 

Detaljplanen omfattar också en del av Östra Esplanaden och Handelsvägen, en bit naturmark i 
planområdets södra del samt ett obebyggt område norr om handelsplatsen. Gatumarken och 
naturområdet ägs idag av Älmhults kommun. Kommunala fastigheter inom planområdet är 
Älmhult 3:1 och Äskya 1:27. Fastigheten Haganäs 2 är kommunal (Haganässkolan) och 
berörs i sin angränsning mot Handelsvägen. 
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Bild 1. Översiktsbild av planområdet, den gula streckade linjen visar planområdets 
ungefärliga utbredning. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen 

Direkt öster om planområdet ligger riksväg 23 som är riksintresse för kommunikationer. 

Översiktsplan 

Fastigheten Köpmannen 2 ligger inom det område som i översiktsplanen är utpekat som 
blandstad där både bostäder handel och kontor ska rymmas. I planen beskrivs att blandningen 
av olika användningar ska ge ett folkliv under större delen av dygnet vilket bidrar till sociala 
möten och upplevd trygghet. Det aktuella området är också utpekat längs ett stråk i staden för 
kunskapsintensivt företagande. Att möjliggöra för flera typer av användningar och genom det 
fler mötesplatser och bostäder inom området bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

 

Bild 2 och 3. Utdrag ur Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. 
Ovan till vänster, platsen är utpekat område för handel samt utvecklad användning genom 
exempelvis förtätning (s. 44). 
Ovan till höger, platsen ligger inom utpekat område för bostäder, handel och kontor samt 
inom område utpekat som lämpligt för kunskapsintensivt företagande (s. 46). 

 
 
Planprogram för Haganäsområdet 

I samband med framtagandet av detaljplanen för Älmhults handelsplats gjordes ett 
planprogram för hela Haganäsområdet. Planprogrammet var på samråd mellan den 26 mars 
och 23 april 2010 men har ej antagits efter det.  
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I planprogrammet pekas områdena, vid vad som idag är handelsplatsen, ut som lämpliga plats 
för etablering av handel, kontor och service (markerat i lila i bild 4). I planprogrammet anges 
bland annat att det nya handelsområdet kommer att bli tätortens ansikte mot väg 23 och att 
platsen bör präglas av ”småländsk natur och kultur”. I programmet anges vidare att 
handelsområdet ska upplevas som grönt och utformas efter den lokala historien. För att inte 
konkurrera med Älmhults centrum bör endast butiker med en yta större än 1000 kvm placeras 
inom området. Norr om handelsområdet är i planprogrammet utpekat som lämpligt för 
bostadsbyggnation. 

 
 

Bild 4. Utdrag ur planprogrammet för Haganäsområdet, framtaget 2010. 
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Gällande detaljplaner 

I princip hela planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Det delområde av planområdet 
som ligger längst i norr är dock inte planlagt sedan tidigare. 

 

 
Bild 5. Planöversikt för detaljplaner inom och i direkt anslutning till planområdet (markerat 
med svart streckad linje). Tomtindelningar är markerade med svart snedställd skraffering 
(beteckning inte utskriven). 
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Gällande detaljplaner inom aktuellt område är:  
 

• Detaljplan för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011. Planen medger 
användningen handel och kontor för den mark som idag ligger inom fastigheten 
Köpmannen 2. Byggnaders höjd är för stora delar av planområdet oreglerat i planen. I 
områdets västra del, närmst Haganässkolan får byggnader inte uppföras med högre 
byggnadshöjd än 12 meter. På fastighetens sydligaste del får endast byggnad i ett plan 
uppföras. Vidare regleras fördröjning av dagvatten, gång- och cykelkoppling genom 
området samt alléplantering i anslutning till den Östra Esplanaden. Anslutningen 
mellan Östra Esplanaden och handelsplatsen planläggs som bussgata. 
Genomförandetiden för planen var fem år och har således gått ut. 

Bild 6. Utdrag ur detaljplan för handelsområde Haganäs antagen 2011. 
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• Detaljplan för Källargatans förlängning – etapp 2 (0765-P11/8) från 2011. 
Detaljplanen anger användningen idrott på kvartersmark inom aktuellt planområde. 
För allmän plats anges användningen bussgata för kopplingen mellan Östra 
Esplanaden och handelsplatsen samt lokalgata för delar av Handelsvägen samt på östra 
sidan om kvartersmarken för idrottsändamål. Detaljplanens genomförandetid var på 
fem år och har således gått ut. 
 

 
Bild 7. Utdrag ur detaljplan för Detaljplan för Källargatans förlängning – etapp 2 
antagen 2011. 
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• Utvidgning av stadsplanen för östra delen av Älmhults köping område öster om 
vattentornet, (07-ÄLS-714) från 1970. Planen anger användningen gata för hela Östra 
Esplanadens sträckning samt allmänt ändamål i en mindre remsa där det här 
planförslaget anger användningen torg (norra delen av användningen). För detaljplaner 
som upprättades innan Plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde 
byggnadslagen 1947. För dessa planer angavs ingen genomförandetid utan man 
förutsatte att de genomfördes inom vad ansågs vara rimlig tid. 
(Byggnadslagstiftningen, sid 19 ff, A Bexelius m.fl., Stockholm 1971). 

-  

 
Bild 8. Utdrag ur detaljplan Utvidgning av stadsplanen för östra delen av Älmhults 
köping område öster om vattentornet, antagen 1968 och reviderad 1968 samt 1969. 
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Detaljplan under framtagande: 

- Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 
Parallellt med framtagande av denna detaljplan pågår arbete med en detaljplan för en 
ny stadsdel i Älmhults östra del, Furulund. Området kommer bland annat medge 
byggnation av bostäder, skola, verksamheter och kontor. Planområdet ligger direkt 
norr om fastigheten Köpmannen 2. De två områdena i planområdets södra del som i 
samrådsförslaget planlades för bostads- och centrumändamål har förts över till denna 
detaljplan och samråds igen. 
 
 
 

 
Bild 9. Samrådsversionen av detaljplan för Furulund, november månad 2020. 
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Planområdet 
 

Platsens läge och sammanhang 

Planområdet ligger i östra Älmhults tätort och utgörs av de norra och västra delarna av 
Älmhults handelsplats, området kring gymmet Friskis och Svettis samt en idag oexploaterad 
yta norr om handelsplatsen. 

Planområdet ligger i anslutning till riksväg 23 (öst sydöst) och väg 120 (syd sydväst), 
anslutningspunkt till riksväg 23. Väster om planområdet ligger Älmhults gymnasieskola, 
Haganässkolan. Norr om området ligger bostadsområdet Hagabo. Kommunen planerar också 
just nu ytterligare område för bostäder och verksamheter utmed Handelsvägen, norr om 
Handelsområdet i den nya stadsdelen Furulund. Handelsområdet kopplas samman med 
Älmhults centrum genom Östra Esplanaden. Söder om planområdet ligger Haganäsparken 
som är ett tätortsnära rekreationsområde. 

Huvudinfarten till handelsområdet är från söder, från väg 120 med anslutning till riksväg 23. 
Det finns även ett flertal infarter för bil också från väster. Lokalbusstrafik leds igenom 
handelsområdet och hållplats finns inom området. Gång- och cykelstråk finns genom 
handelsområdet och detta stråk knyts an till omkringliggande gång- och cykelnät vid Östra 
Esplanaden samt mot Haganässkolan. 

Handelsplatsen är ett flackt område där bebyggelsen placerats som i en krans runt ett 
parkeringstorg. Entréer till butikerna är placerade mot parkeringstorget. Butikernas varuintag 
är placerade på motsatt sida om byggnaden. Inom planområdet finns byggnader innehållande 
bland annat matvarubutiker, sällanköpshandel, detaljhandel och restauranger. Flera av 
byggnaderna är uppförda i trä och målade i rött. IKEA-varuhuset ligger på fastigheten 
Köpmannen 1 och omfattas inte av denna detaljplan. 

I korsningen mellan Östra Esplanaden och Handelsvägen ligger gymmet Friskis och Svettis. 
Norr om gymmet finns en parkeringsplats som också ligger inom planområdet. Parkeringen är 
allmän och nyttjas både av besökande till gymmet och till Haganässkolan. 

Den norra delen av planområdet är idag obebyggt. Området ligger direkt öster om 
Handelsvägen och är tidigare planlagt för handel och kontor. Området öster om planområdet 
planläggs i detaljplanen Furulund för en ny lokalgata och ett verksamhetsområde utmed väg 
23. 
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Mark, vatten och vegetation 

Mark och geotekniska förhållanden 
Planområdets södra del är idag bebyggt och dess norra del är obebyggt och består av 
naturmark.  

Marken inom planområdet består enligt SGU:s översiktliga karta av morän. Över moränlagret 
har det funnits ett lager torv. Grundvattennivån är generellt hög i området. Inga 
markföroreningar förväntas finnas inom planområdet. 

I samband med byggnationen av Handelsplatsen grävdes torvmassor ut och området fylldes 
upp till en plan yta. Grundläggningsförhållandena bedöms därför här vara goda. 

 

Bild 10. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv och blått är morän.  
 
 

 

Bild 11. Oexploaterad mark norr om Handelsplatsen, Handelsvägen syns till vänster i bild 
och väg 23 till höger. 
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I den del av området som idag är oexploaterad har en geoteknisk utredning genomförts under 
hösten 2020, se bild 12. Utredningen visar att lätta och medeltunga konstruktioner samt 
tillhörande hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående 
utskiftning av samtliga organiska jordlager i läge för byggnationen. För tyngre konstruktioner 
kan eventuellt grundförstärkningsåtgärder erfordras. För områden som inte planeras att 
bebyggas erfordras inte utskiftning av otjänliga massor. Kompletterande geoteknisk utredning 
krävs inför framtida projektering och dimensionering av medeltunga till tunga konstruktioner. 
För lättare konstruktioner bedöms ingen kompletterande utredning vara nödvändig. 
(Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-10-09) 

 

Bild 12. Undersökningsområde för geoteknisk utredning utförd hösten 2020. 
 

Strandskydd 
Området ligger inte i närheten av vattendrag som ger upphov till strandskyddsområde. 
Kommunens bedömning är att den vattenansamling/vattenpöl som bildas i planområdets södra 
del under delar av året inte omfattas av strandskyddet. 

 

 

Bild 13. Område som enligt kommunens bedömning inte omfattas av strandskydd. 
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Vattenområden 
Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Helge å (HARO 88 000), avrinningsområde 
Möckeln (VARO WA32786566) och delavrinningsområde Utloppet av Möckeln (VDRID 
619319–140183). Stora delar av planområdet är idag asfalterat och används för parkering och 
körytor. 

Ekologisk status för sjön Möckeln är måttlig. Kemisk status för Möckeln är uppnår ej god. 
Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av Sveriges 
vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Tillförlitligheten av 
statusklassningen bedöms som medel. Alla resterande klassade föroreningar uppnår dock god 
kemisk status. 

I Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23 har föroreningar i 
dagvatten från det oexploaterade området (som planläggs i detta planförslag för bostäder och 
centrum) tillsammans med planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 
beräknats. Information om hur dagvatten hanteras för detta område finns att läsa under 
rubriken Planförslag och Grönstruktur/Blåstruktur. Information om påverkan på 
föroreningsmängder och miljökvalitetsnormer som detta detaljplaneförslag väntas ge upphov 
till finns under rubriken Konsekvenser/Konsekvenser för miljö och hälsa. 

 

Dikningsföretag 
Enligt länsstyrelsen Kronobergs webbgis finns en vattenförrättning inom planområdet med 
aktbeteckning A.R.20. 
 

 
Bild 14. Vattenförrättningar inom området enligt länsstyrelsens webbgis. (https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=620d912b1b7642958e6b5a09577ed3a1,  
2022-03-04) 
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
Inom planområdet finns registrerade fornminnen, men bara på redan hårt exploaterade 
områden. Dessa förväntas redan vara borttagna.  

De två delarna av planområdet som inte tidigare är exploaterade är planlagda för handel och 
kontorsändamål i Detaljplan för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011. I 
planbeskrivning står det under avsnittet Förutsättningar och förändringar och rubriken 
Fornlämningar (sida 4) att ”I området finns kända fornlämningar i form av fossil åkermark, 
RAÄ Stensbrohult 202:1 och rester från en husgrund, RAÄ Stensbrohult 2:1. Länsstyrelsens 
bedömning är att inga arkeologiska insatser krävs. Tillstånd för intrång i fornlämningarna har 
sökts.” De fornlämningar som finns inom redan exploaterat område förutsätts vara borttagna 
och inom de områden som är oexploaterade finns inga registrerade fornlämningar. 

  

Bild 15. Registrerade fornminnen inom planområdet. 
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Bebyggelse 

Inom Älmhults handelsplats ligger IKEA:s varuhus i öster. Väster om byggnaden ligger en 
större parkeringsyta som omringas av byggnader innehållande främst handelsfunktioner. 
IKEA-varuhuset har sitt karaktäristiska utseende i blått och gult. Bebyggelsen inom 
fastigheten Köpmannen 2 har i norr och väster ett enhetligt utseende med byggnader i rött och 
med sadeltak. I områdets södra del finns ett par byggnader innehållande restaurang och 
matvarubutik och i områdets norra del finns även en paddelhall. Dessa byggnader har ett 
annat utseende. Ett landmärke som präglar i princip hela området är skylttornet med 
butikernas logotyper på. 

Väster om planområdet ligger Haganässkolan och Friskis och svettis. I anslutning till 
områdets norra del ligger Internationella skolan. 

Bebyggelsen i och omkring planområdet är förhållandevis ung. Detaljplanen för Älmhults 
handelsplats antogs 2011 och hela området har byggts ut efter det likaså har Friskis och svettis 
samt Internationella skolan kommit till efter 2011. Innan 2011 var Haganässkolan 
tillsammans med bostadshusen i Hagalund den östligaste punkten i Älmhults tätort. På senare 
år har även haganässkolan kompletterats och byggts ut med både ny idrottshall och simhall.  

 

 

Bild 16. IKEA-varuhuset. Sett från söder. 

708



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 19 
 

 

Bild 17. Bebyggelsen i handelsområdets norra del. Sett från söder. 

 

Bild 18. Bebyggelsen i handelsområdets södra del, snabbmatsrestaurang. Sett från norr. 

 

Bild 19. Friskis och Svettis sett från norr. 
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Bild 20. Haganässkolan, sett från sydöst. 

 

Gator och trafik 

Huvudkopplingen till och från handelsplatsen för bil och lastbil är från söder, via 
cirkulationsplatsen utmed väg 120. För besökande till områdets butiker sker parkering på det 
stora parkeringstorget som är handelsplatsens mitt. Körbar koppling finns mot Handelsvägen i 
områdets norra del. Varuleveranser till butikerna sker på byggnadernas motsatta sida till 
besöksentréerna, det vill säga mot handelsvägen i väster samt mot den gata som löper runt 
hela området i norr och väster.  

Busslinjetrafik går genom Handelsområdet och en busshållplats finns placerad centralt på 
handelsplatsen. Bussen leds in i området från Östra Esplanaden via en bussgata och vidare 
norrut via anslutning mot Handelsvägen. 

En gång- och cykelväg löper genom handelsområdet från söder till norr. GC-stråket ligger 
mellan de två matargator för biltrafik som finns inom området. Gång- och cykelvägen kopplas 
till gång- och cykelstråket utmed Östra Esplanaden. Nya gator som trafikförser bostäderna i 
detta planförslag säkerställs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara 
antagen och ha vunnit laga kraft innan denna detaljplan antas. 

Information om hur trafiksystemet kommer att förändras finns att läsa under rubriken 
Planförslag/Gator och trafik. 
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Bild 21. Gång- och cykelstråket som löper igenom handelsområdet. 

 

Hälsa och säkerhet  

Trafikbuller 

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller 
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 
dBA. 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida 
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas 
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Planområdet påverkas av buller från vägtrafiken utmed väg 23 och Handelsvägen, men 
prognostiserade värden 2040 understiger gällande riktvärden enligt Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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Bild 22. Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
Utan nya bostadsbyggnader på aktuellt planområde. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 
2022-03-07) 
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Bild 23. Maximala ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. Utan 
nya bostadsbyggnader på aktuellt planområde. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2022-
03-07) 
 
 

Industribuller 

Planområdet ligger inte i närheten av verksamhet som emitterar buller av industriell karaktär. 

Farligt gods 

Öster om planområdet ligger riksväg 23 som är rekommenderad transportled för farligt gods. 
Information om hur planområdet påverkas finns att läsa under rubriken Planförslag/Hälsa och 
säkerhet. 

Radon 

Uranhalten och markstrålningen är låg inom planområdet. Förenklat sönderfaller uran i 
berggrunden till bly, radium och slutligen radon och därför kan man se ett samband mellan 
uran och radon. Jorden inom och i anslutning till planområdet består till största delen av 
morän (där den inte består av fyllnadsmassor). Morän har generellt en medelhög 

713



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 24 
 

genomsläpplighet, vilket betyder att en del av markradonet kan transporteras ut i luften. Öster 
och väster om planområdet finns två större torvområden och i planområdets östligast hörn 
finns isälvssediment. Är vattenhalten hög i jorden försvåras transporten av radon, dess 
genomsläpplighet är alltså låg. Markens strålning och genomsläpplighet gör området till ett 
normalriskområde ur radonsynpunkt. För att undvika problem med för höga halter av radon 
vid nybyggnation behöver en tät konstruktion mot marken utföras.  

 

 

Bild 24. Karta från SGU:s kartvisare som visar uranhalten 

 

Översvämningsrisk 

Planområdet ligger inte i anslutning till vattendrag eller vattenområde.  

Huvudmannens (kommunens) dagvattennät kan inte dimensioneras för de regnmängder som 
uppkommer vid skyfall. Dagvattnet samlas då på vissa punkter i landskapet. Älmhults 
kommun har låtit göra en skyfallskartering för kommunen (Skyfallskartering Älmhult, DHI, 
maj 2019) för att identifiera var översvämningar kan uppstå och var de leder till värdeförlust, 
påverkar kommunikation/transporter eller innebär risk för hälsa och liv. Skyfallskarteringen 
visar att planområdet inte blir utsatt för stående dagvatten från omgivningarna. Dagvatten från 
planområdet riskerar inte heller att orsaka stående dagvatten inom eller utanför planområdet 
som kan orsaka betydande värdeförlust, påverkan på kommunikation/transport eller innebär 
risk för hälsa och liv. 
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Bild 25. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,3. (Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019) 
 

En dagvattenutredning (Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-
23) har gjorts för det område som inte är exploaterat (planläggs i detta detaljplaneförslag för 
bostads- och centrumändamål) och för exploatering enligt Detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund.  

Utifrån tillkommande bebyggelse enligt planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund samt de delar av detta planförslag som planläggs för bostads- och centrumändamål 
har en modell för att analysera skyfallsavrinningen gjorts. De förändringar som ny vall, nya 
diken, dammar och trummor som säkerställs i planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund har lagts in i den terrängmodell som beräkningarna gjorts på. 
Terrängmodellen har även utgått från att marken höjs så att all avrinning sker från framtida 
exploaterad mark ut mot omkringliggande lågpunkter. 

I praktiken kommer det finnas lågområden även inom framtida exploatering och flödet ut från 
området blir mindre. Utredningen påvisar att dagvattenflödena vid extrema regn söker sig mot 
de områden som är föreslagna för dagvattenhantering samt att ansamlingar av dagvatten 
hamnar utanför områden för bebyggelse. Där vatten ansamlas mot planerad bebyggelse görs 
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bedömning att detta vatten inte riskerar att rinna in mot planerad bebyggelse innan det avleds i 
diken. 

Utredningen visar att planerade öppna system med diken och dammar ger robusthet då det 
kan hålla stora volymer regn. Gator och parkeringar relativt byggnader måste också höjdsättas 
så att vatten vid skyfall som ej avleds via ledningsnätet kan avrinna ytligt via gator och 
naturområdena då ledningsnätet går fullt. Modell påvisar också att tidigare i utredning 
föreslagen vall mot lakvattenanläggningen behövs för att förhindra vatten från detta område 
och exploatering att blandas. 

Dagvattenåtgärder säkerställs i och med utbyggnad av allmän platsmark vid genomförandet 
av Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antaget och ha vunnit laga 
kraft innan detta planförslag (för Köpmannen 2 m.fl.) antas. 

 
 

 
Bild 26. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida skyfall på 100 mm. 
(Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23) 
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Teknisk försörjning och ledningar 

Området liggen inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Området är 
anslutet till det kommunala nätet för vatten och avlopp, inklusive nätet för dagvatten. El, fiber 
och fjärrvärme finns också framdraget till området. E.ON Energidistribution AB har 
områdeskoncession för Älmhults tätort. 

Dagvatten inom redan exploaterat område 

Dagvatten från handelsplatsen leds åt öster respektive söder. I den södra delen av planområdet 
finns en kommunal dagvattendamm som tar emot dagvatten från södra delar av 
handelsområdet och delar av väg 23 och hela trafikplatsen på väg 23 (vägen/trafikplatsen 
avvattnas till omgivande mark som sedan avvattnas till diken för markavvattning som i sin tur 
mynnar i kommunens dagvattendamm). Dagvattnet leds sedan till ett större dagvattenmagasin 
norr om Haganässkolan där dagvattnet fördröjs innan det förs vidare ut till Möckeln. 
Dagvattnet från de norra delarna av Handelsområdet leds direkt till detta magasin utan att 
passera dagvattendammen i planområdets södra del. Dagvattnet rinner genom flera öppna 
system som fördröjer och renar dagvattnet innan det når recipienten Möckeln. 

 

 

Bild 27. Principutformning för avrinning och befintligt dagvattensystem, del 1. Norr om 
Haganässkolan och Källargatan syns ett stort blåskrafferat område som utgör ett 
vattenmagasin. (VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06) 
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Bild 28. Principutformning för avrinning befintligt dagvattensystem, del 2. Dagvattnet rinner 
genom det sanka område som i folkmun kallas krokodilträsket (mellan Gemöskolan och Äskya 
avfallsanläggning, norr om Danska vägen) och sedan via dikessystem ut i recipienten 
Möckeln. (VA-utredning Haganäsområdet, Tyréns, 2011-05-06) 
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Bild 29. Principdiagram för befintligt dagvattensystem. Flera renande steg finns på vägen till 
recipienten i form av dagvattendammar och öppna dagvattenstråk. Bakgrundsbilden är en 
infraröd bild där grönska får en högre kontrast och representeras med röd färg. 
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Dagvatten inom föreslagen ny exploatering 
Befintlig dagvattensituation för de delar av planområdet som inte redan är exploaterade har 
utretts i Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23. Det finns 
inget utbyggt dagvattenledningsnät inom området. Befintliga diken och vägtrummor avvattnar 
området. I nordväst finns trumma, under Danska vägen som utgör utlopp för de två norra 
delarna av planområdet samt för området för Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund.  

För att inte förändra förutsättningarna nedströms bör utflödet från planområdet inte belasta 
dikningsföretaget med högre flöden än dagens. Dimensionerande blir trumman dimension 600 
under Danska vägen. Med antagen lutning på 5 promille ger detta ett maximalt utflöde på 
cirka 450 l/s. (Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik, 2022-02-23) 

 
 

 
Bild 30. Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 47 ha som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln, se plansch 1. Cirka 20 
ha av Froafälle mosse öster om väg 23 avleds genom planområdet. 
 

Dagvattenhantering för de idag oexploaterade områdena (planläggs för bostad och centrum) 
säkerställs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antagen och ha 
vunnit laga kraft innan detta planförslag antas.  

För ytterligare beskrivning av dagvattenhanteringen och genomförande av 
dagvattenhanteringen se Dagvattenutredning Furulund, Vatten och samhällsteknik,  
2022-02-23. Vad detta planförslags genomförande, med avseende på de oexploaterade ytorna, 
får för konsekvenser finns att läsa under rubriken Konsekvenser/Mark, vatten och 
översvämningsrisk/Miljökvalietsnormer för vatten. 
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PLANFÖRSLAG  
 

Stadsbyggnadsidé, områdets disposition och gestaltning 
Detaljplanen möjliggör en utveckling av handelsområdet till en mer småskalig struktur med 
mer diversifierade användningar så som mindre affärer med lokal betoning, restauranger och 
olika besöksanläggningar. Tanken är att området ska upplevas attraktivare av så väl lokala 
som långväga gäster genom att skapa en struktur av verksamheter och ytor som inbjuder till 
aktiviteter och möten.  

För att skapa en tydligare trafikstruktur, en bättre koppling till Östra Esplanaden, bättre 
förutsättningar för oskyddade trafikanter och ett mer ändamålsenligt huvudmannaskap för 
vägnätet medför planförslaget en ändrad trafiklösning. För att skapa en tydligare koppling 
mellan Haganässkolan och handelsområdet, men också för att sänka hastigheten på 
Handelsvägen, skapas ett torg vid Haganässkolan. Från det tillkommande bostadsområdet 
Furulund och ned till den nya cirkulationsplatsen har exploatören tänkt förstärka det gång- 
och cykelstråk som löper genom handelsområdet för att binda ihop handelsområdet med övrig 
stadsväv och för att skapa gena kopplingar. 

I planområdets två nordligaste delar planläggs för bostads- och centrumbebyggelsen. Här 
medges en byggnadshöjd om 18,2 meter, vilket motsvarar bebyggelse i upp till 6 plan. 
Handelsplatsen är ett storskaligt område som bedöms fungera väl tillsammans med högre 
bebyggelse. 

Etablering av centrumändamål (C) i kombination med bostadsbebyggelse möjliggörs i 
detaljplanen i planområdets två nordligaste delar. Syftet är att möjliggöra en blandad 
bebyggelse där funktioner som exempelvis handel, service och samlingslokaler kan placeras i 
direkt anslutning till bostadsbebyggelse och på så sätt bidra till en plats där människor rör sig 
under olika tider på dygnet.  
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Bild 31. Diagram över tänkta och pågående användningar, samt kommunikationer, i området. 

 

Bebyggelse (kvartersmark) 
Inom planområdet medges etablering av handel-, kontor- och centrumändamål.  Även 
besöksanläggningar som idrotts- och sportanläggningar, kulturella besöksanläggningar och 
utomhusscen medges inom planområdet. Bostadsbebyggelse medges även i de två norra 
delarna av planområdet. 

 

Område för bostäder och centrumändamål 

Ett av detaljplanens syften är att möta det behov av bostadsmark som finns i Älmhult. Det 
möjliggörs genom att ny mark för bostadsändamål (B) planläggs i planområdets norra del. 
Planens utformning ger möjlighet att uppföra olika typer av bostadshus inom området så som 
exempelvis friliggande villor, parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Bostädernas antal, 
upplåtelseform, utbyggnadstakt med mera regleras inte i detaljplanen. 

Etablering av centrumändamål (C) möjliggörs i detaljplanen även på de områden som 
planläggs för bostadsändamål. Syftet är att möjliggöra en blandad bebyggelse där funktioner 
som exempelvis handel, service och samlingslokaler kan placeras i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse och på så sätt bidra till en plats där människor rör sig under olika tider på 
dygnet. Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. I centrum ingår en rad olika verksamheter som 
också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan 
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service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och 
hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

Utmed Handelsvägen medges byggnader med byggnadshöjd om 12,5 respektive 18,2 meter, 
vilket motsvarar byggnader i upp till 6 plan. För att skapa ett tydligt och stadsmässigt gaturum 
regleras det i detaljplanen på vilket avstånd från gata som byggnad ska uppföras.  

 

Område för detaljhandel 

Användningen detaljhandel används för att reglera områden för handel med varor och tjänster. 
Användningen betecknas på plankartan med H. 

Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framför allt 
privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. 
Till tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå. Även service och hantverk av olika slag 
till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. Handeln kan äga rum i butiker, 
stormarknader, stora varuhus eller gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus. 

 

Område för kontor 

Användningen kontor används för områden för kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering. Användningen betecknas på plankartan med K. 

I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen 
varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för 
omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i 
begränsad utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs. 

Exempel på tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering som ingår i användningen 
är sådan verksamhet som inte är beroende av omfattande besöksverksamhet, det vill säga att 
tjänster i största möjliga mån utförs utan kundens närvaro. Det kan till exempel handla om 
vuxenutbildning, advokatbyrå, fastighetsförmedling eller arkitektkontor. 

 

Område för centrum 

Användningen centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. 
Användningen betecknas på plankartan med C. 

Med användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat 
sätt vara lätt att nå för många människor. Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig 
att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I centrum ingår en 
rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel 
butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, 
föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av 
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vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. Även polisstation, häkte och liknande 
kan lokaliseras inom centrum. 

 

Område för centrum, dock inte tillfällig vistelse 

Användningen är samma som ovan, men utan tillfällig vistelse, detta för att undvika att 
personer i sovande tillstånd befinner sig i byggnader. Användningen betecknas på plankartan 
med C1. 

Exempelvis hotell, vandrarhem och dylikt får inte uppföras inom området. Användningen 
kombineras med ”Område för uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och 
därtill hörande servicebyggnader – O1” för att övernattning bara ska ske med den persontäthet 
som skyddsavståndet till farligt godsled medger (läs vidare under rubriken Hälsa och 
säkerhet/Farligt gods). 

 

Område för Idrotts- och sportanläggningar  

Användningen idrotts- och sportanläggningar betecknas på plankartan med R1. 

Inom användningen sporthall ingår sportanläggningar av olika slag med tillhörande 
byggnader. Det kan till exempel vara sporthall, padelhall eller simhall. I användningen ingår 
också sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan exempelvis vara 
butiker, restaurang, servicehus, garage, parkering och lekplats. Även utomhusgym, 
hinderbana, pumptrack, skatepark, skridskobana och liknande ingår i användningen. 

På fastigheten Älmhult 3:1 (gatufastighet) i planområdets västra del finns idag ett stängsel 
tillhörande fotbollsplaner på fastigheten Haganäs 2 (Haganässkolan). Den cirka två meter 
breda remsan som stängslet står på är planlagd som gatumark i Detaljplan för Källargatans 
förlängning – etapp 2 (0765-P11/8) från 2011. Genom att denna remsa planläggs för 
idrottsändamål möjliggörs att den överförs till fastigheten Haganäs 2. 

 

Område för parkering 

Användningen parkering används för områden för alla slag av självständiga 
parkeringsanläggningar. Användningen betecknas på plankartan med P.  

Parkering används i de fall parkering av fordon eller en parkeringsanläggning utgör en 
självständig användning inom kvartersmark. Det kan till exempel vara markparkering, 
parkeringshus, större cykelparkeringar, garage eller källargarage. Användningen inrymmer 
även de utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och bruk, även verksamheter som är 
knutna till användningen så som möjlighet till att tvätta fordon och enstaka laddstationer för 
elfordon eller liknande. 

Parkeringen norr om fastigheten Haganäs 4 (Friskis och Svettis) görs om för att hysa ett torg 
norr om parkeringen och för att få en mer ändamålsenlig parkering. Parkeringen är idag 
planlagd som lokalgata (allmän plats) och planläggs som parkering (kvartersmark). 
Parkeringen står kvar i kommunens ägo men i och med att den planläggs som kvartersmark 
kan ett visst antal platser reserveras för specifika verksamheter/besökare. 
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Ytan söder om cirkulationsplatsen som planläggs för uppställningsplats för husbil och 
husvagn planläggs även som parkering. 

 

Område för kulturella besöksanläggningar 

Användningen kulturella besöksanläggningar betecknas på plankartan med R2. 

Kulturella besöksanläggningar omfattar byggnader eller områden avsedda för verksamheter 
som riktar sig mot besökare till kulturella ändamål av olika slag. Det kan exempelvis vara 
museer, konsthall, konserthus, teater, mässhall med mera. Inom planområdets södra 
delområde strax norr om IKEA-varuhuset finns en arena för olika evenemang. Strax norr om 
denna arena ska en utomhusscen uppföras och användningen kulturella besöksanläggningar 
medger detta. 

 

Område för uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill 

hörande servicebyggnader 

Användningen uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill 
hörande servicebyggnader betecknas på plankartan med O1. Användningen omfattar 
uppställning av husbilar och husvagnar med övernattning. 

Området planläggs som tillfällig vistelse med specificeringen uppställningsplats för husbil 
och husvagn med övernattning och därtill hörande servicebyggnader. Anledningen till att 
området inte planläggs för Friluftsliv och camping är att det skulle vara missvisande i viss 
mån då användningen är för det rörliga friluftslivet i första hand. Uppställningsplatsen 
bedöms få liknande omgivningspåverkan som en parkering och därmed hade användningen 
parkering kunnat användas, men eftersom övernattningen behöver regleras på grund av närhet 
till farligt godsled bedöms tillfällig vistelse spegla avsedd användning bäst. 

 

Område för tillfällig vistelse 

Användningen betecknas på plankartan med O.  

Tillfällig vistelse omfattar alla typer av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. Det kan 
till exempel vara hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen 
ingår också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell. 

I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som till 
exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de 
personalutrymmen som behövs ingår.  
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Höjd och exploateringsgrad 

• Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområden som 
omfattar handel. 

• Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområden som 
omfattar bostad. 

• Största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean inom användningsområden som omfattar 
bostad. 

• Högsta byggnadshöjd i meter  

o För användningsområdet B C: 18,2 meter respektive 12,5 meter 

o För användningsområdet H C K R1 R2 (Köpmannen 2): 18,2 meter 

o För användningsområdet H C1 K O1 R1 R2 (Köpmannen 2): 12 meter 

o För användningsområdet H C1 K O1 P R1 R2 (Köpmannen 1): 12 meter 

 

• Högsta nockhöjd i meter  

o För användningsområdet R1C (Haganäs 4): 9 meter. 

o För användningsområdet H C K R1 R2 (Köpmannen 2): 9 meter. 

 

Gator och trafik 
Gatunät 

Mellan Handelsområdet och Haganäsleden samt mellan Handelsområdet och Östra 
Esplanaden byggs vägnätet om så att det blir en cirkulationsplats i stället för två. 
Cirkulationsplatsen på Haganäsleden byggs inte om men cirkulationsplatsen på Handelsvägen 
(mellan Haganäsledens cirkulationsplats och handelsområdets cirkulationsplats) tas bort och 
cirkulationsplatsen som kopplar ihop handelsområdet med Östra Esplanaden görs om. 

För att möjliggöra ett trafikrum med trottoarer planläggs en smal bit av Handelsvägen i 
planområdets norra del som gata. Väster om Friskis och Svettis (Haganäs 4) tas bilkopplingen 
mellan parkering och Östra Esplanaden bort, men gång- och cykelvägen behålls. 
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Bild 32. Gatunätet så som det ser ut idag. Källa: Trafikverkets Nationella vägdatabas 
(https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, 2022-03-09) 

 

Bild 33. Redovisning av hur gatunätet kommer att se ut enligt planförslaget. (Gatustruktur 
Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns 2022-03-15) 

 

727

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket


 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 38 
 

 

Bild 34. Redovisning av hur gatunätet kommer att se ut enligt planförslaget.  
(Gatustruktur Älmhults Handelsplats, Principutformning/idéskiss, Tyréns 2022-03-15) 

 

En smal remsa av fastigheten Haganäs 4 (Friskis & Svettis) mot Handelsvägen planläggs som 
gata för att möjliggöra en ny angöring för sophämtning och angöring/avlämning samt för att 
möjliggöra utbyggnad av en trottoar mellan Haganäs 4 och Handelsvägen. Handelsvägens 
körbana kommer att minska från dagens 7,5 meters bredd till 6,5 meter för att minska 
hastigheten och för att ge 0,5 meter på vardera sida till trottoarer och växtbäddar som är 
lämpliga för gatuträd. Körbanan är bomberad (högst i mitten med fall ut åt vägkant) och 
minskning av bredden behöver göras symetriskt utifrån vägmitt.  

 

Kollektivtrafik 

Stadslinjetrafik går idag genom Handelsplatsen, vilket inte förändras med planförslaget. 

Tung trafik 

Gatorna förprojekteras och användningsområden för gator har anpassats så att tung trafik 
fortsatt kan köra genom området och till och från butikers lastzoner. 
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Grönstruktur/Blåstruktur 
Planområdet berör mycket lite grönstruktur. I den södra delen av planområdets planläggs en 
bit naturmark, se rubriken dagvatten nedan. Grönstrukturen i området och tillgängligheten till 
denna för bostäderna inom planområdet säkras delvis i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund som är under framtagande och ska ha vunnit laga kraft innan antagandet av detta 
planförslag. Kopplingarna till Haganäsparken förbättras även med detta planförslag och en 
variation i gröna rum finns i närområdet. 

Torg 

Ett torg planläggs mellan Haganässkolan, Handelsvägen och Handelsområdet. Tanken är att 
torget ska fungera som en övergång mellan det landskap som byggs upp av den privata 
aktören inom handelsområdet och den kommunala grönstrukturen i området. Det ska även 
fungera som en brygga till skolan och få en hastighetsdämpande effekt på Handelsvägen. 

Dagvatten 

Befintlig dagvattendamm tillför naturområdet rekreativa värden med en vattenspegel och 
dessutom kan den ha en viktig ekologisk funktion, utöver sin primära funktion att fördröja och 
rena dagvatten. Därför planläggs dagvattendammen med användningen natur och egenskapen 
dagvattendamm. 

 

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. Det 
betyder att kommunen är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom området och att ny 
bebyggelse på platsen kommer att anslutas till det kommunala systemet. Vatten och avlopp 
byggs ut längs Handelsvägen från söder för de områden som planläggs för bostäder och sedan 
vidare längs de nya lokalgatorna som planläggs i Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund för att försörja den nya bebyggelsen. 

Dagvattenhantering för redan exploaterat område 

Befintlig dagvattendamms funktion säkras och tydliggörs med egenskapsbestämmelsen 
dagvattendamm. I området finns ett system av diken mellan gatumark och kvartersmark för 
Handelsområdet som leder dagvatten; detta system påverkas inte av planförslagets 
genomförande. Vid den nya/omgjorda cirkulationsplatsen planeras svackdiken för öppet 
dagvattensystem där så är möjligt och på vissa sträckor leds dagvatten från gata direkt till 
brunnar. 

Dagvattenhantering för föreslagen ny exploatering 

Vid framtagandet av planförslaget Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund har en 
dagvattenutredning gjorts för området (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23). 
Dagvattenhanteringen för ny exploatering (användningen bostäder med centrum) säkras i 
Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund som ska vara antagen och ha vunnit laga 
kraft innan detta planförslag antas. 
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Avfallshantering 

SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett 
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för 
sortering av avfall etc. ska följa Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för 
Älmhults kommun. Båda dokumenten finns på www.ssam.se. Avfallshantering ska ske inom 
fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.  

El 

För områdets elförsörjning till nya exploateringar kommer nya matarkablar förläggas. Elnätet 
byggs ut längs Handelsvägen och sedan vidare längs de nya lokalgatorna (i Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 m.fl., Furulund) för att försörja den nya bebyggelsen. 

Inom Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund finns idag en transformatorstation, vid 
den planens genomförande kommer stationen att flyttas. För att elförsörjningen ska fungera 
placeras tre transformatorstationer inom området för Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., 
Furulund. 

Elkablar läggs i gatumark samt utmed gång- och cykelvägar som finns i Detaljplan för del av 
Äskya 1:27 m.fl., Furulund. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns framdraget till området. Utredning pågår hos fjärrvärmeleverantören om 
eventuell utbyggnad i området som inte redan är exploaterat.  

Elektroniska kommunikationer 

Fiberutbyggnad planeras inom området i de delar där det inte redan är framdraget. 

 

Hälsa och säkerhet  
Farligt gods 

Planområdet ligger i anslutning till väg 23 och Haganäsleden (väg 120) som båda är farligt 
godsleder. För att kunna bedöma lämplig markanvändning utmed farligt gods-leder i Älmhult 
har en riskutredning tagits fram (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i 
Älmhult, Sweco Environment AB, 2018-06-19).  

Utredningen utgår från 5 olika bebyggelsetyper med olika skyddsavstånd från respektive 
riskkälla: Ej känslig bebyggelse (Fåtal personer och de uppehåller sig tillfälligt på platsen); 
mindre känslig bebyggelse (fåtal personer och de är vakna); medelkänslig bebyggelse (flertal 
personer som är vakna och byggnader i max två våningsplan); blandad bebyggelse (högre 
persontäthet, sovande, individer som kan utrymma själva och byggnader i max fyra 
våningsplan) och känslig bebyggelse (hög persontäthet, särskilt känsliga individer och 
sovande utan god lokalkännedom). 
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'  

Bild 35. Tabell över skyddsavstånd. *Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult förutsätter 
åtgärder och betraktas annars som känslig bebyggelse. Inom Älmhult förväntas en förtätning 
av de centrala delarna med bostäder, kontor, centrumverksamhet i upp till fyra våningar. 
Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 
bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 
våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som annars 
hade betraktats som känslig. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter. 
 
 (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Sweco Environment AB, 
2018-06-19 och Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 
Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort, Icke-
teknisk sammanfattning, SWECO 2018-07-12) 
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Bortom 100 meter från riskkällan väg 23 visar utredningen att bostadsbebyggelse kan 
uppföras utan begränsning av antalet våningar och utan att särskilda byggnadstekniska krav 
behöver ställas. De områden som planläggs för bostäder ligger på ett avstånd till väg 23 som 
överstiger 100 meter. 

Bortom 40 meter från riskkällan väg 23 är bostäder i max fyra våningsplan (blandad 
bebyggelse) normalt sett lämpligt. Förtätningsområden i Älmhults centrum utgör dock ett 
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. Planläggning inom dessa områden 
för exempelvis bostäder och hotell föranleder därför byggnadstekniska åtgärder för att kunna 
byggas inom skyddsområde för blandad bebyggelse istället för känslig bebyggelse. Den 
användning som tillåter övernattning mellan 100 och 40 meter från väg 23 är Område för 
uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill hörande 
servicebyggnader. Denna användning har en betydligt lägre persontäthet än Älmhults 
centrum, varför krav om byggnadstekniska åtgärder inte ställs i denna detaljplan. 

För att beräkna avstånd till riskkällan gäller följande:  

• Om vägen/järnvägen ligger lägre eller i nivå med omgivande terräng eller har en 
kantsten eller liknande mäts avståndet från körbanans kant/närmsta räl. 

• Om vägen/järnvägen ligger högre än omgivande terräng mäts avståndet från 
släntfot/dikesmitt. 

• Om terrängen lutar mot planområdet utan något dike eller annan barriär som hindrar 
vätska från att rinna mot planområdet behöver en särskild bedömning göras om det 
behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan rinna 
mot planområdet. Detta gäller också om ytan närmast vägen utgörs av en större 
hårdgjord yta där en pöl kan breda ut sig mot planområdet. 

 

 

Bild 36. Diagram över vilken punkt/linje som skyddsavståndet till farligt godsled ska räknas 
ifrån. (Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Förtydligande om hur 
avstånd till led med farligt gods ska mätas, SWECO 2018-07-12) 
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För detta planförslag har skyddsavståndet räknats från dikesmitt. 

 

 

Bild 37. Terrängskuggningsbild över marktäcket. Mellan planområdet och väg 23 syns diken, 
från vilka skyddsavståndet mäts. Bildkälla: Lantmäteriet (minkarta.lantmäteriet.se, 2022-03-
11) 

 

Utöver beräknade skyddsavstånd utifrån nämnda riskutredning har hänsyn även tagits till 
Trafikverkets bedömning att det är olämpligt med byggnader innehållande verksamheter, 
handel och kontor på ett avstånd mindre än 50 meter från väg 23, som utgör riksintresse för 
kommunikationer. Hänsynsavstånd för parkering, interna körytor och eftergivliga föremål på 
30 meter från beläggningskant har också tillämpats. Bedömningen grundar sig på 
trafiksäkerhet, transporter av farligt gods samt eventuella behov av åtgärder i och utveckling 
av planerad markanvändning intill en kommunikationsanläggning av riksintresse.  

Då avståndet på 50 meter ifrån körbanekant överstiger skyddsavståndet på 40 meter ifrån 
dikesbotten har det förstnämnda avståndet varit dimensionerande för planbestämmelsen om 
att övernattning inte får ske (m1). Skyddsbestämmelsen (m1) innebär även att platsen inte får 
ordnas för övernattning. Parkering för verksamheter är bygglovspliktigt och i bygglovet ska 
det säkerställas att uppställningsplatser/bilplatser inte förläggs på området med 
skyddsbestämmelsen (m1). Servicebyggnader och dylikt som inte medger övernattning får 
dock förläggas inom området med skyddsbestämmelsen då det ligger på mer än 30 meters 
avstånd från körbanekant. 
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Bild 38. Skyddsavstånd från dikesbotten och avstånd från körbanekant.  
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Bild 39. Skyddsavstånd från dikesbotten och avstånd från körbanekant. 

 

Bild 40. Skyddsavstånd från dikesbotten. 
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Ljusbuller  

Inom användningsområdet HCKR1R2 planeras en eventyta med utomhusscen som planeras 
vid handelsplatsen är tänkt att användas för tillställningar så som bilshower, stadsfestivaler 
och konserter. Evenemangens omfattning bedöms vara, som högst, konserter för maximalt  
15 000 besökare. De är tänkta att äga rum 4–5 gånger per år. De äger rum principiellt under 
sommarhalvåret, och tänks pågå kvällstid. 

 

Bild 41. Illustration över Typscenens utformning. Modellen av scenen tillhandahölls av IKEA. 
(Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 2021-02-22) 

För att utreda om ljusbullret kan störa trafiken på väg 23 har utredningen Ljusbulleranalys av 
utomhusscen (Light Bureau Afry, 2021-02-22) tagits fram. Utredningen visar resultaten av 
beräkningar utifrån 6 olika lösningar för att minska ljusbullret till godtagbara nivåer. Av dess 
är det bara två alternativ som ger tillräckligt låga nivåer utmed väg 23:  

• Att kombinera en tre meter hög skärm parallellt utmed väg 23 (uppe på nivå med 
körbanan) och en 8,3 meter hög skärm vinkelrätt mot väg 23 för att hindra strålning i 
vägens riktning. 

• Att vända scenen bort från väg 23 så att Scenen är vänd mot handelsområdet och 
parkeringsområdet. 

 

Av de två alternativen är det enbart det andra, att vända scenen från väg 23, som anses 
ekonomiskt och praktiskt genomförbart. En bestämmelse (m2) om att Ljusanordningar ska 
utformas så att de inte påverkar trafiksäkerheten på väg 23 har därför satts inom berörda 
egenskapsområden.  
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Bild 42. Mekaniska barriärer placeras strategiskt för att skärma ljuset. En vertikal yta på 3 
meters höjd från vägen sett placeras längs med vägen, och en vertikal yta på över 8 meters 
höjd placeras i förlängning med byggnaden vinkelrät mot vägen för att hindra strålning i 
vägens riktning. De vertikala skärmarnas placering skär av ljusflödet. Ljusnivåerna i 
nätpunkterna är mycket god. (Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry,  
2021-02-22) Lösningen anses inte är genomförbar i dagsläget. 

 

Bild 43. Scenen är vänd mot handelsområdet och parkeringsområdet. Belysningen är på full 
intensitet, riktad mot scen och publik. Ljusbulleranalys av utomhusscen, Light Bureau Afry, 
2021-02-22 
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I praktiken innebär bestämmelsen att scenen ska vändas från väg 23, men om sökanden i 
bygglovet kan visa på annan godtagbar lösning som på ett tveklöst sätt avskärmar ljusbuller så 
att det inte kan nå väg 23 kan den lösningen godtas. Flexibiliteten i planbestämmelsen 
kommer sig av att ljusanordningar exempelvis skulle kunna placeras omgiven av höga 
byggnader (högre än den högst placerade ljuskällan) på ett sätt som avskärmar ljusbuller helt 
från väg 23. Att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning kräver bygglov om 
den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen. 

 

Trafikbuller 

Genomförd bullerutredning visar att Planerade bostäder inom området håller sig inom 
riktvärdet såvida fastigheter byggs med ett tillräckligt avstånd ifrån närliggande vägar. Alla 
bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där 
riktvärden ej överskrids. (Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 

 

Bild 44. Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
(Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 

738



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 49 
 

 

 

Bild 45. Maximala ljudnivåer 1,5 meter ovan mark, nuläge med prognostiserat år 2040. 
(Bullerutredning Furulund, Efterklang, 2021-05-17) 
 

Buller från besöksverksamheter 

Inom den östra delen av användningsområdet HCKR1R2, strax norr om det norra av 
HC1KR1R2-områdena, som är en del av Älmhults Handelsplats finns en yta som används för 
regelbundna icke bullrande aktiviteter så som marknad, utställning etc. Ett fåtal, fyra till fem, 
gånger om året planeras ytan användas för större musikarrangemang. 

Konserter/musikarrangemang ska följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
(1998:808) då de kan ge störningar som riskerar att medföra olägenhet för människors hälsa. 
Den som bedriver en verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet har en skyldighet att 
visa att de allmänna hänsynsreglerna följs (2 kap. 1 § miljöbalken). 

739



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 50 
 

Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (9 kap. 3 § 
miljöbalken). 

Naturvårdsverket har gett ut en vägledning om buller från idrottsplatser: Vägledning om 
buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket, 2020-09-23. Vägledningen gäller visserligen inte 
för konserter, men den kan ge information om hur olägenhetsbegreppet ska tolkas. För 
idrottsplatser förordar Naturvårdsverket ett arbetssätt med bedömning av risken för störning 
utifrån hur mycket anläggningen används och var den är placerad samt vid behov 
undersökande av möjliga åtgärder med fokus på att justera eventuella problem med möjlighet 
till bibehållen verksamhet.  

Allmän störning orsakat av buller kan vara att betrakta som en olägenhet för 
människors hälsa, även om den måste ses som relativt begränsad i förhållande 
till de mer allvarliga hälsoeffekter som kan orsakas av andra bullerkällor i 
samhället. Störning är en subjektiv upplevelse och att någon upplever sig störd 
av buller innebär samtidigt inte nödvändigtvis att det är en olägenhet. 

Olägenhet anges i miljöbalkens nionde kapitel som en störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors hälsa eller 
välbefinnande negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. För att en 
störning ska kunna betraktas som en olägenhet för människors hälsa ska den 
alltså vara av någon betydenhet och inte av helt tillfällig natur. 

Olägenhetsbedömningen ska utgå från vad människor i allmänhet upplever som 
störande, hänsyn ska dock tas till personer som är känsligare än normalt 
(exempelvis barn eller personer med vårdbehov). Innan eventuella åtgärder 
utreds måste tillsynsmyndigheten alltså avgöra om störningen är så pass 
omfattande och allvarlig att risk för olägenhet förekommer.  

Bedömningen av risk för olägenhet för människors hälsa måste göras utifrån de 
förutsättningar som råder i varje enskilt fall. Ett enstaka evenemang på en 
idrottsplats är ett exempel på en aktivitet som är så tillfällig att risken för 
olägenhet för människors hälsa kan anses vara försumbar. Är evenemangen ofta 
återkommande kan dock bedömningen bli en annan. Det är svårt att ge 
generella riktlinjer kring hur ofta en störning måste inträffa för att den ska 
anses vara en olägenhet för människors hälsa. Är det ett evenemang som bara 
ger upphov till marginellt högre nivåer än normalt, och de normala nivåerna 
inte bedöms orsaka en olägenhet, kan det vara acceptabelt med ett flertal 
sådana per år eller säsong. Evenemang som ger upphov till en helt annan 
ljudbild med betydligt högre nivåer än normalt för platsen bör däremot 
begränsas till enstaka gånger per år. 

Vägledning om buller från idrottsplatser, sida Naturvårdsverket, 2020-09-23. 
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Det föreligger alltså en skyldighet för verksamhetsutövararen att ta reda på vilka störningar 
som kan uppstå för bostäder i närheten och att känna till de riktvärden och andra regelverk 
som gäller för verksamheten (2 kap. 2 § miljöbalken). Verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta de åtgärder och de begränsningar som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik (2 kap. 2 § 
miljöbalken). Försiktighetsmåtten ska vidtas så fort det finns skäl att anta att verksamheten 
kan medföra olägenhet, alltså innan olägenheten har uppkommit. Därför har en 
bullerutredning (Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) tagits fram 
över tänkta den tänkta verksamheten med konserter. 

 

 

Bild 46. Illustration över tänkt placering av scenen. Befintliga bostadsområden Hagalund och 
Hagabo samt framtida Furulund Norr och Syd. Röd area markerar området där 
utomhusscenen planeras placeras. (Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-
06-02) 
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Denna typ av buller omfattas inte av Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar för 
industri- och annat verksamhetsbuller och i fysisk planeringen för den här typen av 
verksamheter saknas därför vägledning avseende bullerpåverkan på bostäder. 

Vid klagomål/misstanke om olägenhet för människors hälsa är det Folkhälsomyndighetens 
riktvärden för buller inomhus, FoHMFS 2014:13, som tillämpas för att bedöma om bullret 
utgör en olägenhet: 

Ljudnivå I bostadsrum enligt FoHMFS 2014:13 

Vid befintliga bostäder gäller följande riktvärden inomhus i rum för sömn och vila, rum för 
daglig samvaro och matrum som används som sovrum. Gäller dygnet runt. 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå  

 

30 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå från 
musikanläggningar 

eller ljud med hörbara tonkomponenter 

 

25 

 

LAFmax(dB), Maximal ljudnivå 45 

 

 

Dessutom gäller krav för nedanstående linjära tersbandsnivåer. 

Tersband 
(Hz) 

31,5  40 50 63 80 100 125 160  200 

Leq (dB) 56  49 43 42 40 38 36 34 32 

 

Bullerutredningens slutsats redovisas nedan i sin helhet:  

Beräknade ljudnivåer från musik och publik vid större musikarrangemang 
förväntas ge upphov till som högst ekvivalent ljudnivå 67 dBA vid befintliga 
bostäder. Vid nya framtida bostäder förväntas ekvivalent ljudnivå vara 76 dBA.  

Ljudnivån från musiken förväntas vara betydligt högre än ljudnivån från 
publiken. Utifrån beräknade ljudnivåer förväntas Folkhälsomyndigheten 
riktvärden inomhus överskridas både vid befintliga bostäder och vid planerade 
bostäder om inte fönster och fasader anpassas.  

Förväntade ljudnivåer är beräknade utifrån tillgängliga förutsättningar, 
ljudnivåerna vid framtida evenemang kan vara både högre och lägre än dessa. 

Evenemangen planeras i dagsläget ske 4-5 gånger årligen vilket ska tas med i 
beaktning vid avvägande angående olägenhet tillsammans med de beräknade 
ljudnivåerna. 
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I dagsläget rekommenderas det inte att placera bostäder direkt bakom 
scenområdet. En avskärmande byggnad som till exempelvis kontor eller 
alternativt hotell som är knutet till evenemanget ses som lämpligare och kan 
även hjälpa till att fungera som en skärm för bakomvarande bebyggelse. 

(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 

Generellt minskas ljudets spridning i bredd om fler högtalarelement används. Skillnader 
mellan fram och bakriktning kan även det styras mycket utifrån designen av 
högtalaruppställningen. Med mer avancerade tekniker kan ljudet riktas ytterligare och 
ljudnivån minskas i specifika riktningar men det innebär även en högre kostnad. 
(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 

 

Bild 47. Situation av spelning av musik. Ljudnivå beräknad vid fasad som frifältsvärde. 
(Bullerutredning av utomhusscen, Efterklang Afry, 2021-06-02) 
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Sammanfattningsvis är det alltså verksamhetsutövarens ansvar att olägenhet för människas 
hälsa, som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfällig, inte kan uppstå. Detaljplaneförslaget medger en byggrätt där 
en utomhusscen är planenlig, men fastställer inte exakt placering eller vilka åtgärder som 
behöver vidtas. Utomhusscenen är tänkt att användas vid ett fåtal (4–5) tillfällen per år. 

Eftersom påverkan på omgivande bostäder, utöver placering, beror på antal gånger per år 
konserter äger rum, de tekniska lösningar man väljer inom verksamheten och vilken volym 
man håller på konserterna anser kommunen att det saknas förutsättningar för att reglera 
omgivningspåverkan med planbestämmelser. 

Mer information om ansvar vid genomförande finns att läsa under Genomförande/Scen och 
konserter. 

 

Service, offentlig och kommersiell 
Planförslaget innebär att fler bostäder placeras nära befintliga skolor men också i nära 
anslutning till Älmhults handelsplats där det bland annat finns livsmedelsbutik. Inom 
planområdet möjliggörs för etablering av närbutiker och annan kommersiell service inom 
område som planläggs med användningen centrum och handel. 

 

Höjdsättning av nyexploaterade ytor 
Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen fungerar. Området kommer även 
fortsättningsvis slutta generellt från öst till nordväst. 

 

Förklaring av planbestämmelserna 
Användning av allmänna platser 

För allmänna platser inom planområdet är kommunen huvudman. Det finns två skäl till att 
användningen för allmän plats ska anges. Dels har allmänheten rätt att få veta vad som kan 
förväntas av den allmänna platsen dels behöver detaljplanen ge utgångspunkter för beräkning 
av kostnader för anläggning och drift av den allmänna platsen. 

 

o TORG  
Med syfte att skapa en mötesplats planläggs ett torg mellan Haganässkolan, 
Handelsvägen och Handelsområdet. Användningen medger att platsen används för 
torg med tillhörande verksamheter som till exempel torghandel, kollektivtrafik eller 
serveringar. Även komplement som behövs för torgets funktion ingår, som kiosker, 
hållplatsskydd, parkeringsplatser (även för cykel med tak) eller toaletter. Normal 
fordonstrafik omfattas också, motsvarande det som ingår i användningen gata. 
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o GATA  
Bestämmelsen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna inom 
planområdet. Syftet med bestämmelsen kommunal gata är att den ska serva 
allmänhetens behov av infrastruktur. Inom användningen ryms körbana för 
motortrafik, gång- och cykelväg, kantstensparkering, plantering/allé, busskur m.m.  
 

o GÅNG  
Användningen anger sträckor som är avsedda för gångtrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen CYKEL. 
 

o CYKEL  
Användningen anger sträckor som är avsedda för cykeltrafik. I detaljplanen 
kombineras användningen i flera fall med användningen GÅNG. 
 

o NATUR  
Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är 
anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning.  
 
Inom användningen ingår utrymme för omhändertagande av dagvatten samt mindre 
park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets 
användning. Det kan till exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar. Vägar och mindre byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk 
tillåts också. Teknisk anläggning i form av transformatorstation tillåts inom 
användningen. 
 

Användning av kvartersmark 

 

o B- Bostäder  
Användningen innefattar boende mad varaktig karaktär så som vanliga bostäder, olika 
typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder, 
gruppbostäder, träningsbostäder samt boenden som innefattar viss omsorg, om inte 
vårdinslaget är för stort. I användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det 
kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, 
lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola som är inrymd i ett 
flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement. Skolgård förläggas till de delar 
som innehar gällanderiktvärden för trafikbuller. 
 

o C- Centrum  
Användningen innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, service, 
samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan vara till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, apotek, 
hantverk och annan service, vuxenutbildning, lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård, post, polisstation mm. 
 

o C1- Centrum, dock inte tillfällig vistelse 
Centrumändamål, men inte användning som innebär övernattning. 
 

o H- Detaljhandel  
Användningen innefattar handel med varor och tjänster till framförallt privatpersoner. 
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Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Till 
tjänster räknas exempelvis frisör och resebyrå men även service och hantverk av olika 
slag till exempel bank och skomakeri ingår i användningen. I användningen ingår, 
förutom butiksytan, tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang och lager för 
handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och kundvagnsgarage ingår. 
 

o K- Kontor  
Användningen kontor används för områden för kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför 
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet 
och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I användningen ingår 
komplement så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs. 
 

o O- Tillfällig vistelse 
Användningen tillfällig vistelse används för områden med alla typer av tillfällig 
övernattning samt konferenslokaler. Med tillfällig vistelse avses tillfällig övernattning 
på hotell, vandrarhem, pensionat, campingstugor eller liknande. I användningen ingår 
också olika typer av förläggningsboenden, konferensanläggningar och lägenhetshotell. 
I användningen ingår sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vistelsen, som 
till exempel parkering, kontor, butiker, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de 
personalutrymmen som behövs ingår.  
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av 
varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla 
tillfälliga övernattningsmöjligheter, ofta utanför bostaden. Verksamheten i sig är 
varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom användningen är 
det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller fritidshus. 
 

o O1- Uppställningsplats för husbil och husvagn med övernattning och därtill hörande 
servicebyggnader. 
Användningen är en specificering av tillfällig vistelse som innebär att området enbart 
får användas för uppställningsplats och inte de övriga användningarna som tillfällig 
vistelse medger. 
 

o P- Parkering  
Användningen parkering planläggs utmed Handelsvägens östra sida samt i anslutning 
till skolområdet. Ytorna används till markparkering, plantering kan med fördel 
placeras mellan parkeringsplatserna. 
 

o R1- Idrotts- och sportanläggningar 
I användningen ingår idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader. 
Användningen avser besöksintensiv verksamhet. Det kan till exempel vara sporthall, 
bowlinghall, simhall och gymanläggning. I användningen ingår även 
utomhusanläggningar som exempelvis hinderbana.  
 

o R2- Kulturella besöksanläggningar 
Områden eller byggnader för kulturella ändamål av olika slag ingår i användningen. 
Det kan till exempel vara museer, folkparker, konsthall och liknande verksamheter. 
Användningen omfattar även större besöksanläggningar som exempelvis nöjesparker, 
konserthus, teatrar och mässhallar. 
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Egenskapsbestämmelser 

Utformning av allmän platsmark 
Damm1: Anlagd damm för omhändertagande av dagvatten. 
Bestämmelsen säkerställer att den dagvattendamm som behövs för att uppnå en bra 
dagvattenhantering inom och utanför planområdet ges tillräcklig yta. 

 

Utformning av kvartersmark 
Bebyggandets omfattning: 

e1: största bruttoarea är 90 % av fastighetsarean inom användningsområdet.  
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder. Bestämmelsen syftar till att 
säkerställa parkering och friyta samt att ge möjlighet till en diversifierad byggnadshöjd. 

e2: största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet.  
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för bostäder. Bestämmelsen syftar till att 
säkerställa tillräckliga friytor. 

e3: största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
Bestämmelsen placeras inom område som planläggs för handel (m.fl. användningar). 
Bestämmelsen syftar till att utöka den byggrätt (40 %) som redan finns fastslagen i Detaljplan 
för handelsområde Haganäs, 0765-P11/11 från 2011 för att kunna bebygga parkeringsytan. 

 
 

Prickmark: Marken får inte förses med byggnad. 
Bestämmelsen placeras utmed väg 23 för att säkerställa att bebyggelse inte placeras för nära 
transportled för farligt gods. Bestämmelsen placeras också på bostadsmark för att säkerställa 
att bostäder ej placeras för nära planlagd mark för gata. På prickad mark får exempelvis 
parkering och stödmurar uppföras. 

 

Korsprickad mark 
Används i normalfallet för att reglera att enbart komplementbyggnader får placeras på 
marken. Här med tillägget ”utan övernattningsmöjlighet”, vilket innebär att byggnaden inte 
får möjliggöra övernattning. 

 

Högsta nockhöjd i meter. 

Höjd på byggnader regleras i planen genom bestämmelse om högsta nockhöjd och är en 
avvägning mellan skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. 
Nockhöjd mäts från medelmarknivå invid byggnaden eller från medelmarknivå på allmän 
platsmark om en allmän plats ligger närmre än 6 meter från byggnaden. Se bild 47 för 
förklaring av nockhöjd. 
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 Högsta byggnadshöjd i meter. 

Höjd på byggnader regleras i planen genom byggnadshöjd och är en avvägning mellan 
skuggbildning, variation, flexibilitet och att ge området rätt karaktär. Byggnadshöjd mäts från 
medelmarknivå invid byggnaden eller från medelmarknivå på allmän platsmark om en allmän 
plats ligger närmre än 6 meter från byggnaden. Byggnadshöjden ska räknas upp till 
skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör 
byggnadens tak. Se bild 47 för förklaring av byggnadshöjd. 

 

 

Bild 48. Illustration över hur byggnadshöjd respektive nockhöjd mäts. 
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Skydd mot störningar 
m1: Marken får inte användas eller ordnas för övernattning 

Bestämmelsen syftar till att övernattning inte ska ske på området då det ligger för nära väg 23 
eller väg 120 (Haganäsleden) för att vara säkert att befinna sig på i sovande tillstånd. 

 

m2: Ljusanordningar ska utformas så att de inte påverkar trafiksäkerheten på väg 23. 

Bestämmelsen syftar till att eventuella ljusanordningar inte ska kunna störa trafiken på  
väg 23.  

Upplysning: Ljusanordningar som kan ha en betydande påverkan på omgivningen kräver 
bygglov (6 kap. 3 a §, plan- och byggförordningen (2011:338)). 

Vid bygglovet ska bevakas att lokalisering, placering och utformning av ljusanordningar inte 
sker så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan 
medföra en sådan påverkan på omgivningen i som innebär fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. (9 kap. 30 §, första stycket 4 och 2 kap. 9 §, 
plan- och bygglagen (2010:900)) 

Vid bygglov bör placering av samtliga ljuskällor samt riktning, styrka och karaktär på ljuset 
framgå så väl som eventuella avskärmande åtgärder.  

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 
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KONSEKVENSER 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om undersökningen kommer fram till att planens genomförande 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det att planen ska genomgå en 
strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Ställningstagande 

Utifrån detta kapitel, Konsekvenser, och bifogad Undersökning av betydande miljöpåverkan 
bedöms inte detaljplanens genomförande innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses 
i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 

 

Alternativ och andra ställningstaganden 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska olika intressen vägas mot varandra, med avsikten 
att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad 
avser beskaffenhet, läge och behov. Marken för lokaler är redan exploaterad med liknande 
användningar och det är främst behovet av att komplettera pågående användning samt att 
förbättra trafiksituationen som har beaktats.  

I övrigt har det främst varit behovet av bostäder i Älmhult och behovet av att bevara 
skogsmark som vägts mot varandra som motstående intressen. Att behovet av bostäder och 
lokaler är stort i Älmhult väger tungt då sådana ytor behövs för att orten ska ges möjlighet att 
växa, det ger skäl för att ta skogsmark i anspråk. 

Enligt miljöbalkens 3 kapitel 4 § ska skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. I Älmhult är 
det angeläget att ytterligare mark ordnas för att möta bostadsförsörjningsbehovet på orten. För 
att kunna utveckla Älmhult krävs att ny mark tas i anspråk för bostadsbyggnation i och i 
anslutning till tätorten. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som lämpligt område för 
exploatering. Till skillnad från andra föreslagna utbyggnadsområden kan befintlig 
infrastruktur här utnyttjas och inga större nya vägar eller trafikplatser måste anläggas för att 
området ska kunna exploateras.  

Riksintresset väg 23 har vägt tungt vid utformning av detaljplanen. Detaljplanen anpassas och 
utformas på ett sådant sätt att ny bebyggelse inte placeras tätt inpå väg 23. Detaljplanen utformas 
också så att en robust dagvattenhantering kan ordnas inom och i närheten av planområdet. Ett 
öppet dagvattensystem planeras lokalt inom närområdet som fördröjer och renar de vatten som 
rinner av de nya hårdgjorda ytorna. 

Området är utpekat utbyggnadsområde i den kommunövergripande översiktsplanen och i det 
samrådsförslag som togs fram 2019 till fördjupning av översiktsplan för Älmhults småstad. 
Den tätortsnära lokaliseringen bidrar till resurseffektivitet och minskad miljöbelastning i 
jämförelse med en exploatering av samma antal bostäder i mindre tätortsnära läge. Som 
boendemiljö ligger området nära både idrotts- och rekreationsområde. Detaljplanen möjliggör 
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tillsammans med andra exploateringsprojekt i området en blandad bebyggelse och en varierad 
bostadsbebyggelse med avseende på storlek, höjd och upplåtelseform. 

 

Konsekvenser för miljö och hälsa 

Stads- och landskapsbild 

Detaljplanens genomförande innebär en förändring av områdets innehåll och utseende. Viss 
mark som idag är skogbevuxen tas i anspråk och bebyggelse tillkommer. Vägnätet ändras 
även i de södra delarna av planområdet. 

Mark, vatten och översvämningsrisk  
Idag utgör den delen av planområdet som inte redan är exploaterad av skogsmark som kan 
infiltrera regn- och smältvatten. Planens genomförande innebär att andelen hårdgjord yta i 
området ökar, vilket ställer krav på dagvattenhanteringen i området. Inom Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 m.fl., Furulund ordnas därför fördröjning och rening av dagvatten i flera lokalt 
anlagda diken och dagvattendammar.  

I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har hanteringen av höga 
flöden vid exempelvis skyfall analyserats. Vid skyfall fylls dagvattenledningarna med vatten 
och dagvattnet kan då under korta tider ansamlas som ytvatten. Det är därför viktigt att 
eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte översvämmas på ett 
oönskat sätt. Analysen av skyfallsavrinningen visar att det öppna dagvattensystemet i området 
med diken och dammar kan hålla stora volymer regn och således ger ett robust system. 

I utredningen lyfts vikten av att området för bostadsbebyggelse planeras och byggs på ett sätt 
så att gator och parkeringar relativt byggnader höjdsätts så att vatten vid skyfall som ej avleds 
via ledningsnätet kan avrinna ytligt via gator och naturområdena då ledningsnätet blir fullt. 
Detaljplanen utformas så att höjdsättning av gatorna fungerar ur detta perspektiv, även del av 
den planerade bebyggelsens nivå i förhållande till gata regleras. 

När dagvattnet från området renats i våtmarken/dammen leds det vidare ut från planområdet 
norrut genom trumma under Danska vägen och sedan mot sjön Möckeln. För att inte förändra 
förutsättningarna nedströms och belasta dikningsföretag med högre flöden än dagens ändras 
inte trummans storlek under Danska vägen. 

 

Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller 
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Planen bedöms inte medföra så stora mängder ökad trafik att miljökvalitetsnormerna 
påverkas.  

751



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 62 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vattenmyndigheten 
beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärdsprogram för i princip alla 
vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status 
som bedöms kunna uppnås och vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god 
ekologisk och kemisk status ska ha uppnåtts till 2021 eller 2027. Miljökvalitetsnormer är ett 
juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter och 
samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status 
kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 

Enligt statusklassning VISS (2017–21) har vattenförekomsten klassats som ytvatten som ej 
uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. Den sammanvägda kemiska 
statusen har klassats som uppnår ej god status då de prioriterade ämnena kvicksilver och 
PBDE (flamskyddsmedel) ej uppnår god status. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig 
då vandringshinder bedöms hindra organismer att flytta sig till angränsande vatten. Beslutad 
miljökvalitetsnorm enligt gällande förvaltningscykeln som är förlängning är att god ekologisk 
status skall nås till 2021 med tidsundantag för arsenik som bedöms som tekniskt omöjligt 
samt att det är god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver och PBDE, 
flamskyddsmedel). 

 
Status och miljöproblem för sjön Möckeln  
 Status idag Kvalitetskrav 
Ekologisk  Måttlig God 2021 
Kemisk Uppnår ej god* God 2021 
Kemisk 
(exklusive kvicksilver 
och PBDE) 

God God 2021 

• Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för 
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar. 

 

I dagvattenutredningen (Vatten och Samhällsteknik 2022-02-23) har föroreningsberäkningar 
gjorts för att bedöma hur exploateringen av området påverkar vattenkvaliteten i Möckeln. I 
utredningen konstateras att påverkan på recipienten bedöms vara liten då flödet ut från de två 
oexploaterade delarna av planområdet tillsammans med områden inom Detaljplan för del av 
Äskya 1:27 m.fl., Furulund begränsas till dagens. Begränsningen utgörs av diken och dammar 
som effektivt utjämnar och renar dagvatten. Hårdgörning av mark resulterar visserligen i att 
den totalamängden vatten som når recipienten ökar men med föreslagna diken och dammar 
skapas en trög avrinning som håller kvar vatten inom området. I beräkningarna har man inte 
lagt in den eventuella rening som kommer ske i diken nedströms och som vattnet kommer att 
passera innan det mynnar ut i Möckeln. 
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I dagvattenutredningen konstateras att diken och dammar utgör en effektiv rening av 
dagvatten och att riktvärdena bedöms, med föreslagen dagvattendamm, att underskridas även 
om föroreningsbelastningen kommer att öka. Avslutningsvis konstateras det i 
dagvattenutredningen att det med föreslagen rening och begränsning av utflödet från 
planområdet bedöms möjligheten att uppnå beslutad miljökvalitetsnorm för Möckeln inte 
försämras. 

Exploateringen inom handelsområdet sker inom i huvudsak bebyggda eller hårdgjorda ytor 
(asfalterade parkeringar) och området är anslutet till det kommunala dagvattennätet. 
Planförslaget möjliggör hantering av dagvatten inom kvartersmark och förutsätter anslutning 
till befintliga eller ny kommunala serviser. 

Det kommunala dagvattennätet ansluter dels till vanliga ledningar, dels till ett system av diken 
och leder sedan dagvattnet vidare till dagvattendammar innan det når recipienten. 
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för recipienten. 
Planförslaget innebär att parkerings- och körytor kan tas i anspråk för byggnader, vilket 
förmodas få en positiv påverkan på föroreningsnivåer som hanteras inom den kommunala 
dagvattenanläggningen av huvudman. 

Utsläpp av förorenat vatten till dagvattenanläggning kan innebära skada på recipienten. 
Avrinningsvägar kan behöva kartläggas innan anläggningar planeras så att eventuella 
föroreningar kan omhändertas innan de når spillvattenledning, omgivande mark, vattendrag 
och dagvattenrecipient. 

Någon förvaring, service eller tvätt av fordon förväntas inte ske på området. För fordonstvätt 
gäller följande: enligt 2 kap miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de 
åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det innebär att den som 
använder avfettningsmedel och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att miljön 
inte tar skada. Fordonstvätt på ej anpassade ytor, där det förorenade tvättvattnet går orenat ut i 
dagvattenanläggning och slutligen till recipient betraktas därför som olämplig hantering av 
kemiska produkter. 

 
Trafik  
Planens genomförande avseende de delar som planläggs för bostäder innebär att trafiken i och 
intill området förväntas öka. Ökad trafik medför ökat trafikbuller. 

Planen ger förutsättningar för omgestaltning av Handelsvägen så att det kan bli en gata med 
mer mjukt trafikrum, lägre hastighet och en säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter. 

Avseende Handelsområdet visar beräkningar i PM Effekter av detaljplaneändring för 
Köpmannen 2 (WSP, 2021-01-13) att en ändring från markanvändning H till C i området kan 
förväntas alstra mindre trafik, oavsett exploateringsgrad i exempelräkningen. Generellt 
medger markanvändning C lägre trafiktal (exempelvis parkeringsnorm) än markanvändning 
H, vilket ska tas hänsyn till i de utredningar/prövningar som görs i samband med all 
kommande exploatering i området. 

Den nya detaljplanen medger etablering för både handel- och centrumändamål för hela 
området. Det betyder att det även fortsättningsvis kommer vara möjligt att på platsen anlägga 
endast lokaler för handel (H), samtidigt som det också är möjligt att bygga endast lokaler för 
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centrumändamål (C). Ambitionen är dock en blandad markanvändning inom området. 
Slutsatsen är att vidare utredning inte krävs för att genomföra sagda detaljplaneändring. 

Trafikbuller 
Detaljplanens genomförande bidrar till att bostäder byggs på område som är påverkat av 
trafikbuller. Framtagen bullerutredning (Efterklang, 2022-03-07) visar att de riktvärden som 
finns kring buller vid bostäder nås inom området. Läs mer under rubriken Planförslag/ Hälsa 
och säkerhet/ Trafikbuller.  

 

Buller från besöksverksamhet 
Detaljplanens genomförande bidrar till att buller från konserter sprids till befintliga bostäder 
och till nya bostäder. Det planerade antalet tillfällen när detta sker är 4-5 gånger per år. 
Byggrätter för nya bostäder har därför lagts på ett visst avstånd. I övrigt gäller att 
verksamhetsutövaren själv ska skaffa sig den kunskap som krävs och vidta de åtgärder som 
krävs för att olägenhet för människors hälsa inte kan uppstå. Detaljplanen medger att scenen 
kan byggas, men anger inte vilka störningsnivåer som tolereras. Gällande riktvärden har 
beskrivits i denna planbeskrivning under Planförslag/ Hälsa och säkerhet/Buller från 
besöksverksamheter och dessa (eller vid tidpunkten aktuella riktvärden) ska innehas. 
Användningen bedöms vara genomförbar, men förutsätter en anpassning av verksamheten 
som inte är lämpligt att reglera i en detaljplan. Läs mer under rubriken Genomförande av 
detaljplan/ Tekniska frågor/ Scen och konserter. 

Farligt gods 

Planen utformas så att det blir säkert att vistas och bo inom området med hänsyn till de risker 
som finns kopplade till transporter av farligt gods utmed väg 23 och väg 120. Läs mer under 
rubriken Planförslag/ Hälsa och säkerhet/ Farligt gods. 
 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i området som planläggs för bostäder och det finns 
inte anledning att misstänka det heller. Exploatering av området ger ökad andel hårdgjord yta 
och kommer att öka föroreningshalten i dagvattnet. Rening av dagvattnet sker i närområdets 
dagvattendamm och diken. Läs mer under rubriken Miljökvalitetsnormer för vatten ovan.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom utnyttjande av 
befintlig infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget möjliggör fler boenden 
och arbetsplatser i Älmhult vilket kan öka underlaget för både offentlig och kommersiell 
service. Att planförslaget öppnar upp för en mer diversifierad service, kulturella upplevelser 
och fritidsaktiviteter gör att kommunen blir attraktivare som boendeort. 

Förslaget bidrar till en mer tillåtande användning av handelsområdet vilket kan bidra till en 
riskspridning i ägandet av fastigheterna samt ge en attraktionskraft som spiller över på 
befintliga verksamheter. 
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Sociala konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör tillsammans med Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund 
byggnation av en blandad bostadsbebyggelse vilket är bra ur ett socialt jämlikhetsperspektiv. 
Det ger förutsättningar för att attrahera både unga och gamla att bo i området. Ett område 
servat av kollektivtrafik breddar underlaget för vilka som kan tänka bosätta sig i området då 
även de utan bil får enkelt att ta sig inom tätorten eller till tågstationen och vidare utanför 
Älmhult. Närhet till service och olika aktiviteter attraherar också olika människor. Alla dessa 
faktorer är viktiga ur ett socialt jämlikhetsperspektiv. 

Att handelsområdet öppnas upp för verksamheter med mer centrumkaraktär förväntas också 
få positiva effekter då skalan bryts upp med mindre volymer och mått som gör att människor 
trivs. Då mindre aktörer kommer att bjudas in i området kan också en mer diversifierad 
köpgrupp förväntas och fler grupper få sina behov av kommersiell service tillgodosedda. 

 

Barnperspektivet 
Genomförandet av denna detaljplan kommer beröra barn på flera sätt. Fokus finns på 
trafiksäkerhet, låga hastigheter och flera separata gång- och cykelvägar planeras.  

Samtliga bostadskvarter har nära till gröna områden, både inom och utanför planområdet. En park 
anläggs i närheten till bostadsdelen (men utanför planområdet) som kan fyllas med olika innehåll 
och den väntas bli en attraktiv plats för barn som vistas i området.  

Detaljplanen möjliggör för en busslinjedragning för lokaltrafik igenom området. God tillgång till 
kollektivtrafik samt bra gång- och cykelkopplingar till andra delar av tätorten är bra ur ett 
barnperspektiv då det ökar självständigheten för ungdomar. 

Framför Haganässkolan planeras det för ett nytt torg som både skapar en förgrund till skolan och 
ökar trafiksäkerheten genom olika åtgärder. 

 

Trygghet och tillgänglighet 
De allmänna platserna utformas tillgängliga för personer med funktionsvariationer enligt 
gällande krav. 

Planen möjliggör en exploatering av olika funktioner inom området samt en bättre 
trafikstruktur för oskyddade trafikanter vilket bidrar till att människor kommer att röra sig i, 
till och från området vid olika tider på dygnet, något som bidrar till ökad trygghet.  
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 

Organisatoriska frågor 
Tidplan för genomförande 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen äger idag huvuddelen av den oexploaterade marken. INGKA Centers AB har 
option på området som planläggs för bostäder enligt civilrättsligt avtal. Ansvars- och 
kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör regleras i separata avtal. Se vidare 
under rubriken Avtal. För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom 
kvartersmark ansvarar fastighetsägaren/exploatören. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gator, torg, gång- och cykelvägar samt 
naturområden) och ansvarar för utbyggnad och skötsel.  

Kommunen är huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ansvarig för 
utbyggnad. Kommunen ansvarar även för projektering och utförande av dagvatten-
anläggningarna inom området.  

E.ON. har områdeskoncession och är huvudman för utbyggnaden av elnätet. Elmnet ansvarar 
för utbyggnad av fiberkablar.   

Kostnader som uppkommer i samband med flytt av ledningar vid exploateringen bekostas av 
exploatören.  

 

Avtal 
För området upprättas exploateringsavtal/fastighetregleringsavtal med respektive köpare. 
Fastighetsregleringsavtal kommer att tecknas med ägaren av Haganäs 4 innan detaljplanen 
antas för reglering av allmän platsmark samt den mark som regleras till Haganäs 4. 

Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören och 
Älmhults kommun. Det undertecknade avtalet ska antas av kommunfullmäktige. Älmhults 
kommun kommer även att ta fram en förprojektering som kommer att ligga till grund för 
kostnadsberäkningar för utbyggnad av allmän platsmark inom planförslaget.  

Grundprinciperna för exploateringsavtalet kommer att vara att kommunen utför/beställer 
samtliga entreprenader för utbyggnad av allmän plats. Den privata exploatören kommer att få 
finansiera trafiklösningen in till handelsområdet, alltså byggandet av cirkulationsplats med 
anslutningar till Östra Esplanaden samt anslutning till närmsta cirkulationsplats på 
Haganäsleden (väg 120).  

Kommunen kommer att finansiera det nya torget och de nya parkeringsplatserna (planlagda 
för enbart parkering) samt ombyggnad av gaturummet för Handelsvägen (inklusive trottoarer 
norr om Köpmannen 2 och öster om Haganäs 4 samt breddad cykelväg längs Handelsvägen). 
Kommunen finansierar även ombyggnad av gång- och cykelvägen på västra sidan om 
fastigheten Haganäs 4 (Friskis och Svettis). 
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Ett exploateringsavtal rör genomförandet av en detaljplan för mark som inte ägs av 
kommunen. Byggherren benämns här exploatör. Syftet med avtalet är att säkerställa 
genomförandet av planen och att fördela kostnadsansvaret. Det innebär också att detaljplanen 
inte kommer att antas innan avtal har träffats. Exploateringsavtal ska reglera de åtgärder som 
utgör förutsättningar för genomförandet av detaljplanen genom att fördela kostnader och 
intäkter samt andra förhållanden som kan vara av betydelse för kommunen och exploatören. 

Huvudprincipen är att kommunen genomför och anlägger, och exploatören bekostar den 
allmänna platsmarken samt gatorna som hör till området. Ett krav från kommunen är att den 
allmänna platsmarken som ingår i detaljplanen överlåts utan kostnad. 

Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och anslutningsavgifter 
till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan infrastruktur. Exploatören 
bekostar eventuella dagvattenanläggningar inom kvartersmark. 

Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på 
avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, bevarande- och 
kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geoteknik och/eller arkeologi som krävs för 
detaljplanens genomförande. 

Om det för genomförandet av en detaljplan krävs att åtgärder vidtas utanför planområdet ska 
exploatören stå för dessa kostnader. Kostnaderna ska dock vara i proportion till dennes nytta 
av planen. 

Kommunen ansöker och exploatören bekostar de eventuella fastighetsbildningsåtgärder eller 
liknande som krävs, exempelvis fastighetsreglering och avstyckning. 

Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. Avtalet ska 
också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan exploatör hanteras. Kommunen 
kommer att kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet beslutas 
av kommunen, exempel är inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti, eller borgen, 
exempelvis moderbolagsborgen. 
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Fastighetsrättsliga frågor  
Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra 
detaljplanen, det vill säga att exploatera området. 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Utförande 
Inom 
planområdet 

   

Köpmannen 1 Utgift för fastighetsreglering. Allmän platsmark 
från Köpmannen 1 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Köpmannen 2 Utgift för fastighetsreglering. Allmän platsmark 
från Köpmannen 2 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Älmhult 3:1 - Kvartersmark från 
Älmhult 3:1 regleras 
till Köpmannen 1, 2 
och Haganäs 4. 

Fastighetsreglering. 

Haganäs 4 - Allmän platsmark 
från Haganäs 4 
regleras till Älmhult 
3:1. 

Fastighetsreglering. 

Äskya 1:27 - Kvartersmark styckas 
av och bildar nya 
fastigheter. 

Avstyckning. 
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Bild 49 och 50. Fastighetsjustering mellan Köpmannen 1 samt Köpmannen 2 och den 
kommunala fastigheten Älmhult 3:1. Från Köpmannen 1 förs cirka 3615 + 64 = 3680 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1. Från Köpmannen 2 förs cirka 3699 + 351 = 4059 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1. Från Älmhult 3:1 förs cirka 617 kvadratmeter över till 
Köpmannen 1 och 1513 kvadratmeter förs över till Köpmannen 2. 
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Bild 51. Fastighetsjustering mellan Haganäs 4 och den kommunala fastigheten Älmhult 3:1. 
Från Älmhult 3:1 förs 1344 kvadratmeter över till Haganäs 4. Från Haganäs 4 förs 132 
kvadratmeter över till Älmhult 3:1.  

760



 
 

SAMRÅDSHANDLING - DP för Köpmannen 2 m.fl., del av Älmhults handelsplats 71 
 

 
 

Ekonomiska frågor  

Genomförandet av detaljplanen i de idag oexploaterade delarna medför kostnader för 
kommunen i form av utbyggnad av allmän platsmark (gata, park, torg och natur), vatten och 
avlopp inklusive dagvattenlösningar. Intäkter för kommunen sker i samband med 
tomtförsäljning och VA-anslutningsavgifter.  

Genomförandet av detaljplanen i de idag redan exploaterade delarna medför kostnader för 
kommunen i form av utbyggnad av allmän platsmark (gata, och torg). Genomförandet av 
detaljplanen i de idag redan exploaterade delarna medför kostnader för kommunen i form av 
utbyggnad av parkeringsplatser (planläggs som kvartersmark.) 

 

 

Tekniska frågor  
Scen och konserter 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig 
den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för 
att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. (2 kap. 2 § miljöbalken 
(1998:808)) 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 
för att motverka eller förebygga sådana verkningar. (26 kap. 19 § miljöbalken) 

För konserter och andra evenemang med hög ljudvolym (även från publiken) handlar det 
exempelvis om att ta reda på var de närmsta bostäderna finns och kartlägga vilka störningar 
för dessa som den egna verksamheten kan ge upphov till. Det är verksamhetsutövarens ansvar 
att ha kännedom om de riktvärden som gäller vid tidpunkten för åtgärderna som kan föranleda 
risk för olägenhet. Under rubriken Planförslag/Hälsa och säkerhet/Buller från 
besöksverksamheter finns beskrivet de nu gällande riktvärdena, men det är 
verksamhetsutövarens ansvar att ta reda på och förhålla sig till de riktvärden som gäller vid 
tidpunkten för åtgärderna som kan föranleda risk för olägenhet. Enligt 26 kap. 19 § 
miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att ha en så kallad egenkontroll som innebär att 
man löpande kontrollerar och planerar verksamheten så att olägenheter motverkas eller 
förebyggs. Verksamhetsutövaren ska också om begäran sker av tillsynsmyndigheten lämna 
förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder. 

 

Brand 

Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna 
ske utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt Svenskt 
Vatten P114. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på 
brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i 
samband med anmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 
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Avståndet mellan körbar väg och husens angreppspunkt får inte överstiga 50 m. Byggherren 
ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd inför startbesked. 

 

Markberedning 

Exploatören ansvarar för bortchaktningen av icke byggbara massor och för uppfyllnad med 
friktionsmaterial lämpligt för bebyggelsen. För de idag oexploaterade områdena förväntas 
dessa arbeten bli omfattande. 

 

Medverkande 

Detaljplanen har tagits fram i dialog med en förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp, 
med inbjudna representanter från tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

9 maj 2022 

 
 
Peter Hultin     Arpine Minasyan 
Planarkitekt     Stadsarkitekt  
 
Malin Svensson 
Planarkitekt  
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Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Checklistan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma om 
detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer 
fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innebär det 
att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Undersökning Berörs 
ej 

Påverkan  Kommentarer 

Detaljplan för del 
av Äskya 1:27 
m.fl., Furulund 

   

  Ingen Liten Måttlig Sto
r 

 

Riksintressen       
Naturvård1 x      
Friluftsliv1 x      
Kulturmiljövård x      
Kommunikationer  x    Planområdet ligger direkt 

väster om väg 23 som är 
utpekat riksintresse för 
kommunikationer. 
Framtagen trafikutredning 
visar att planändringen inte 
förväntas öka trafiken 
jämfört med nu gällande 
plan. 

Skyddad natur       
Naturreservat1 x      
Natura 20001 x      
Biotopskydd1 x      
Ängs- och betesmarker1 x      
Våtmarker1 x      
Sumpskogar2 x      
Nyckelbiotoper1 x      
Växt- och djurliv, 
rödlistade arter3 

x      

Strandskydd x      

Vatten       
Grundvatten  x    Större delen av planområdet 

är redan hårdgjort. Området 
är anslutet till det 
kommunala nätet för vatten 
och avlopp. Dagvatten från 
handelsplatsen leds till ett 
större dagvattenmagasin norr 
om Haganässkolan där 
dagvattnet fördröjs innan det 

Ytvatten  x    
Dricksvattentäkt  x    
Dagvatten  x    

 
1 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
2 https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata 
3 https://www.artportalen.se  
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förs vidare ut till Möckeln. 
Ett skyfallsmagasin finns 
ordnad sydväst om 
trafikplatsen där väg 120 
ansluter till väg 23. Till 
magasinet leds också vatten 
från trafikanläggningen.  

 

Kulturmiljö       
Fornminnen x     Området där det finns 

upptäckta fornminnen är 
redan så hårt exploaterat att 
de inte kan förväntas finnas 
kvar. Inom oexploaterade 
områden som planläggs för 
bostäder finns inga 
registrerade fornminnen. 

Kulturmiljöprogram x      
Kulturhistorisk miljö x      

Hushållning       
Mark, vatten och 
infrastruktur 

 x    Marken inom planområdet är 
sedan tidigare planlagd och 
till stora delar bebyggd. 
Planändringen medför inte 
att någon jungfrulig mark tas 
i anspråk utan ger en bredare 
användning av redan 
bebyggd miljö. För det 
oexploaterade området som 
planläggs för bostäder 
används marken inte för 
jordbruk och skogsbruket 
försvåras inte. 

Hälsa & miljö       
Buller   x   Utomhusscen. Se 

bullerutredning. 
Föroreningar luft x      
Föroreningar vatten  x    Se rubriken 

Konsekvenser/Konsekvenser 
för hälsa och 
miljö/Miljökvalitetsnormer 
för vatten 

Föroreningar mark x      
Lukt x      
Ljus   x   Utomhusscen påverkan på 

väg 23. Se utredning. 
Radon  x     
Strålning, 
elektromagnetiska fält 

 x     

Miljömål & hållbar 
utveckling 

     Planen medverkar till att 
målen för Älmhults kommun 
Miljöplan 2030 kan 
uppfyllas. Planförslaget är 
även i linje med Sveriges 
miljömål4. 

Säkerhet       

 
4 www.sverigesmiljomal.se/miljomalen  
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Trafik   x   Trafiksäkerheten förväntas 
öka, främst för oskyddade 
trafikanter. 
 

Farligt gods   x    Planområdet ligger utmed 
riksväg 23 som är 
rekommenderad transportled 
för farligt gods. 
Planförslaget har utformats 
utifrån de riktlinjer som 
finns framtagna för fysisk 
planering intill farligt gods-
led i Älmhults kommun. 
 

Översvämning x      
Ras och skred x      

Övrigt       

Mellankommunala 
frågor 

x      

Andra planer och 
program 

x      

Samlad bedömning 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i miljöbalken kapitel 6 och en strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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Kontaktperson: Björn Nilsson 
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Kvalitetsansvarig: Ann-Charlotte Thysell 

Handläggare: Madelene Persson, T:  +46104522066, madelene.persson@efterklang.se 

 

Sammanfattning: 

Inom ett specificerat område som är en del av Älmhults Handelsplats i Älmhult finns en yta som används för regelbundna 

icke bullrande aktiviteter så som marknad, utställning etc. 4-5 gånger om året planeras ytan användas för större 

musikarrangemang och därmed ska en detaljplaneändring ske för att möjliggöra ändringen av användningen av ytan. 

Efterklang har med anledning av detta, på uppdrag av Ingka Centres Älmhult AB, utfört en beräkning av ljudnivåer från 

musikarrangemang och publik.  

Förväntade ljudnivåer är beräknade utifrån tillgängliga förutsättningar ljudnivåerna vid framtida evenemang kan vara 

både högre och lägre än dessa. Speciellt osäker är de lägre frekvensbanden vilka påverkas mycket av vilken design som 

användas. Generellt minskas ljudets spridning i bredd om fler högtalarelement används. Skillnader mellan fram och 

bakriktning kan även det styras mycket utifrån designen av högtalaruppställningen. Med mer avancerade tekniker kan 

ljudet riktas ytterligare och ljudnivån minskas i specifika riktningar men det innebär även en högre kostnad. 

Beräknade ljudnivåer från musik och publik vid större musikarrangemang förväntas ge upphov till som högst 67 dBA vid 

befintliga bostäder. Vid nya framtida bostäder förväntas ljudnivåerna vara 76 dBA. Ljudnivån från musiken förväntas 

vara betydligt högre än ljudnivån från publiken.  

  

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA GODKÄND 

2021-06-02 0 Rapport MPN ACT  
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Utifrån beräknade ljudnivåer förväntas Folkhälsomyndigheten riktvärden inomhus överskridas både vid befintliga 

bostäder och vid planerade bostäder om inte fönster och fasader anpassas. 

Evenemangen planeras i dagsläget ske 4-5 gånger årligen vilket ska tas med i beaktning vid avvägande angående 

olägenhet tillsammans med de beräknade ljudnivåerna.  

I dagsläget rekommenderas det inte att placera bostäder direkt bakom scenområdet. En avskärmande byggnad som till 

exempelvis kontor eller alternativt hotell som är knutet till evenemanget ses som lämpligare och kan även hjälpa till att 

fungera som en skärm för bakomvarande bebyggelse. 
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PROJEKTNUMMER: 796354 - ÄLMHULT MAKING PLACE - REV: 0 Side 5 av 10 

1 INLEDNING: 

Inom ett specificerat område som är en del av Älmhults Handelsplats i Älmhult finns en yta som används för regelbundna 

icke bullrande aktiviteter så som marknad, utställning etc. 4-5 gånger om året planeras ytan användas för större 

musikarrangemang och därmed ska en detaljplaneändring ske för att möjliggöra ändringen av användningen av ytan. 

Efterklang har med anledning av detta, på uppdrag av Ingka Centres Älmhult AB, utfört en beräkning av ljudnivåer från 

musikarrangemang och publik.  

2 UPPDRAGSBESKRIVNING: 

Ljudnivåerna från musik och publik redovisas vid närmaste befintliga bostäder inom Hagalund, Hagabo samt för 

planerade framtida bostäder inom Furulund norr och Furulund syd. Nivåer redovisas också på 50 m avstånd från 

området i riktning mot Furulund Södra. Beräkningar görs för en scenplacering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Befintliga bostadsområden Hagalund och Hagabo samt framtida Furulund Norr och Syd. Röd area markerar 

området där utomhusscenen planeras placeras. 

3 RIKTVÄRDEN: 

För denna typ av arrangemang som sker sällan finns inga fastställda riktvärden för buller.  

Växjö kommun anger att riktlinjer för hur man hanterar buller för idrottsplatser kan vara vägledande, både 

Naturvårdsverkets riktlinjer 2020-09-23 och Boverkets riktlinjer 2020:22 vid hantering av buller från utomhusscenen. 

Folkhälsomyndigheten anger riktvärden inomhus för bostäder vilka återges nedan.  

 

Vid befintliga bostäder gäller följande riktvärden inomhus i rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum 

som används som sovrum. 

(Furulund Norr) 

(Furulund Syd - norr om väg) 

(Furulund Sydväst - direkt bakom eventytan) 
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PROJEKTNUMMER: 796354 - ÄLMHULT MAKING PLACE - REV: 0 Side 6 av 10 

TABELL 1: RIKTVÄRDEN ENLIGT FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS ALLMÄNNA RÅD OM BULLER INOMHUS. 

Ljudnivå I bostadsrum enligt FoHMFS 2014:13 
 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå 30 

LAeq (dB), Ekvivalent ljudnivå från musikanläggningar  

eller ljud med hörbara tonkomponenter 

25 

LAFmax(dB), Maximal ljudnivå 45 

 

Dessutom gäller krav för nedanstående linjära tersbandsnivåer. 

TABELL 2: KRAV PÅ LÅGFREKVENT BULLER, INOMHUS 

Tersband (Hz) 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Leq (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR: 

4.1 UTFORMNING 

Utredningen omfattar beräkning av ljudnivåer från livemusik från scen. Beräkning sker utifrån att musik pop/rock 

kommer framföras samt för en uppskattad publikmängd om 15 000 personer. 

Publikytan har erhållits från beställaren liksom en ungefärlig utformning av scenen, se figurer nedan:  

 

FIGUR 2: UNGEFÄRLIGT SCENUTFÖRANDE. 
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FIGUR 3: SCENPLACERING MARKERAT MED RÖTT X SAMT GRÅ YTA SOM ÄR TÄNKT YTA FÖR PUBLIK. 

 

4.2 BERÄKNINGSSTANDARDER OCH ANTAGANDEN 

Beräkningarna har utförts med SoundPLAN 8.2 enligt standarden ISO 9613-2:1996 vilken är en etablerad 

beräkningsmetod i Sverige idag. Beräkningarna är utförda med 3 reflexer och topografi utifrån 2+ höjddata, med 

byggnadshöjder utifrån visuell uppskattning med hjälp av google maps samt erhållet underlag.  

4.3 MUSIKSPEKTRUM 

Typ spektrum för musik har hämtats ur studien Ergänzung zur Sächsischen Freizeitlärmstudie Aktualissierung von 

EmissionskenngröBen und Prognoseverfahren fur Beschallungsanlagen im Freien 1(Tillägg till den saxiska studien om 

fritidsbuller – Uppdatering av immissionsparametrar och prognosmetoder för publika anläggningar utomhus). Spektrum 

för rock och pop har använts från denna studie. 

Enligt uppgift från beställaren optimeras scenuppställningen för att leverera en ljudnivå om LpA 100 dB på ca 45 m 

avstånd från scenen vilket ger en ungefärlig area på 1350m2. Därefter faller ljudnivån av.  Utifrån denna uppgift har en 

total ljudeffektnivå bestämts från nedanstående formel: 

 

1 Ergänzung zur Sächsischen Freizeitlärmstudie Aktualissierung von EmissionskenngröBen und Prognoseverfahren fur 
Beschallungsanlagen im Freien. 2019. 

x 
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LwA total ljudeffektnivå i dB från scenen LvA är den önskade ljudnivån i publiken 

A området i m2som den önskade ljudnivån ska klaras 

KG Korrektionsfaktor som beror på musikslag där kat 1 är jazz och akustik musik som förstärks elektroniskt, kat 2 är 

elektrisk musik samt trummor kat 3 avser pop och rock där även förproducerad musik används för återgivning. 

Ovanstående formel är på säkra sidan och vid faktiska beräkningar på en tänkt scenuppställning samt ingående 

komponenter kan ljudnivåerna vara lägre. 

Utifrån ovanstående formel fås LwA = 143 dB, då LvA ansatts till 100 dB, A = 1350 m2 och KG =+4 dB.  

Direktivitet i horisontell och vertikal riktning hämtas också från samma referens dock med justering för frekvenserna 

under 315 Hz då bashögtalare av cardoidtyp förväntas användas. Detta medför att vi får skillnader även för lägre 

frekvenser mellan framriktning (riktning mot publiken) och bakriktning (riktning bakom scenen). 

Där har istället direktivitet från beräkningsprogrammet SoundPLAN använts för en typ av cardoidhögtalare (DB4 sub). 

Detta ger en skillnad i direktivitet mellan fram och bakriktning på 5-15 dB för frekvensintervallet 31,5 Hz-315 Hz.  Se 

använd direktivitet för några frekvensband nedan: 

 

FIGUR 4 DIREKTIVITET FÖR TERSBANDEN 50 HZ, 100HZ SAMT 250 HZ. DÄR FRAMRITKNINGEN ÄR TILL HÖGER I FIGUREN 
OCH BAKRIKTNINGEN TILL VÄNSTER. 

Ansatt ljudeffektnivå för 31,5 Hz-315 Hz frekvensband är LwA 130 dB. 

Använd källhöjd vid beräkningarna är 9 m över mark för linearray systemet och 0,5 m över mark för bashögtalare. 

Används mer avancerade tekniker för att dämpa de lägre frekvenserna så som både inbördes delay och fasförskjutning 

förväntas ljudnivåerna i de lägre frekvensbanden bakom scenen att kunna bli upp till 15 dB lägre än de beräknade. Även 

antalet högtalarelement som placeras intill varandra påverkar ljudutbredningen och därmed kan även ljudnivåerna i 

sidled från scenen minskas genom att fler högtalarelement samverkar i riktning mot publiken. 
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4.4 PUBLIK 

För att beräkna ljudnivån från en publik på 15000 personer har en ljudnivå vilken motsvarar högröstat tal på en 

ståplatsläktare inom fotboll används (ref SoundPLAN). Av publiken förväntas ca 8000 personer att prata/låta samtidigt. 

Detta medför en total ljudeffektnivå LwA 113 dB som används vid beräkningarna.  

5 RESULTAT 

Beräknade ljudnivåer framgår från bilaga 1 och 2 där ljud från musik och publik redovisas separat. Observera att detta 

är beräknade ljudnivåer utifrån tillgängliga förutsättningar och att nivåerna vid framtida evenemang kan vara både 

högre och lägre än dessa. Speciellt osäker är de lägre frekvensbanden vilka påverkas mycket av vilken design som 

förväntas användas. Generellt minskas ljudets spridning i bredd om fler högtalarelement används. Skillnader mellan 

fram och bakriktning kan även det styras mycket utifrån designen av högtalaruppställningen. Med mer avancerade 

tekniker kan ljudet riktas ytterligare och ljudnivån minskas i specifika riktningar men det innebär även en högre kostnad. 

5.1 MUSIK 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer är som högst befintliga bostäder vid område Hagalund 66 dBA samt för Hagabo 67 

dBA. Inom de nya områdena Furulund norr är de ekvivalenta ljudnivåerna som högst 61 dBA med 59 dBA i markplan, 

samt för Furulund syd (norr om väg) som högst 68 dBA med 61 dBA i markplan. I det närmsta området norr om vägen 

som omger tänkt område för utomhus scen (Furulund sydväst), beräknas ljudnivån från musiken till upp till 76 dBA för 

de övre våningsplanen och omkring 75 dBA i markplan. 

På ett avstånd om ca 50m från tänkt eventyta fås en beräknad ljudnivå om 77 dBA i markplan. 

Tyngre fasader och befintliga fönster förväntas tillsammans dämpa ca 25-30 dBA om fönster inte är valda med en högre 

ljudreduktion. Folkhälsomyndigheten riktvärden inomhus för ljud från musikanläggningar total ekvivalent ljudnivå 25 

dBA inomhus förväntas därmed överskridas både för de befintliga bostadsområdena samt för de planerade områdena.  

Tersbandsnivåer vid fasad: 

De lågfrekventa ljudet påverkas mycket av vilka nivåer som ljuddesignern önskar att uppnå i publiken och nedanstående 

värden ska ses som indikativa.  

Tersbandsnivåer utomhus vid fasad vid befintliga bostäder i väster område Hagalund och Hagabo i norr förväntas vara 

omkring 30-35 dB över Folkhälsomyndigheten rekommenderade tersbandsnivåer inomhus.  

Vid nya planerade bostäder i Furulund norr förväntas tersbandsnivåer utomhus vara omkring 30 dB över 

Folkhälsomyndigheten rekommenderade tersbandsnivåer inomhus. För Furulund syd (norr om väg) förväntas de vara 

omkring 35 dB över samt för det närmsta delarna av området precis norr om vägen vilken omger området för utomhus 

scen 45 dB över Folkhälsomyndigheten rekommenderade tersbandsnivåer inomhus. 

Förväntade ljudnivåer medför att en tung fasad av tegel eller betong (utan fönster) förväntas dämpa ljudnivåerna så att 

Folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus kan klaras.  

Fönster dämpar lägre frekvenser sämre och generellt kan ca 20 dB dämpning vara förväntat. Detta medför att vi 

lågfrekvent kan förvänta oss en reduktion på ca 25 dB med en tung fasad samt antaget ca 30% fönster. Vi bedömer 

därmed att det finns stor risk för att Folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus överskrids både vid befintliga bostäder 

samt vid planerade bostäder.   
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BULLERUTREDNING FRÅN UTOMHUSSCEN     

 

PROJEKTNUMMER: 796354 - ÄLMHULT MAKING PLACE - REV: 0 Side 10 av 10 

5.2 PUBLIK 

 Beräknade ljudnivåer vid befintliga bostäder vid område Hagalund är som högst Leq 36 dBA samt för Hagabo 43 dBA. 

Inom de nya områdena Furulund norr är nivåerna som högst 45 dBA samt för Furulund syd 50 dBA samt Furulund sydväst 

56 dBA. 

På ett avstånd om ca 50m från tänkt eventyta fås en beräknad ljudnivå om 57 dBA. 

Observera att dessa beräknade ljudnivåer är tillfälliga och gäller för den tidsperioden när publiken låter. Om publiken 

låter ca 6 min av 60 min så minskas den beräknade medelljudnivån med 10 dBA för tidsperioden 1h. Ljud från publiken 

förväntas inte orsaka störning vid befintliga bostäder. 

 

6  SLUTSATS: 

Beräknade ljudnivåer från musik och publik vid större musikarrangemang förväntas ge upphov till som högst ekvivalent 

ljudnivå 67 dBA vid befintliga bostäder. Vid nya framtida bostäder förväntas ekvivalent ljudnivå vara 76 dBA. Ljudnivån 

från musiken förväntas vara betydligt högre än ljudnivån från publiken. Utifrån beräknade ljudnivåer förväntas 

Folkhälsomyndigheten riktvärden inomhus överskridas både vid befintliga bostäder och vid planerade bostäder om inte 

fönster och fasader anpassas. Förväntade ljudnivåer är beräknade utifrån tillgängliga förutsättningar, ljudnivåerna vid 

framtida evenemang kan vara både högre och lägre än dessa.   

 

Evenemangen planeras i dagsläget ske 4-5 gånger årligen vilket ska tas med i beaktning vid avvägande angående 

olägenhet tillsammans med de beräknade ljudnivåerna.  

I dagsläget rekommenderas det inte att placera bostäder direkt bakom scenområdet. En avskärmande byggnad som till 

exempelvis kontor eller alternativt hotell som är knutet till evenemanget ses som lämpligare och kan även hjälpa till att 

fungera som en skärm för bakomvarande bebyggelse. 
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Sammanfattning 

 
En idag oexploaterad tomt som ligger i anslutning till Älmhults Handelsplats 
planeras i framtiden att användas som utomhusarena för publika evenemang, 
bland dem större musikarrangemang. Då den tänkta scenplaceringen delvis 
vetter mot den vältrafikerade väg 23 behöver evenemangsbelysningens 
eventuella påverkan på trafiken utredas, och rekommendationer för åtgärder 
fastställas.  

Då scenens och belysningens faktiska utformning varierar med det enskilda 
evenemangets utformning, utfördes belysningsberäkningarna med hjälp av 
generella antaganden samförstånd med beställaren. En scenlösning 
simulerades som i storlek och omfattning mötte de förväntade kraven på den 
framtida anläggningen. Evenemangsbelysning är även dynamisk i färg och 
rörelse. Eftersom beräkningen utförs på en fast ljussituation kan resultatet 
endast ses som analys av en ögonblicksbild.  

Beräkningarna visade att vägen träffas av höga ljusnivåer då scenen placeras 
parallellt med den. Resultatet i mätpunkterna för bil, buss och lastbil 
indikerade att synnedsättande bländning uppstår. Försök gjordes med sänkta 
ljusnivåer, men mängden bländande ljus som nådde mätpunkterna var trots 
det hög. Eftersom ljuset dessutom är dynamiskt kan trafikfarlig distraktion 
uppstå då ögat dras till rörligt ljus.  

Mekanisk avskärmning av ljuset gav mycket goda resultat i beräkningarna. 
Lösningen innebär inga begränsningar för ljussättningen, men att genomföra 
lösningen på plats kräver investeringar. Att rikta scenen bort från vägen gav 
också goda resultat. En möjlig lösning sett från resultaten är att vinkla scenen 
något och komplettera med mekanisk avskärmning.  

Övriga åtgärder att beakta är att tillföra temporär vägbelysning eller att sänka 
väghastigheten. Väljer beställaren att placera scenen enligt förslag parallellt 
med vägen bör frågan lyftas med Trafikverket för samråd.  
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SYFTE & BAKGRUND 
En idag oexploaterad tomt i anslutning till Älmhults Handelsplats planeras i 
framtiden att användas som utomhusarena för större musikarrangemang för 
en publik med upp till 15 000 personer. Då den tänkta scenen delvis vetter 
mot den vältrafikerade väg 23 behöver evenemangsbelysningens eventuella 
påverkan på trafiken utredas, och rekommendationer fastställas.  

 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

 

Bild 1 Föreslagen placering av scen  

Utredning av ljusets påverkan från scenen baseras på avtalad placering enlig 
bild ovan. 

1.1 Placering 

Platsen för scenen ligger i utkanten av Älmhult, intill en större 
handelsplats med kommersiell aktivitet främst dagtid. Nordöst om den 
tänkta placeringen planeras bebyggelse i form av kontor, boende och 
hotellverksamhet. Väster om ytan ligger handelsplatsen med 
kommersiella byggnader och parkeringsytor. Söder om handelsplatsen 
sträcker sig väg 23, och ytterligare söder om vägen dominerar ett 
skogslandskap.  
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1.2 Användning 

Evenemangsytan som planeras vid handelsplatsen är tänkt att användas för 
tillställningar så som bilshower, stadsfestivaler och konserter. Denna studie 
undersöker den möjliga effekten av konsertbelysningen på vägen.  

Evenemangens omfattning bedöms vara, som högst, konserter för maximalt 
15 000 besökare. De är tänkta att äga rum 4–5 gånger per år. De äger rum 
principiellt under sommarhalvåret, och tänks pågå kvällstid.  

1.3 Väg 23 

Väg 23 ägs av Trafikverket, och är obelyst på den berörda sträckan. Den har 
en hastighetsbegränsning på 100 km/h, och årsdygnstrafik (ÅDT) uppmättes 
2014 till 6400 fordon per dygn. Den ligger svagt upphöjd i förhållande till 
scenen, cirka 1,2 meter högre. 

1.4 Scenens utformning 

Eftersom scenens utformning och evenemangsbelysning varierar med den 
enskilda produktionen är det beräkningsmässigt svårt att utvärdera deras  
inverkan på trafikanter. För att utvärdera förutsättningarna och de möjliga 
konsekvenserna gjordes därför generella antaganden i samförstånd med 
beställare. En scenlösning som i storlek och omfattning möter de tänkta 
kraven på den framtida anläggningen, fick representera ett troligt scenario i 
beräkningsmodellen. Modellen av scenen tillhandahölls av IKEA. 

 

 

Bild 2 Typscenens utformning 
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1.4.1 Använda armaturer 

Följande armaturer användes i beräkningen: 

• Blinders: 15 styck monterade på ovansidan, 10+10 styck på ramen  
Martin Rush Blinder 1 WW, 2x2 100W LED  
19 000+ lm, Wide 70°  
 

• Moving Heads: 97 styck monterade i undertak på scen 
GLP Impression X4 XL, 800W LED 
13 728 lm and 14 342 lm, 7° och 50° beam  
Användning: 50% - 50% uppdelning mellan spridningsvinklarna 
 

• LED skärmar: monterade på sidor och på bakvägg av scen 
Zumtobel Riassunto, 50W LED 
3600 lm, 7000 nits 
 

• Vägbelysning: placerad enligt vy från Google Maps 2021-02-01 för att 
simulera vägbelysning vid området 
Philips Iridium, 59W LED 
7 345 lm, DM optic 

1.5 Begrepp 

Följande definitioner av relevanta begrepp är tagna från 
Vägbelysningshandboken utgiven av Trafikverket. 

Glare rating, GR [-]. Glare rating är ett mått på synnedsättande bländning, 
baserat på den slöjluminans som belysningen och omgivningen ger upphov till 
i betraktarens öga. Det beräknade värdet på GR är ett tal i intervallet 10-90. 
10 motsvarar ej märkbar bländning och 90 motsvarar outhärdlig bländning. 

Luminans, L [cd/m2 ]. Ljusflödet ut från en yta, i en viss riktning, dividerat 
med arean av projektionen av ytan på ett plan vinkelrätt mot ljusflödets 
riktning (betraktelseriktningen). Enklare uttryckt kan man säga att 
luminansen beskriver ytans ljushet, sedd från en viss vinkel. Luminansen 
beror både på hur mycket ljus som infaller på ytan och på ytans reflekterande 
egenskaper. Enheten är candela per kvadratmeter 

Med synnedsättande bländning menar man en sådan bländning som gör 
att ljus sprids i ögat, vilket leder till en försämrad kontrastkänslighet och 
därmed en försämrad synförmåga. 

Slöjluminans (veiling luminance, LV): Oönskad och kontrastreducerande 
luminans som uppkommer i ögat på grund av infallande ljus. 

1.6 Underlag 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• A40F-010.dwg, A40P-010.dwg, A40S-010.dwg, A401-100.dwg, A403-
101.dwg, mottagna av IKEA 2021-01-14 

• Arena Ritning på området mottagen 2021-01-25 av IKEA 
• Köpmannen 1 och 2 grundkarta 2020-04-03.dwg mottagen 2021-01-

12 av Älmhults Kommun  
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2 REGELVERK 
I normen CIE150:2003_CIE126-1997 Obtrusive Light beskrivs 
gränsvärden för störande ljus och bländning.   
 

2.1 Obtrusive light 

Mängden störande ljus, eller obtrusive light, bedöms i förhållande till 
omgivningsbelysningen. Det som avgör är hur stor kontrasten är mellan 
omgivningens ljusnivå och det tillförda ljuset. 

Enligt tabellen Environmental Lighting Zones definieras följande kategorier:  

Zon Omgivning Ljusmiljö  Exempel 

E1 Naturlig Mörk Nationalpark och skyddad miljö 

E2 Lantlig Låg distriktsljusstyrka Bostadsområde eller industriell miljö i 
lantlig omgivning 

E3 Förort Medium 
distriktsljusstyrka 

Bostadsområde eller industriell miljö i 
förortsomgivning 

E4 Urban Hög distriktsljusstyrka Stadscentrum och kommersiella 
områden 

Tabell 1 Environmental Lighting Zones ur CIE150:2003_CIE126-1997 Obtrusive Light 

Enligt klassningen hamnar handelsplatsen där scenen ska placeras i zon E3.  

2.2 Skyltluminans 

I standarden beskrivs även gränsvärden för skyltluminans från skyltfönster 
eller kommersiell belysning, baserat på vilken ljusmiljö området har. Även om 
scenbelysning i sig inte är skyltbelysning i ordets rätta bemärkelse, kan 
riktvärdena användas för att diskutera de lysande LED skärmarnas luminans. 
Gränsvärdet för belysningen på handelsplatsens LED skärmar hamnar då på 
800cd/m2.  

2.3 Bländning 

I sammanhang med exteriör belysning mäts TI (Threshold Increment, eller 
tröskelvärdesökning, förlorad synbarhet orsakad av synnedsättande bländning 
från belysning) samt GR (Glare Rating - Bländningsklass enligt CIE 
112:1994).  

Enligt CIE document 112-1994 gäller följande gränsvärden för mätbar 
bländning GR: 

• GR 90 medför ohållbar bländning  
• Gränsvärdet att inte överskrida för vanlig trafik är GR 45, 

långsamtgående trafik GR 50.  
• Bländningen är märkbar vid GR 30. 
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2.4 Adaptation 

Ögat anpassar sig fort när det utsätts för starkt ljus. Däremot tar det längre 
tid för ögat att återanpassa sig till mörkret. Därför behöver ögat högre 
ljusnivåer att kompensera synnedsättande bländning för att kunna utskilja 
objekt på vägbanan. Mängden av ljus som behövs för att väga upp 
bländningen beror på omgivningen och nivån av vägbelysning. Detta beskrivs 
nedan. 

Enligt Tabellen nedan Maximum values of threshold increment from non-road 

lighting installation (CIE150:2003_CIE126-1997) gäller följande:  

 

Tabell 3 Maximala värden för tröskelvärdesökning 

Väg 23 är obelyst, vilket innebär att gränsvärdet för slöjluminans (bländning) 
ligger på 0,037cd/m2. 

2.5 Störande och missvisande ljus i stor omfattning 

Sveriges Regerings Väglag (1971:948) har också en text gällande 
Störande och missledande ljus i stor omfattning. Där står att 
förekomsten av ljusstarka objekt nära en obelyst väg kan göra det 
nödvändigt att belysa vägen för att skapa acceptabla 
synbarhetsförhållanden.  

 

3 BERÄKNINGAR 

För att utvärdera mängden ljus mot vägen utfördes beräkningar med 
mätpunkter utsatta med tre meters mellanrum på vägen, på tre höjder i varje 
position: personbil 110 cm ovan mark, buss 180 cm ovan mark och lastbil 230 
cm ovan mark. Punkterna representerar förarnas blick där bländningen mäts. 

För att kunna jämföra det bländande ljusets intensitet i de olika beräknade 
situationerna mäts bländtalet GR i de utsatta mätpunkterna.  
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Eftersom scenens belysning är rörlig och dynamisk i färg och styrka blir 
beräkningen endast bedömning av en ögonblicksbild.  

3.1 Resultat 1: Scen parallell med väg 

Scenen är placerad, enligt förslag från beställaren, parallellt med vägen. 
Belysningen på full intensitet och är riktad mot scen och publik.   

 

Bild 3 Diagram över GR-värden mätta i tre höjder på väg 23 vid önskad scenplacering  

 

Beräkningen visar höga GR värden. Bländningen uppmäts över GR 75 för alla 
tre mäthöjder på stora delar av sträckan, och över på GR 88 på den 
vägsträcka där scenen framstår bäst i trafikantens synfält.  

3.2 Resultat 2: Mekanisk avskärmning med lastbilar 

Scenen är placerad enligt förslag från beställaren parallellt med vägen. 
Lastbilar med en höjd på 3,9 meter har placerats för att blockera ljuset. 
Belysningen är på full intensitet, riktad mot scen och publik. 
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Bild 4 Diagram över GR-värden mätta i tre höjder på väg 23 vid önskad scenplacering med 
lastbilar för att hindra ljuset 

 

Lastbilarnas placering har ingen märkbar inverkan på bländningen mot vägen. 
Resultatet visar fortsatt höga GR värden. Bländningstalet GR uppmäts över 75 
för alla tre mäthöjder på stora delar av sträckan, och över på 88 där scenen 
är mest synlig.  

 

 

Bild 5 Scenens höjd gör att ljuset inte blockeras av lastbilarnas placering.  

Vägen ligger ungefär 1,2 meter över scenens nivå. Scenens höjd, vägens nivå 
och avståndet från scen till väg gör att lastbilarnas placering inte hindrar 
ljusets spridning. 
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3.3 Resultat 3: Sänkta ljusnivåer 

För att undersöka hur ljusnivåerna inverkar på bländningen mot vägens 
sänktes nivåerna. LED skyltarnas luminans vid sidorna av scenen och vid 
scenens bakre vägg sänktes från 7000cd/m till 800cd/m enligt normen för 
skyltbelysning.  Se 2.2 skyltluminans. Övriga armaturer dimrades till 80% av 
installerad nivå.  

Resultatet från beräkningen visar att ljusnivåerna på mätpunkterna även 
sänktes, men att de ändå överskred gränsvärdet.  

 

 

Bild 6 Diagram över GR-värden mätta i tre höjder på väg 23 vid önskad scenplacering med 
sänkta ljusnivåer  
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3.4 Resultat 4: Mekanisk avskärmning 

Mekaniska barriärer placeras strategiskt för att skärma ljuset. En vertikal yta 
på 3 meters höjd från vägen sett placeras längs med vägen, och en vertikal 
yta på över 8 meters höjd placeras i förlängning med byggnaden vinkelrät 
mot vägen för att hindra strålning i vägens riktning.  

 

Bild 7 Mekanisk blockering av ljuset i form av vertikala ljushinder 

De vertikala skärmarnas placering skär av ljusflödet. Ljusnivåerna i 
nätpunkterna är mycket goda.  
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3.5 Resultat 5: Vinklad scen 45 grader 

För att undersöka hur scenens riktning i förhållande till vägen påverkar det 
bländande ljuset gjordes ett försök där scenen riktas 45 grader bort från 
vägen, mot det kommersiella området och dess parkeringsområde.  

 

Bild 8 Scenen riktas 45 grader från vägens riktning 

Där scenens belysning är synlig från vägen är den mätbara bländningen 
fortfarande för hög <59, dock lägre än i tidigare placering. Sträckan som visar 
höga värden har också förkortats.   
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Datum: 2021-02-22  Ljusbulleranalys Utomhusscen Sida 14 (15) 

3.6 Resultat 6: Scen vänd bort från väg 

Scenen är vänd mot handelsområdet och parkeringsområdet. Belysningen är 
på full intensitet, riktad mot scen och publik. 

 

 

Bild 9 Scenen vänd i motsatt ritning från vägen 

Då scenen vänds bort från vägen kvarstår ingen källa till bländning.  

4 DISKUSSION 
Scenens föreslagna placering längs med väg 23 orsakar potentiellt stor risk 
för stark bländning hos trafikanter. Bländning är ett stort problem då det 
sänker förarens möjlighet att anpassa sin syn till hinder på vägen. Ett 
evenemang på 15 000 åskådare ökar sannolikt även flödet av trafik, vilket bör 
tas i beaktan. Det är även möjligt att personer vistas intill vägbanan vilket 
förstärker behovet av god sikt hos förare. 

Beräkningarna visade att då armaturerna dimras bättras resultatet något, 
men de uppmätta bländningsnivåerna är fortfarande mycket höga. 
Spotlighten beräknades på 80% av sin fulla styrka, och LED panelerna 
sänktes från 7000 cd/m till 800cd/m. Att dimra ljusnivån till skyltbelysnings 
gränsvärde minskade inte bländningen märkbart, men skapar en anläggning 
med förutsättningar under normen för konsertbelysning- vilket borde påverka 
upplevelsen. Trots reducerade ljusförhållanden uppnås inte en säker miljö för 
fordon då scenen placeras intill vägen.  
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Datum: 2021-02-22  Ljusbulleranalys Utomhusscen Sida 15 (15) 

Att mekaniskt hindra ljuset visade goda resultat i beräkningarna. Med denna 
åtgärd kan scenen placeras som tänkt utan att begränsa produktionens 
ljussättning eftersom ljuset inte når vägen. Den optimala utformningen av 
ljusbarriärerna kan utredas, men åtgärden innebär potentiellt stora 
investeringar för ett temporärt evenemang. 

Att rikta scenen bort från vägen förbättrar förhållanden för förare. Finns 
förutsättningar för detta sett från övriga perspektiv är det ur ljussynpunkt en 
billig och effektiv lösning. Åtgärder kan även utarbetas som kombinerar en 
vinkling av scenen med mekaniska hinder.  

Det som inte kan mätas i ett statiskt scenario är det dynamiska ljuset, och 
dess inverkan på föraren. Plötslig bländning kan uppstå vid lasersvepningar, 
och då publikbländare vänds mot vägen. Distraktionen från installationen är 
svår att mäta. Rörligt ljus lockar blicken och kan leda till nedsatt aktsamhet. 
Eftersom scenen är synlig från vägen kan det även vara lockande att söka en 
glimt av artistens uppträdande. 

4.1 Övriga åtgärder 
När scenen placeras parallellt med vägen utan mekaniska hinder har 
belysningen en stor påverkan på vägen och säkerheten för förarna. Det är en 
fråga som måste förankras med Trafikverket. 
 
En möjlig åtgärd som kan diskuteras med Trafikverket är att temporärt sänka 
hastigheten på vägen. Evenemangen förväntas äga rum 4 - 5 gånger per år, 
så de möjliga trafikstörningarna skulle kanske inte ha stora konsekvenser.  
 
Ytterligare en åtgärd som kan diskuteras med Trafikverket är att tillföra 
temporär vägbelysning på den utsatta sträckan för att jämna ut kontrasterna 
från den obelysta vägen i förhållande till det dynamiska ljuset.  
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1. Bakgrund och syfte 
Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en 
dagvattenutredning som ska utgöra underlag till Detaljplan för Äskya 1:27, Furulund. 
Aktuellt detaljplaneförslag avser möjliggöra bostäder och verksamhetsområden. 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, 
förändringarna i dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt 
detaljplaneförslag, behov av rening och fördröjning samt ge förslag på   
dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet. 

Föreliggande dagvattenutredning är baserad på tilltänkt exploatering enligt 
plankarta daterad 2022-02-16, se figur 1. 

 

  

Figur 1 Plankarta, daterad 2022-02-16 
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2. Allmänt 

2.1. Planområde 
Aktuellt område för dagvattenutredning, Furulund är beläget i östra Älmhult. I 
norr begränsas området av Danska vägen, i söder mot handelsområdet med Ikea, i 
väster mot Äskya avfallsanläggnings lakvattendammar och i öster mot Väg 23. 

Planområdet är cirka 38,1 hektar och utgörs i nuläget till största delen obebyggd   
skogs- och mossmark. Två privata fastigheter, Äskya 1:20 och 1:31 finns inom 
planområdet. Handelsvägen korsar planområdet och kommer att vara oförändrad 
i sträckning och höjd. Översikt ses i figur 2.  

 

 
Figur 2 Planområde 

Det två vita områdna insprängda mellan Handelsvägen och verksamhetsområdet i 
söder, se figur 1 benämns optionsområdet och ingår inte i detaljplanen.  
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2.2. Befintligt dagvattennät 
Det finns inget utbyggt dagvattenledningsnät inom planområdet. Befintliga diken 
och vägtrummor avvattnar området, se plansch 1.  I nordväst finns trumma, 
under Danska vägen som utgör utlopp för planområdet. Under Väg 23 leder 
befintlig trumma vatten från Froafälle mosse till planområdet. I nordöst finns en 
trumma under Danska vägen. Då vattengången är osäker är det inte klarlagt om 
denna trumma belastar planområdet eller inte.  

Det finns ett dikningsföretag inom planområdet, ”Gemöns torrläggningsföretag 
av år 1938”, se figur 3. "Företaget avser att genom upptagande av åtskilliga diken 
och dikesgrenar bereda ökad möjlighet till torrläggning av i företagets ingående 
odlad jord. En ej oväsentlig del av annan mark beräknas även vinna nytta av 
företaget i angivna hänseenden." 

En del av dikningsföretaget har sin början i den västra mossen och avvattnar 
planområdet åt nordväst via trumma i Danska vägen och vidare mot Möckeln. 
Dikningsföretaget har inte omprövats. Planområdets nordvästra hörn ingår i 
båtnadsområdet, men övriga mark har ingen båtnad av markavvattningsföretaget. 
Dikeslängden är totalt 5270 meter, från planområdet till Möckeln. 

  

Figur 3 Dikningsföretag inom undersökningsområdet 
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2.3. Hydrologi och avrinningsområde 
Planområdet ingår i ett större avrinningsområde om cirka 47 ha som avleds via 
vägtrumma genom Danska vägen och vidare till Möckeln, se plansch 1. Cirka 20 
ha av Froafälle mosse öster om Väg 23 avleds genom planområdet då man ser 
avrinningsstråk i Scalgo. Froafälle mosse är en dikad torvtäkt och avrinning från 
denna är svår att analysera korrekt utifrån terrängmodell. 

Höjdskillnaden inom planområdet varierar mellan cirka +146 och cirka +157.  

Enligt tidigare utredningar och mätningar samt nyligen gjorda mätningar framgår 
att grundvattennivåerna i området ligger högt eller mycket högt. I mossmark kan 
grundvattennivån antas ligga i markytan.  

Generellt är de lägre mossmarkerna blötare och vattnet rinner hit från de högre 
partierna. Kyrke myr i nordväst, område mot Danska vägen i nordöst, mellan 
Handelsvägen och Väg 23 samt optionsområdet i söder utgör tre tydliga lågpartier 
inom planområdet. Delar av Froafälle mosse öster om Väg 23 samt de södra och 
mellersta delarna av planområdet avvattnas genom diken till Kyrke myr.  

Området mot Danska vägen i nordöst är förbundet via befintlig vägtrumma mot 
ett lågparti norr om Danska vägen. Dimension och vattengång på vägtrumman är 
osäker och det behövs vid detaljprojektering säkerställas att vatten från 
planområdet inte leds bort via denna trumma. Vägdiken längs Danska vägen leder 
en del av detta vatten vidare mot nordväst och den befintliga cykelundergång som 
utgör en instängd lågpunkt.  

2.4. Recipient 
EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 
Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 
åtgärdsprogram för i princip alla vattenförekomster, såväl yt- som grundvatten. 
Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 
vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 
status ska ha uppnåtts. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras 
i 5 kap. miljöbalken.   

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.  

Aktuellt planområde berörs av ytvattenförekomsten Möckeln (SE628323-139679). 
Närmaste grundvattenförekomst Älmhultsåsen påverkas ej.  
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Möckeln  
Möckeln ingår i Helge ås huvudavrinningsområde. Sjön är 10 meter djup, har en 
yta på 46,1 kvadratkilometer och befinner sig 136 meter över havet. Vid provfiske 
har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och 
faren. 

Tre tillflöden finns, den större Helge å som mynnar i Möckeln vid Diö i nordöst, 
samt de två mindre Lilla Helge å och Agunnarydsån (som även den benämns 
Helge å i mer nutida källor) som mynnar i sjön längst i nordöst respektive 
nordväst. Utloppet från sjön sker vid fastigheterna Älvanäs och Byvärma i 
nordväst, där Helge å sedan fortsätter söderut mot Hanöbukten i östra Skåne.  

Vattenståndet kan variera cirka 1 meter upp eller ner över medelvattenlinjen (137 
till 135 meter över havet) beroende på nederbörd och tillrinning, men sjön är inte 
reglerad. (Källa Wikipedia) 

Enligt senaste statusklassning i VISS (2017-2021) har vattenförekomsten klassats 
som ytvatten som ej uppnår god kemisk status och med måttlig ekologisk status. 

Den kemiska statusen klassas som ”uppnår ej god” då gränsvärdet för kvicksilver 
överskrids, vilket det gör i alla Sveriges undersökta sjöar. Den ekologiska statusen 
har bedömts som ”måttlig” med avseende på fisk, morfologiska förändringar och 
kontinuitet.  

Beslutade miljökvalitetsnormer för Möckeln är enligt gällande förvaltningscykel 
2021-2027 ”god ekologisk status 2033” och ”god kemisk ytvattenstatus”.   
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2.5. Markförhållanden  
Detaljplaneområdet består till största delen av torvmark med moränryggar, se 
Figur 4. Enligt SGU:s grova klassning av genomsläppligheten är den hög i 
delarna med isälvssediment, medelhög i områdena med morän och låg i områdena 
med torv.  

Då marken i nuläget består av skogsmark finns troligen inga markföroreningar.   

Inom planområdet finns en känd vattenbrunn vid de privata fastigheterna. 

 
Figur 4. Ytliga jordarter enligt SGU. Brunt är torv, blått är morän och grönt är 
isälvssediment.  
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2.6. Lakvattendammar Äskya avfallsanläggning 
Nordväst om planområdet och Danska vägen är Äskya avfallsanläggning 
lokaliserad. I direkt anslutning till planområdet i nordväst finns 
behandlingsanläggning för avfallsanläggningens lakvatten. Anläggningen består av 
dammar och våtmarker där lakvattnet behandlas innan det pumpas söderut till det 
kommunala dagvattenledningsnätet med utlopp i Drivån. Lakvattenbehandlingen 
med samtliga dammar och uppsamling ingår i miljötillståndet för Äskya 
avfallsanläggning. I tillståndet har ett skyddsavstånd på 100 meter från 
behandlingsanläggningen till bostadshus angivits.   

Lakvattensystemet har ett antal provtagningspunkter i egenkontrollprogrammet 
för Äskya avfallsanläggning. Främst är det en kontrollpunkt för lakvatten (A10) 
samt två kontrollpunkter för ytvatten (Y10 och Y11) som berörs av planområdet, 
se plansch 1 o 2.  

I punkt A10 kontrolleras värdena i lakvattnet efter att vattnet har genomgått hela 
behandlingssystemet för lakvatten. I tillståndet för anläggningen finns angivet ett 
antal begränsningsvärden som vattnet måste uppnå för att få ledas vidare till 
recipient. I nuläget bedöms vattnet i A10 inte påverkas av ytvattnet som rinner 
öster om anläggningen (planområdet) och det är viktigt att detta förhållande 
bibehålls.  

Punkt Y11 är en uppströmspunkt som fungerar som referenspunkt för 
ytvattenkvaliteten i området. Det är viktigt att denna punkt inte påverkas av 
lakvatten.  

I punkt Y10 kontrolleras om något läckage sker från behandlingssystemet till diket 
som rinner strax öster om anläggningen.  

Vattnet i punkt Y10 och Y11 kommer att vara påverkat av vatten från 
planområdet. Det är dock viktigt att förhållandet mellan punkt Y10 och punkt 
Y11 är jämförbart även efter exploateringen för kontroll av eventuellt läckage av 
lakvatten. Utlopp av dagvatten mellan dessa punkter bör därför begränsas.    

För att hindra vatten från översilningsytan att blandas med befintliga diken 
föreslogs vid projektering av behandlingsanläggningen en vall i nära anslutning till 
grusvägen/gångvägen som går från planområdet mot lakvattendammarna. Höjden 
föreslogs till +146,3 möh. Det är oklart om denna vall byggdes vid anläggandet av 
dammarna. Vid exploatering av planområdet föreslås en förlängning av denna vall, 
se plansch 2. Lämplig höjd på en vall och mark mot lakvattenanläggnigen är 
minst +146,3 möh. Utformning bör utredas vidare vid detaljprojektering av diken 
och dagvattendamm.  
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Planområdets vatten kommer inte att påverka lakvattenanläggningen då detta leds 
norrut mot Möckeln.  

2.7. Dagvattenhantering 
Följande önskemål finns för dagvattenhanteringen i planområdet:  

- Fördröjning och omhändertagande av dagvatten skall ske i kommunal 
regi. 

- Dagvattnet får inte påverka Äskyas avfallsanläggnings anläggningen för 
lakvatten. 

- Öppna dagvattensystem uppmuntras. 
- Pumpning av dagvatten ska undvikas. 
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3. Dimensioneringsförutsättningar  
Utloppet från planområdet utgör början på en av delarna i det dikningsföretag 
som beskrivits tidigare i denna utredning. För att inte förändra förutsättningarna 
nedströms bör utflödet från planområdet inte belasta dikningsföretaget med högre 
flöden än dagens. Dimensionerande blir trummans dimension 600 mm under 
Danska vägen. Med antagen lutning på 5 promille ger detta ett maximalt utflöde 
på cirka 450 l/s.   

Regnets varaktighet har utifrån rinnsträckor antagits till 35 minuter.    

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 och där förväntas 
årsmedelnederbörden att öka. För att kunna möta de större flödena har en 
klimatfaktor på 1,25 använts.  

3.1. Förutsättningar och antaganden 
Beräkningar utgår från ytor/markanvändning enligt förslag daterat 2022-02-16, se 
figur 5.  

 

  

Figur 5 Planerad markanvändning, illustration februari 2022 
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Ett område i söder mellan verksamhetsområdet och Handelsvägen, kallat 
optionsområdet ingår inte i föreliggande detaljplan, se plansch 2.  Området 
avvattnas mot planområdet. Beräkningsmässigt ingår därför området och antas 
utgöras av bostäder i framtiden.  

Markanvändningar och använda avrinningskoefficienter redovisas i tabell 1.  
Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har tagits från Svenskt Vattens 
publikation P110. 

Tabell 1 Markanvändning i hektar 
 Avrinnings- 

koefficient 
Nuläge (ha) Efter exploatering (ha) 

Väg – Väg 23 0,8 0,91 0,91 
Lokalgata – Handelsvägen 0,8 1,17 0  

(ingår i markanvändning 
bostäder, förskola, verksamhet) 

Våtmark 0,2 7,04 7,04 
Blandat grönområde 0,1 38,13 13,09 
Bostäder 0,5 0 22,55 
Industriområde 0,6 0 3,66 
Totalt  47,25 47,25 
Reducerad avrinningsyta 
(hared) 

 6,9 17,0 

 

Föreslagen dagvattenhantering utgår från dagvattenanslutning till kommunalt 
ledningsnät. 

Området bör definieras som tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens 
definition med minimikrav på återkomsttider enligt tabell 2. Återkomsttiden för 
det dimensionerande flödet är enligt tabellen 20 år (för trycklinje i marknivå). De 
valda dimensionerande regnen skall även ökas med en klimatfaktor.  

Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 
 Återkomsttid 

för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid för 
trycklinje i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 
Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 
Centrum- och affärsområden 10 30 >100 
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4. Resultat 

4.1. Dimensionerande flöden och fördröjning 
I tabell 3 redovisas dimensionerande flöden för ett regn med 5-, 10-, 20- och 100-
års återkomsttid före och efter föreslagen byggnation inom planområdet. Dessa 
flöden gäller längst nedströms innan utloppet genom Danska vägen. Beräkningar 
har genomförts för en återkomsttiden 20 år.  

Tabell 3 Dimensionerande flöde inkl. klimatfaktor 
Återkomsttid Nuläge (l/s)  

 
Efter exploateringen (l/s) 

5 år 770 1800 
10 år 960 2300 
20 år 1200 2900 
100 år 2000 4900 

 

Froafälle mosse öster om Väg 23 antas beräkningsmässigt belasta planområdet 
med 1,5 l/s∙ha vilket ger ett tillskott på 30 l/s. Värt att notera är att störst tillflöde 
från mossen förväntas ske vid långa varaktigheter och det som är 
dimensionerande när det gäller utjämningsbehovet är regn med kortare 
varaktighet. 

Enligt beräkningen uppnås störst utjämningsvolym vid en varaktighet av 70 
minuter. 

I nuläget finns utjämningsvolymer i befintliga lågpartier. I och med exploateringen 
måste fördröjningsvolymer säkerställas. För att utreda fördröjningsbehovet antas 
att befintligt system klara ett flöde på 450 l/s och resterande flöde måste 
fördröjas. 450 l/s motsvarar ungefär flödet från ett regn med 1-års återkomsttid 
utan klimatfaktor innan exploatering. Fördröjningsbehov redovisas i tabell 4. 

Tabell 4 Fördröjningsbehov 
 10-års regn 20-års regn 100-års regn 
Fördröjningsbehov (m3) 3300 4700 10 000 
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5. Förslag till dagvattenhantering i planområdet 

5.1. Allmänt 
Inom planområdet föreslås allmänt mycket gröna stråk och öppen 
dagvattenhantering med diken och dagvattendamm, se plansch 2. Området 
planeras för bostäder och verksamheter som skall ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Ledningsnät kommer avleda dagvatten från 
bebyggelse och lokalgator till dikesstråken. 

5.2. Inom gatumark och naturmark 
Dagvattendamm 
För att säkerställa behovet av fördröjning och rening föreslås en damm/våtmark i 
nordväst innan områdets dagvatten leds ut från området under Danska vägen. 

Mätningar visar att grundvattnet vid placeringen av föreslagen damm/våtmark 
ligger i eller nära markytan delar av året. Även om de dimensionerande regnen 
troligen inte inträffar när grundvattnet är som högst bör detta antas som 
dammens permanenta vattenyta och utjämningsvolymen räknas från denna nivå. 
Utifrån detta visar beräkningar att det finns goda möjligheter att fördröja och rena 
dagvatten.  

Föreslagen damm/våtmark dimensioneras med ett areaförhållande på 
300 m2/reducerad hektar. För att erhålla god rening bör detta förhållande 
generellt inte understiga 150 m2/reducerad hektar. Föreslagen damm blir också 
stor nog att rymma tillräckligt mycket vatten för att klara fördröjningskrav. God 
hydraulisk effektivitet är ett krav och dammen/våtmarken ska helst utformas med 
en varierad organisk form. Som god utformning rekommenderas det att dammen 
har ett längd/ breddförhållande på minst 2:1 (>3:1 rekommenderas), en grund 
zon, flacka slänter och ett vattendjup på minst 1,2 meter. Exempel på damm kan 
ses i figur 6.  

Det är viktigt att denna yta i nordväst planläggs så att funktionen för att kunna 
rena och fördröja dagvatten säkerställs. 
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Figur 6 Exempel på damm, Björnökärr i Kalmar 

Diken och kulvert 
Ett större huvudstråk för avledning av dagvatten föreslås, se plansch 2. Med 
fördel utformas detta stråk som öppen dagvattenhantering genom diken. I stor 
utsträckning förslås befintliga rinnstråk/diken att utnyttjas. Eftersom rening och 
fördröjning naturligt placeras i nordväst där det finns väl tilltagna ytor för 
dagvattenhantering ses inget behov att leda vatten som tillrinner planområdet och 
vatten från exploateringen i separata system. Dagvattnet från exploateringen är 
inte heller kraftigt föroreningsbelastat.  

Dagvattnet från det mellersta, södra och västra området leds via detta system till 
föreslagen damm i nordväst. En del av detta system är placerat norr om 
skolområdet och hanterar främst vatten från den östra sidan av Handelsvägen det 
som idag leds genom befintlig trumma genom vägen, se plansch 2. Befintlig 
trumma genom grusvägen (vid punkt Y10) mot lakvattendammarna bör vid 
detaljprojektering ses över så den inte utgör en begränsning. 

Vatten från den nordöstra delen av området föreslås att ledas via en ledning till 
dammen i nordväst, se plansch 2. Vid kraftigare flöden skapas möjlighet att 
ytledes avleda vatten mot vägdiket längs med Danska vägen. Danska vägen är 
kommunal och vägdiket föreslås vid exploatering att anslutas till dammen i 
nordväst så att vägdagvattnet erhåller rening.   

Avskärande diken behövs där avrinning från omkringliggande mark faller mot 
bebyggelse, se plansch 2.  
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Både större och mindre dagvattenanläggningar kräver underhåll för att fungera. 
För att möjliggöra underhåll krävs utrymme bredvid dikena där en maskin kan 
komma fram och exempelvis rensa, se figur 7. Utrymmet utformas med fördel 
som ett gångstråk. 

 

Figur 7 Principsektion för dike i naturmark  
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5.3. Inom kvartersmark 
Nedan ges exempel på ytterligare åtgärder för rening och utjämning av dagvatten 
som med fördel kan vara utformad för att bli en positiv del av gestaltningen. 
Gemensamt för förslagen är att det behövs en yta på cirka 5-10% av den 
hårdgjorda ytan för att uppnå god reningseffekt. Dränering och bräddutlopp bör 
beaktas vid anläggandet för att hantera extremflöden.  

Multifunktionell yta/torrdamm 
Parker och gårdar kan utformas som multifunktionella ytor/torrdammar. Ytan 
utformas som en nedsänkt grön yta med exempelvis gräs, se figur 8. Till ytan leds 
dagvatten för att infiltrera. Vid kraftig nederbörd används ytan för att utjämna 
flöden och det bildas då en tillfällig vattenspegel och vid torr väderlek kan ytan 
användas som parkyta, se figur 9. För att säkerställa att vatten inte blir stående 
längre perioder bör anläggningen utformas med dränering eller bottenutlopp. 
Reningseffekten blir högre ju mer vatten som kan infiltrerar och inte bara rinna 
över ytan till ett utlopp.

 

Figur 8 Principskiss torrdamm 

 

Figur 9 Exempel på multifunktionell yta 
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Regnbäddar och infiltrationsytor 
Dagvatten från tak och parkering kan ledas till särskilda planteringar (regnbäddar) 
utformade för hantering av dagvatten. Dessa regnbäddar som även kallas för 
biofilter kan utformas upphöjda för att hantera takdagvatten eller nersänkta för 
hantering av markvatten från hårdgjorda ytor, se figur 10 och 11. 
Dagvattenhantering i regnbäddar på parkeringsytor är ett bra sätt att rena 
dagvatten och att få in grönska i området. Om markförhållandena tillåter kan 
regnbäddar utföras som öppna system där det renade dagvattnet perkolerar ner till 
grundvattnet. Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen är jordart och 
grundvattenförhållandena sådana att anläggningarna bör förses med dränering och 
bräddutlopp. 

Figur 10 Exempel på upphöjd regnbädd för 
takvatten, källa Hekla regnbädd 
- Bara Mineraler 

Figur 11 Exempel på nedsänkt 
dagvattenhantering på 
parkering, källa Uppsala 
Vatten 

 
Regnbäddar kräver en väl genomtänkt placering och utformning då dagvattnet 
företrädesvis leds till regnbäddarna ytledes. För att bibehålla anläggningens 
renings- och fördröjningsfunktion krävs regelbunden tillsyn och underhåll.  

Enkla infiltrationsytor kan skapas genom att stuprörs utkastare leder ut vattnet via 
betongplattor s.k. ränndalsplattor till en gräs- eller grusyta, se figur 12. Viktigt är 
att marken lutar bort från huset för att inte orsaka fuktskador samt att rännan är 
tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem.   
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Figur 12 Utkastare med ränndalsplattor 

Regnvattentank 
Att leda dagvatten från tak till tankar (ovan eller under mark) är ett bra exempel 
på en dagvattenåtgärd där dagvattnet kan användas som resurs (bevattning), se 
exempel på utförande i figur 13. Regnvattentankar ovan mark måste kunna 
tömmas och ha en förbiledning vintertid. Bräddning för flöden större än 
dimensionerande flöde krävs. 

 
Figur 13 Regnvattentank, källa Avloppscenter 

Oljeavskiljare 
Beroende på verksamhet kan oljeavskiljare behövas. Enligt flera kommuners 
riktlinjer för oljeavskiljare skall olje- och slamavskiljare installeras vid nyanläggning 
av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.  

5.4. Instängda områden 
Den befintliga cykeltunneln under Danska vägen utgör idag en instängd lågpunkt 
och kan med fördel slopas och schaktas igen enligt föreliggande planförslag. Ska 
tunneln nyttjas krävs att dagvatten tidvis pumpas. 
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5.5. Hantering av extrema flöden/skyfall 
Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i 
samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som 
ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande 
byggnader inte översvämmas på ett oönskat sätt.  

En skyfallsanalys har gjorts i Scalgo1. Innan analysen har terrängen modellerats 
genom att infoga damm, vall och nya diken och trummor, se figur 14. Modellen 
är baserad på att inget vatten infiltrerar eller avleds via ledningssystem. Vid 
analysen har ett regn på 100 mm använts som definition på skyfall. 

Modellen påvisar att dagvattenflödena vid extrema regn rinner bort från områden 
med planerad bebyggelse och söker sig mot de områden som är föreslagna för 
dagvattenhantering.   

På några ställen visar modellen på stående vatten i områden planerad för 
bebyggelse. Vatten blir stående i vägdiken mot Handelsvägen, samt i 
verksamhetsområdet och på privat fastighet. Vid exploatering kommer marken att 
modelleras och lokala mindre lågpunkter kommer att försvinna. Stående vatten i 
modellen bedöms därför inte vara någon risk.  

Modellen visar att planerade öppna system med diken och dammar ger robusthet 
då det kan hålla stora volymer regn. Gator och parkeringar relativt byggnader 
måste höjdsättas så att vattnet som vid skyfall ej avleds via ledningsnätet kan 
avrinna ytligt via gator och naturområdena. Lågstråket i nordöst mot Danska 
vägens vägdike behövs för att hantera kraftigare regn. 

Modellen påvisar också att tidigare i utredning föreslagen vall mot 
lakvattenanläggningen behövs för att förhindra att vatten från detta område och 
exploateringen blandas 

 

 
 

 

 

 
1 SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. 
Metoden är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräkningsmodeller som traditionellt 
använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar dynamiska (tidsberoende) aspekter, och 
därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i systemet. 
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Figur 14 Skyfallsavrinning, baserat på modell i Scalgo 
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6. Påverkan miljökvalitetsnormer 
Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.  

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 536 mm/år). I 
modellen används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel för bland annat 
vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 590 mm/år. En reducerad 
hårdgjord area på 6,9 ha före exploatering och 17,0 ha efter exploatering har 
använts i beräkningarna. 

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, 
med beaktande av föreslagen damm i nordväst. Beräkningarna redovisas i tabell 5 
och 6.  

I beräkningarna av föroreningar har det antagits att det efter planens 
genomförande blir mindre förorenande industriverksamhet samt ytor med natur 
och bostadsytor. I dessa markanvändningar ingår parkeringsytor, lokalgator och 
grönytor. Froafälle mosse öster om Väg 23 har inte beaktas i beräkningen då 
eventuella föroreningar inte förändras efter exploateringen jämfört med nuläget. 

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 
dagvattenutsläpp2. 

6.1. Halter 
Beräknade halter ut från området kan efter rening förväntas klara de riktvärden 
som har tagits fram av riktvärdesgruppen 2009, se tabell 5. Dessa riktvärden är 
inte styrande men syftar till att underlätta bedömningen av förväntade halter. Det 
finns en osäkerhet i schablonhalterna och hur väl de kommer att matcha halter i 
dagvatten från framtida byggnation (och nuläge). Förändringar i materialval på 
byggnader och fordon påverkar likväl som förväntad minskning av fossila 
bränslen. Vidare påverkar områdets utformning dagvattnets innehåll där 
föreslagen utformning med öppna stråk för dagvattenhantering kan ge mindre 
föroreningar då andelen grönyta ökar.  

Tabell 5 Beräknade halter (µg/l) för nuläge och efter exploatering. Fetmarkerat visar 
halter som överskrider riktvärdet 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 81 1100 3,6 9,0 15 0,16 1,8 1,5 31000 0,0066 
Efter exploatering,  
innan rening 

170 1300 9,6 18 73 0,45 4,2 5,4 41000 0,040 

Efter exploatering,  
efter rening 

84 970 3,4 8,4 27 0,22 1,3 2,3 14000 0,011 

Riktvärde 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 40000 0,030 

 
2 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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6.2. Mängder 
Eftersom det tidigare har varit obebyggd skogsmark kommer 
föroreningsbelastningen att öka efter exploateringen, se tabell 6.  

Tabell 6 Beräknade mängder (kg/år) för nuläge och efter exploatering 
Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 
Nuläge 5,6 75 0,25 0,62 1,0 0,011 0,12 0,10 2100 0,00046 
Efter exploatering,  
innan rening 

21 170 1,2 2,3 9,2 0,057 0,52 0,68 5100 0,0051 

Efter exploatering,  
efter rening 

11 120 0,42 1,1 3,3 0,027 0,16 0,29 1800 0,0014 

 

6.3. Påverkan på recipienten 
Med avsedd exploatering förändras markanvändningen från skogsmark till 
bostäder och verksamhetsområden. Påverkan på recipienten bedöms dock vara 
liten då dagvattnet renas och flödet ut från planområdet begränsas till dagens. 

Föreslagna diken och dammen står för effektiv utjämning. Hårdgörning av mark 
resulterar visserligen i att den totala mängden vatten som når recipienten ökar 
men med dikena och dammen skapas en trög avrinning och vattnet hålls kvar 
inom området.  

Diken och dammen utgör även en effektiv fastläggning av föroreningar och 
riktvärdena bedöms med föreslagen dagvattendamm att underskridas även om 
föroreningsbelastningen kommer att öka.  

Vägdagvatten från delar av Väg 23 och Danska vägen kommer efter 
exploateringen att renas i föreslagen dagvattendamm. Detta redovisas inte separat 
i beräkningarna men är en positiv effekt.    

Även om planförslaget bedöms ha en liten påverkan är det viktigt att se till att 
tillförsel av föroreningar begränsas genom implementering av föreslagna åtgärder, 
kloka materialval och goda rutiner vid byggnation och renovering.  

Ingen hänsyn är tagen till den rening som sker i diken nedströms planområdet. 

Även om Möckeln är en stor vattenförekomst kan den vara känslig för påverkan. 
Med föreslagen rening och begränsning av utflödet från planområdet bedöms 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna inte försämras. 
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6.4. Definition av dagvatten 
Huruvida åtgärderna för dagvattnet för ett område är att betrakta som 
avloppsvatten eller markavvattning kan vara svårtolkat. Framför allt två lagrum, 
miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) definierar detta.  

I miljöbalken går att läsa att avloppsvatten avses vara vatten som avleds för sådan 
avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa 
fastigheters räkning.  

Lagen om allmänna vattentjänster definierar dagvatten som avloppsvatten när det 
är dagvatten som avleds från samlad bebyggelse.   

De åtgärder eller förslag på åtgärder för dagvatten som beskrivs i denna utredning 
syftar till att hantera dagvatten inom detaljplanelagt område, hanteringen avser 
hela planområdet samt att området kommer utgöra en samlad bebyggelse. 
Hanteringen kommer vidare att ske genom allmänna anläggningar och ledningar.  

Med denna beskrivning bör dagvattnet definieras som avloppsvatten. 
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7. Förslag planbestämmelser 
I planen ska säkerställas att föreslagna diken och dagvattendamm inryms inom 
gatumark eller naturmark. 

Källare bör inte tillåtas inom planområdet. 

 

 

Kalmar den 23 februari 2022 

Vatten och Samhällsteknik AB 
     
   

 

Åsa Blixte   Martin Nyrén 
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1 Inledning 

Älmhults kommun arbetar förebyggande med kartläggning av områden som kan vara utsatta för 
översvämningsrisk vid händelse att skyfall drabbar tätorterna i kommunen. För att underlätta 
och förstärka detta förebyggande arbete har en översiktlig skyfallskartering för Älmhult beställts 
av DHI Sverige AB. Älmhults kommun vill ha underlag som hjälpmedel för att bedöma vattnets 
rinnvägar på ytan, översvämningsdjup och vattenhastigheter samt ett bra underlag för 
identifikation av riskområden, alternativa avledningsvägar på markytan och lämpliga platser för 
fördröjande och kvalitetsförbättrande dagvattenanläggningar. 

Översvämning genom skyfall (pluvial översvämning) är ett hot som kommer att bli vanligare i ett 
framtida förändrat klimat. Det är svårt att förutsäga var och när ett skyfall kommer att inträffa 
liksom dess varaktighet och intensitet. Bebyggelse och infrastruktur, däribland samhällsviktiga 
verksamheter, kan drabbas av stora skador till följd av skyfall. 

I föreliggande rapport presenteras metodik och resultat för Älmhult tätort. 
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2 Metodik 

Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till samhällets 
dagvattensystem eller genom infiltration på permeabla, gröna ytor (Figur 2-1). Vid extrema regn 
överskrids dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga vilket medför att det 
sker en avrinning på markytan med marköversvämning som följd (Figur 2-2). I syfte att kartlägga 
var vattnet rinner och skapar översvämning har markavrinningsberäkningar gjorts för extrema 
regn för tätorten.  

Metodiken som använts följer den metod som presenteras i ”Vägledning för skyfallskartering – 
Tips för genomförande och exempel på användning”1. I följande avsnitt redogörs för generella 
beräkningsförutsättningar och gjorda antaganden avseende dagvattensystemets kapacitet och 
markens infiltrationsförmåga. 

 

Figur 2-1  Principbild över vattnets transportvägar vid normala regn 

 

Figur 2-2 Principbild över vattnets transportvägar vid extrema regn. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Mårtensson E, Gustafsson L-G (2017). Vägledning för skyfallskartering – Tips för 
genomförande och exempel på användning. MSB1121, augusti 2017. 
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2.1 Beräkningsförutsättningar 

Utifrån nationella höjdmodellen (NH) har en tvådimensionell hydraulisk terrängmodell etablerats 
för Älmhult i programvaran MIKE 21. Modellen beräknar flödet på markytan i två dimensioner, x-
led och y-led. Utredningsområdet täcker med god marginal in Älmhult med omnejd. Utredningen 
har inte inkluderat någon modellering över sjöytor, varför heller ingen hänsyn tagits till en 
eventuell framtida höjning av sjövattenstånd.  

Den horisontella upplösningen på modellen har satts till 4 m. Detta innebär att ett område på 4 x 
4 meter representeras av ett höjdvärde. Upplösningen på resultatet blir samma som 
upplösningen i modellen. Alltså beräknas vattendjup för varje område på 4 x 4 meter. Valet av 
upplösning har gjorts för att på ett tillräckligt detaljerat sätt kunna beskriva urbana strukturer och 
samtidigt få rimliga beräkningstider. 

En bearbetning av terrängmodellen har gjorts för att beskriva de verkliga 
vattentransportförhållandena vilket innebär att nivån för samtliga byggnader har höjts upp 
jämfört med omkringliggande områden för att möjliggöra transport av vatten runt byggnader. 
Vidare har terrängmodellen justerats för viadukter i syfte att beskriva nivån på vägbanan i 
viadukten och inte nivån på vägen över.  

Ytans råhet, vilken styr vattnets hastighet på markytan och således påverkar 
översvämningsförloppet, har differentierats mellan hårdgjorda ytor och övriga permeabla ytor. 
Hårdgjorda ytor har beskrivits med en lägre råhet (mindre motstånd), motsvarande Mannings tal 
M på 50, och övriga ytor med en högre råhet (större motstånd), motsvarande Mannings tal M på 
2. De hårdgjorda ytorna utgörs av hustak och vägar som har tagits från digitalt material levererat 
av beställaren.  

2.2 Dagvattensystemets kapacitet 

Dagvattensystem dimensioneras idag för att klara minst ett regn med 10-års återkomsttid. 
Kapaciteten för befintliga dagvattenförande system kan dock variera kraftigt, ibland med lägre 
kapacitet på grund av äldre dimensioneringsnormer och i andra fall med högre kapacitet. Vid 
skyfall, d.v.s. regn med hög återkomsttid och intensitet, är ledningssystemets kapacitet 
begränsad i förhållande till regnvolymen. 

Hänsyn till ledningssystemets kapacitet har schablonmässigt tagits genom att reducera volymen 
av det belastande regnet med intensiteten och volymen för ett 10-årsregn. Detta avdrag har 
gjorts för alla hårdgjorda ytor vilka kan antas ledas till befintligt ledningssystem. Se vidare under 
avsnitt 2.4 rörande regnbelastning. 
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2.3 Markens infiltrationsförmåga 

Till terrängmodellen har kopplats en infiltrationsmodul som låter delar av vattnet infiltrera istället 
för att rinna av på ytan. På alla ytor som inte antas vara hårdgjorda har infiltrationsmodulen 
aktiverats. Infiltrationshastigheten har schablonmässigt ansatts till 18 mm/h på dessa ytor. 
Markens infiltrationsförmåga kan uppvisa en mycket lokal variation. Vald infiltrationshastighet 
utgör ett konservativt värde för en normal matjord vilket kan antas utgöra det allra översta 
jordlagret i majoriteten av grönområdena i en urban miljö.  

Infiltrationslagrets mäktighet har satts till 0,3 m med en total porositet på 0,4. Skyfall inträffar 
vanligtvis under sommarmånaderna juni – augusti då markvattenhalten normalt är låg till följd av 
hög avdunstning. Vid beräkningarna har det därför antagits att studerade regn inträffar 
sommartid och har föregåtts av ca en veckas torrperiod. Detta innebär att det översta jordlagrets 
markvattenhalt hunnit reduceras av avdunstning och antas vara mättad till 40 %.  

Gjorda antaganden enligt ovan innebär en total magasinskapacitet i marken på 72 mm (0,4 x 
0,3 m x 0,6). Dock spelar tidsförloppet in, så även om 72 mm nederbörd faller på en yta med 
denna magasineringsförmåga, beror infiltrerad volym på hur länge vattnet ligger kvar i detta 
område. Vid större lutning i terrängen hinner ofta inte vattnet infiltrera innan det runnit vidare, 
medan det vid lågpunkter kan ansamlas stora volymer där infiltrationen successivt pågår tills 
markmagasinet fyllts. 

Infiltrationsmodulen inkluderar även beskrivning av ett möjligt läckage från det övre 
markmagasinet till en tänkt grundvattenyta. I praktiken har dock denna process mycket liten 
inverkan vid denna typ av beräkning då läckaget generellt är väsentligt lägre än infiltrationen. 

2.4 Regnbelastning 

En förutsättning för att det skall vara rimligt att förenkla ledningssystemets inverkan till ett 
schablonmässigt avdrag från regnet, enligt avsnitt 2.2, och arbeta med en markavrinningsmodell 
utan koppling till en modell för ledningsnätet, är att regnbelastningen är så stor att den med god 
marginal överstiger ledningssystemets kapacitet. Ju närmare det valda regnet ligger i 
förhållande till ledningssystemets kapacitet, ju större blir osäkerheten i denna förenkling. Syftet 
med denna utredning har varit att bedöma konsekvenserna vid extrema regn, dvs. skyfall med 
intensitet och volym som vida överstiger ledningssystemets kapacitet.  

Ett dimensionerande 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,3 (framtida 100-årsregn) har 
studerats. 

Utifrån en statistisk bearbetning av regndata, beskrivet i Svenskt Vattens publikation P104, har 
s.k. intensitets-/varaktighetssamband tagits fram, dvs. regnintensitet som funktion av varaktighet 
med en viss sannolikhet, återkomsttid. Regnstatistiken används bl.a. för dimensionering av 
dagvattensystem. Från denna statistik har ett 100-årsregn med en total varaktighet på sex 
timmar valts. Enbart den mest intensiva 30-minutersperioden har studerats med modellen, då 
intensiteten för övriga delar (för- och efterregn) är lägre än bedömd kapacitet för både 
ledningsnät och markens infiltrationsförmåga. Vid ett framtida 100-årsregn med en klimatfaktor 
på 1.3 faller totalt ca 58 mm regn under dessa 30 minuter. Motsvarande volym för ett 
dimensionerande 10-årsregn är ca 21 mm. Således har samtliga hårdgjorda ytor belastats med 
volymsskillnaden, dvs. 37 mm under 30 minuter. Övriga genomsläppliga ytor belastas med hela 
regnvolymen på ca 58 mm. 

Den initiala markvattenhalten har anpassats efter regnvolymen i förregnet, dvs. den regnvolym 
som faller innan simulerat 30-minutersregn enligt ovan. Regnvolymen i förregnet är ca 26 mm 
vid det framtida 100-årsregnet. Vid modellberäkningarna reduceras därför den totala tillgängliga 
magasinskapaciteten i marken (72 mm enligt avsnitt 2.3) med 20 % vid framtida 100-årsregnet.   
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3 Resultat 

För Älmhult har det tagits fram översvämningskartor (avsnitt 3.2) som visar maximala vattendjup 
under översvämningsförloppet. Kartorna visar alltså inte förhållandena vid en särskild tidpunkt 
under beräkningen, eftersom maximalt vattendjup kommer att erhållas vid olika tidpunkter i olika 
delar av området.  

Redovisade modellresultat baseras på en simuleringsperiod om 4 timmar från det framtida 100-
årsregnets. Simuleringsperioden valdes så att den huvudsakliga vattentransporten skall ha 
hunnit avstanna i alla delar av avrinningsområdena, dvs. allt vatten skall ha hunnit fram till 
modellens lågpunkter. 

I takt med att vatten avbördas från ledningssystemet kommer det i praktiken efter hand finnas 
möjlighet för vatten att rinna ner i detsamma. Beräknat vattendjup i svackor dit vatten rinner från 
stora områden under längre tid, och där svackorna samtidigt har fysisk koppling till ledningsnätet 
via rännstensbrunnar, kan därför bli överskattade med denna förenklade beräkningsmetodik där 
ledningsnätet inte inkluderats fysiskt. Å andra sidan kan det omvända gälla om dessa lågt 
liggande delar samtidigt sammanfaller med lokalt sämre kapacitet i ledningsnätet, något som 
inte är helt ovanligt. 

3.1 Tolkning av resultat 

Översvämningskartor visar områden där vatten riskerar att bli stående och orsaka en 
översvämning på ytan i samband med ett framtida 100-årsregn. Viktigt är att ha i åtanke att 
översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte nödvändigtvis utgör ett problem. 
Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar kommunikation/transport, eller vid 
risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas 
medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett villaområde eller en större trafikled drabbas. Se 
även diskussion om konsekvensanalys i kapitel 4. 

3.1.1 Höjddata 

Inom vissa områden kan det i resultatfilerna se ut som att det står vatten precis intill husliv, trots 
att dessa byggnader i verkligheten har mark som sluttar bort från byggnadsgrunden. Resultat 
som dessa, att det inom små smala områden uppstår översvämmade ytor trots att de i 
verkligheten ej kommer bildas precis där, beror dels på den horisontella upplösningen i 
beräkningsmodellen (4 m rutor), dels på att det i höjdmodellen finns osäkerheter och mindre fel. 
Detta blir tydligast för stora flacka områden där den verkliga höjdskillnaden är liten. Här kan 
relativt små absoluta fel i höjdmodellen ge felaktiga resultat. Speciellt vid kant till byggnader kan 
det uppkomma sådana fel, då höjdmodellen som levereras från Lantmäteriet är bearbetad för att 
ta bort byggnader och dylikt ur höjdmodellen. Lantmäteriets bearbetning sker per halvautomatik 
med storskalig bearbetning, och inga detaljstudier görs för respektive område som bearbetas.  

Resultaten från skyfallsanalysen baseras på de höjdförhållanden som förelåg då marknivåer till 
NH skannades. Förändringar i marknivå, exempelvis till följd av exploateringar, som skett efter 
datum för skanning innebär sannolikt att resultaten inte är överensstämmande med dagens 
situation för dessa områden.  

Vid misstanke om missvisande resultat som kan vara avgörande för en riskvärdering kan det 
vara lämpligt att detaljstudera tillgänglig höjddata i bästa möjliga upplösning och som sista utväg 
göra platsbesök för att klarlägga de verkliga höjdförhållandena. 
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3.1.2 Vägtrummor 

Höjddata har bearbetats för viadukter och broar, detta har gjorts för att möjliggöra 
vattentransporten i dessa områden. Däremot har höjddata inte modifierats att ta hänsyn till alla 
de vägtrummor som eventuellt finns i modellområdet. Detta gör att det i resultaten kan ses 
vattenansamlingar strax uppströms vägar och banvallar där det i själva verket hade kunnat rinna 
vatten genom trummor eller kulverteringar. Majoriteten av denna typ av problematik uppstår 
utanför de mest bebyggda områdena och har därför mindre inverkan på översvämningsområden 
som ger allvarliga konsekvenser. Se vidare i kapitel 5 för vidare diskussion. 

3.2 Översvämningsdjup och ytvattenflöde 

Baserat på beräkningsresultat för maximala översvämningsdjup, hastighet och flödesriktning har 
kartor tagits fram för Älmhult. Resultaten för ett framtida 100-årsregn redovisas i Figur 3-1. 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, 
inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 
påverkar kommunikation/transport, eller vid risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en 
värdeförlust då grönytor översvämmas medan stora värden kan gå förlorade då t.ex. ett 
villaområde eller en större trafikled drabbas. 

Nedan listas identifierade större problemområden i tätorten utifrån det maximala 
översvämningsdjupet. Förutom de områden som nämns kan det dock finnas ytterligare 
problemområden såsom översvämmade vägar, enskilda fastigheter med stora vattendjup intill 
huskroppen samt översvämmade viadukter. 

Älmhult (Figur 3-1) 

• Elmevägen. Översvämning på Elmevägen, väster om Växjövägen. 
• Nya Trongatan. Översvämning på Nya Trongatan, norr om Östra Esplanaden 
• GC-väg, Köpmansgatan. Översvämning på gatan, under järnväg. 
• GC-väg . Vägen under rodell Bäckg-Hallandsv är översvämmad.  
• GC-väg. Vägen under Hallandsvägen vid Delaryv är översvämmad.  
• Prinsgatan 10-19. Större översvämningar i närliggande område. 
• Köpmansgatan 16-20. Större översvämningar i närliggande område. 
• Bäckgatan 1. Översvämning intill byggnad. 
• Norregårdsg 15-17. Översvämning i anslutning till byggnader och väg.  
• Sunnerbogatan Norr om Vallgatan. Stora översvämningar längs vägen, intill byggnader 

och delar av bostadsområdet. 
• Västergatan 18. Översvämning intill byggnad. 
• Stallgatan 2. Större översvämningar intill byggnader. 
• Drivågatan 11 och söder. Större översvämningar i närliggande område. 
• Skånevägen 26. Översvämning intill byggnad. 
• Lärlingsvägen 6 (norr om reningsverk). Större översvämning i närliggande område. 
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Figur 3-1 Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en klimatfaktor 
på 1,3. 
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4 Användning av resultat 

Utredningen som har genomförts ger en överblick över vilka områden i Älmhult med omnejd 
som riskerar att översvämmas i samband med olika extrema regn. Resultaten utgör ett underlag 
för vidare analyser. Nedan ges rekommendationer på hur framtagna resultat kan användas.  

Konsekvensanalys 

En skyfallskartering resulterar i ett underlag som visar maximal översvämningsutbredning och 
vattendjup för de studerade regnen. Utifrån underlaget är det svårt att direkt utläsa 
konsekvenserna varför en strukturerad konsekvensanalys krävs för att ta vara på materialet. Det 
finns många olika sätt att genomföra en konsekvensanalys beroende på syfte och önskad 
detaljeringsgrad. 

Ett sätt att identifiera var konsekvenserna av ett skyfall är som störst är att utgå från de 
verksamheter som bedöms vara mest skyddsvärda, dvs. de som har en stor negativ påverkan 
på samhället om de slås ut. De studeras i detalj med avseende på påverkan från beräknad 
översvämningsutbredning och vattendjup. Med detta angreppssätt görs en fokuserad insats på 
att analysera konsekvenserna för ett antal utvalda verksamheter/anläggningar. 

För större tätorter med ett stort antal skyddsvärda verksamheter kan en inledande analys för 
prioritering av områden att studera i mer detalj vara lämplig. Principen är att information om 
markanvändning klassas och värderas där skyddsvärda objekt ges en högre värdering. 
Värderingen kombineras med beräknade vattendjup för att skapa en konsekvenskarta som 
indikerar var översvämningen ger störst konsekvenser. Områden med stora och små vattendjup 
utan konsekvenser gallras på så sätt bort. 

Åtgärdsplanering och strukturplan för vatten 

Konsekvensanalysen ger information om var skador och störningar blir som störst, men det är 
sällan så att den bästa lösningen är en åtgärd just där problemen uppstår. Åtgärder i uppströms 
liggande områden kan i många fall fördröja och förhindra vatten från att nå sårbara områden. 
Ibland kan det också vara lämpligt med åtgärder som ger ökad avledning via utpekade 
avrinningsvägar. För en effektiv hantering av skyfall är det viktigt att åtgärdsarbetet sker ur ett 
avrinningsområdesperspektiv där de naturgivna förutsättningarna används för en optimerad 
markanvändning. 

En strukturplan för vatten är en balanserad avvägning mellan volymkrav för fördröjning och 
avledning inom delområden. Dessa volymkrav kan ses som dimensioneringsförutsättningar för 
olika typåtgärder i det fortsatta praktiska åtgärdsarbetet. Strukturplanen kan också inkludera en 
plan för hantering av andra översvämningsrisker som höga sjönivåer och flöden i vattendrag. 

Resultaten från föreliggande utredning kan användas som underlag till översikts- och 
detaljplaner, för att hitta lämplig placering av ny bebyggelse och identifiering av ytor som 
behöver reserveras för hantering av skyfall. Det är viktigt att komma ihåg att en exploatering 
medför en förändring av marknivåer och infiltrationsförmåga. Den framtagna modellen för 
skyfallskarteringen kan användas för att simulera planerade markomställningar och 
exploateringar, och på så sätt undersöka hur översvämningssituationen förändras. 

Genom att göra justeringar i modellen som tagits fram vid skyfallskarteringen kan effekten av 
olika åtgärder simuleras mer i detalj. Konsekvenserna kan analyseras på nytt utifrån nya 
beräknade vattendjup och effekten av åtgärden kan sedan vägas mot kostnaden. Vid 
modellering av åtgärder krävs dock en ökad detaljeringsgrad i modellen vilket innebär att 
upprättad markavrinningsmodell behöver kompletteras, se vidare i kapitel 5. 

Beredskapsplanering 

Inom områden med allvarliga konsekvenser vid skyfall, t.ex. översvämning av viktiga 
transportleder eller samhällsviktig verksamhet, där stora skador och risker för människor kan 
uppstå, bör riskreducerande åtgärder planeras. Det kan handla om åtgärder i terrängen för att 
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mildra översvämningen eller kanske rent av att på sikt flytta aktuell verksamhet. Oavsett detta 
bör det finnas en beredskap för att hantera konsekvenserna innan permanenta åtgärder 
genomförts. Resultaten från föreliggande utredning, kompletterat med en konsekvensanalys 
enligt ovan, utgör ett underlag för beredskapsplaner. 
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5 Utveckling av modellen 

Föreliggande utredning har gjorts på en översiktlig nivå i syfte att identifiera riskområden för 
översvämning i samband med skyfall i Älmhult. Vid framtagande av t.ex. strukturplan för vatten, 
vid åtgärdsplanering eller kartläggning av konsekvenser av mindre extrema regn 
rekommenderas att upprättad modell kompletteras. Nedan listas de utvecklingar av modellen 
som rekommenderas i samband med studier som kräver en större detaljeringsgrad i resultaten. 

Dynamisk koppling till ledningsnät 

Ledningsnätets kapacitet har antagits vara densamma för hela systemet och hanterats genom 
ett schablonmässigt avdrag motsvarande ett 10-årsregn. I verkligheten varierar kapaciteten i 
systemet vilket medför att kapaciteten i vissa delar av systemet överskattas och att den 
underskattas i andra. Det faktum att ledningsnätet i denna utredning inte beskrivs explicit, kan 
därför ge avvikelser lokalt genom att vatten från uppströms liggande områden dämmer upp på 
markytan vid lokala kapacitetsbrister i ledningsnätet. När vatten, via brunnar, tränger upp på 
markytan fungerar detta som en ventil för systemet. Detta medför att trycket sjunker och 
kapacitet frigörs i ledningsnätet. Genom att dynamiskt koppla markavrinningsmodellen till en 
hydraulisk modell för ledningsnätet (MIKE Urban Flood) tas hänsyn till ledningsnätets specifika 
kapacitet och vattenutbytet mellan markytan och ledningar. Detta ger en mer korrekt bild över 
hela systemet och tar samtidigt hänsyn till de lokala skillnaderna som finns runt om i ett 
dagvattensystem. Detta blir särskilt viktigt när mindre extrema regn studeras då 
regnbelastningen är i samma storleksordning som ledningssystemets kapacitet.  

En utredning med MIKE Urban Flood innebär att den tvådimensionella markavrinningsmodellen 
(som tagits fram i denna utredning och som ingår i leveransen) kopplas samman med en 
endimensionell ledningsnätsmodell. Denna ledningsnätsmodell kan efter uppbyggnad även 
användas separat till att genomföra hydrauliska kapacitetsberäkningar för ledningsnätet, t ex 
med syfte att dimensionera nya ledningar eller vid kontrollberäkning för olika regn. 

Detaljerad beskrivning av strukturer 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till större strukturer som broar och viadukter. Mindre 
strukturer som utgör vattenhinder/barriärer i höjdmodellen kan vara vägtrummor och 
kulverterade sträckor av diken. En väsentlig skillnad med dessa strukturer jämfört med broar 
och viadukter är att de har en begränsad kapacitet. Genom att inte ta hänsyn till vägtrummor 
och kulverteringar riskerar dämningen som de orsakar att överskattas. Om höjdmodellen istället 
bränns ner, dvs. göra ett hål i höjdmodellen genom att sänka nivåerna, riskerar den motsatta 
effekten att uppstå, dvs. att deras kapacitet överskattas och således underskattas deras 
dämmande effekt. Vid detaljerade studier behöver information om kapaciteten inhämtas och 
strukturerna beskrivas detaljerat i 2D-modellen, eller alternativt med en hydraulisk rörmodell 
som kopplas till markavrinningsmodellen (MIKE Urban Flood, se ovan). 

Anpassning till framtida förhållanden 

Skyfallskarteringen är giltig för den situation som förelåg vid tidpunkten för skanningen av den 
höjddata som ligger till grund för modellen. Förändringar i exempelvis topografi och 
markanvändning till följd av ny bebyggelse kommer innebära att beräkningsmodellen och 
redovisade resultat åtminstone lokalt inte längre är representativa. Hur påverkan blir i den lokala 
och även i den större skalan beror helt på hur stora förändringarna är. Skyfallskarteringar är en 
relativt ny form av utredning, och har inte funnits i många år. Uppdatering av en skyfallskartering 
kan motiveras av att ny höjddata för en ort har blivit tillgänglig, exempelvis genom en 
uppdaterad lokal skanning av höjddata. Om skyfallsmodellen används inom en lokal utredning, t 
ex vid framtagandet av en detaljplan, bör skyfallsmodellens lokala giltighet kontrolleras och vid 
behov uppdateras med underlag för exempelvis ny bebyggelse som har tillkommit sedan 
modellen togs fram. 
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6 Leverans 

Förutom föreliggande rapport sker leverans av GIS-skikt i form av tif samt lyr filer som visar 
maximala vattendjup, maximala flöden, flödesriktningar samt maximala vattenhastighetsvektorer 
under översvämningsförloppet. 

Följande filer har levererats tillsammans med rapporten (koordinatsystem SWEREF99 TM):  

• Direction_Almhult.tif – vektorer för maxhastighet vid framtida 100-årsregn 
• Direction_Almhult.lyr – vektorer för maxhastighet vid framtida 100-årsregn 
• MaxH_Almhult.tif – maxhastighet vid framtida 100-årsregn 
• Max_Flode_Almhult.tif-maxflöde vid framtida 100-årsregn 
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Detta PM har tagits fram som en vägledning för kommunens handläggare vid användning 
av de riktlinjer för fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult som 
arbetats fram under 2018. 

Om vägen/järnvägen ligger lägre eller i nivå med omgivande terräng eller har en kantsten 
eller liknande mäts avståndet från körbanans kant/närmsta räl. 

Om vägen/järnvägen ligger högre än omgivande terräng mäts avståndet från 
släntfot/dikesmitt. 

Om terrängen lutar mot planområdet utan något dike eller annan barriär som hindrar 
vätska från att rinna mot planområdet behöver en särskild bedömning göras om det 
behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan rinna mot 
planområdet. Detta gäller också om ytan närmast vägen utgörs av en större hårdgjord yta 
där en pöl kan breda ut sig mot planområdet.  

 

Figur 1. Illustration av varifrån skyddsavstånden ska mätas. 

 

Skyddsavståndet mäts från dikets mitt/släntfot 

Skyddsavståndet mäts från körbanans kant/närmsta räl. 

Skyddsavståndet mäts från kantstenen. 

Dike/slänt 

Lutning mot  
vägen 

Kantsten 

 

Särskild bedömning krävs Lutning från  
vägen 
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Inledning 

Älmhults kommun har tagit fram detta dokument för att ge vägledning och underlätta 
hanteringen av riskfrågor som relaterar till farligt gods i planprocesser inom kommunen.  

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 
lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 
beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 
dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 
av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 
egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 
eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 
efter långvarig exponering.  

Denna vägledning bygger på den riskpolicy som publicerades av länsstyrelserna i 
Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 2006 och där anges att risker bör beaktas 
för detaljplaner inom 150 meter från led med farligt gods.  

Sammanvägning av olika intressen är en viktig del i samhällsplaneringen och innebär 
bland annat det inte bara är den lokala riskbilden som styr utan hänsyn ska även tas till 
att skydda långsiktiga värden som exempelvis riksintressen och framtida utveckling av 
näringsliv, infrastruktur och bostadsbyggande. 

Länsstyrelsen pekar ut ett rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods. 
Rekommenderade transportvägar för farligt gods utgör de delar av vägnätet som 
Länsstyrelsen, i samråd med kommunerna, har identifierat som särskilt viktiga att hålla 
öppna för transporter av farligt gods. Inom Älmhult är väg 120 och väg 23 utpekade som 
rekommenderade genomfartsleder för farligt gods och farligt gods transporteras även på 
Södra stambanan.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill vägar och järnväg 
där det transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett 
visst skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 1). Väg 
120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  
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Figur 1. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder 

I tabellen nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder för olika 
typer av bebyggelse.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 
räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 
tabellen är att vätska inte ska kunna rinna över en hårdgjord yta från transportleden mot 
planområdet. Om marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild 
bedömning göras om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att 
farlig vätska kan rinna mot planområdet.  

I de fall en byggnad kan exponeras för två riskkällor kan bedömningen göras för den av 
riskkällorna som ger den största risken. Skyddsåtgärder måste dock utformas med 
hänsyn till båda riskkällorna 

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 
kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 
begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 
och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 
lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 
riskreducerande åtgärder bör tillämpas upp för känslig bebyggelse inom 100 
meter från transportleden. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder, se nästa sida, betraktas annars som 

känslig bebyggelse. 

**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se nästa sida. 
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Byggnadstekniska skyddsåtgärder för ”centrumbebyggelse” 

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 
centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit 
som en typ av bebyggelse där en särskild bedömning gjorts. Genom att ställa krav på 
bland annat fasad och begränsning av våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna 
korta avståndet för bebyggelse som annars hade betraktats som känslig.  

För att den inte ska betraktas som känslig bör följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, 
men entréer kan även vara placerade på sida mot transportleden. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 
specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 
vetter mot transportleden.  

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 
tillämpas. 

Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 
vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 
övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Huvudentréer ska i första hand vara placerade på sida bort från transportleden, 
men entréer kan även vara placerade på sida mot transportleden. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 
genomföras på sida som vetter mot transportleden. Entréer kan vara riktade mot 
transportleden. 

Bakgrund till rekommendationerna  

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 
andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer. 
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Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 
med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 
en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 
stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 
inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 
uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 
bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  

Riskberäkningar och resonemang redovisas i mer utförlig form i rapporten Fysisk 
planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult (Sweco 2018). 
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1 Inledning 

Utifrån kraven i plan- och bygglagens andra kapitel ska kommunen göra en 
lämplighetsprövning av översiktsplaner, detaljplaner, ansökningar om bygglov och 
förhandsbesked. Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska vara lämplig utifrån 
beskaffenhet, läge och behov. Frågor gällande människors hälsa, säkerhet och risker för 
dessa är centrala vid en lämplighetsprövning.  

Farligt gods är ämnen och produkter som på grund av sina farliga egenskaper omfattas 
av särskilda krav vid transport (exempelvis krav på skyltning av fordonet). Det kan gälla 
egenskaper som vid en olycka eller felaktig hantering utgör en fara för människor, miljö 
eller egendom. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först 
efter långvarig exponering.  

Att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå vid fysisk planering intill leder där det 
transporteras farligt gods kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att hålla ett visst 
skyddsavstånd eller genom att genomföra byggnadstekniska åtgärder. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna riskutredning är att förenkla kommunens arbete med fysisk planering i 
närheten av de utpekade leder för farligt gods som finns i Älmhults tätort. Detta ska 
uppnås genom att så långt det är möjligt beskriva de generella förutsättningarna som är 
knutna till transportlederna i Älmhult och därmed minska den arbetsinsats som krävs för 
en enskild detaljplan. Denna rapport ska underlätta beslut om när en mer detaljerad 
riskutredning krävs för en detaljplan. 

För att uppnå detta syfte har utredningen följande mål: 

• Beskriva risksituationen med avseende på allvarliga olyckor som kan inträffa på 
de utpekade lederna för farligt gods i tätorten. 

• Beskriva lämpliga schablonmässiga skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse, 
dels utan andra åtgärder och dels med byggnadstekniska åtgärder. 

• Beskriva när riktlinjerna inte är tillräckliga, och då det därmed krävs detaljerade 
riskanalyser av sakkunnig. 

1.2 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 
och konsekvensen av denna händelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det är att 
oönskade händelsen inträffar och konsekvensen beskriver omfattningen av de skador 
som kan uppstå. Figur 1 illustrerar hur risken ökar med ökande sannolikhet och/eller 
konsekvens av en händelse. I rapporten används begreppet individrisk som beskriver 
sannolikheten per år för att dödlig skada ska uppstå på olika avstånd från riskkällan 
(oavsett om det befinner sig någon eller ej i närheten av riskkällan). I begreppet 
samhällsrisk tas hänsyn till hur många personer som antas vara exponerade för dödlig 
skada och den beskriver sannolikheten per år för att en eller flera människor omkommer. 
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Figur 1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 

I denna rapport tillämpas principerna för riskutredning så som de betecknas i 
Sprängämnesinspektionens föreskrift (SÄFIS 2000:2), se Figur 2. 

 

Figur 2. Visar principschema för riskutredning (SÄIFS, 2000). 
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1.3 Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar Södra stambanan genom Älmhult, väg 120 och väg 23 (se Figur 3). Väg 
120 är statlig väg med Trafikverket som väghållare.  

 

Figur 3. Översikt över Älmhult där vägar som är rekommenderade leder för farligt gods markerats 
med grön linje. Södra stambanan passerar genom orten från norr till söder. 

Riskutredningen omfattar risker förknippade med allvarliga olyckor på väg eller järnväg 
som kan påverka planerad bebyggelse i omgivningen. Fokus är alltså att utreda 
olycksrisker för personer som befinner sig i den bebyggelse som kan komma att planeras 
intill transportleder.  

Följande ingår ej i arbetet: 

• Risker för olyckshändelser på industrispår (stickspår) eller bangårdsområdet i 
centrala Älmhult. 

• Risker för skada på egendom eller miljö.  

• Arbetsmiljörisker eller risker som drabbar trafikanter eller resenärer.  

• Exponering för mer långsiktiga hälsorisker såsom buller, vibrationer, 
luftföroreningar eller elektromagnetiska fält. 

Väg 120 

Väg 23 

Södra stambanan 
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1.4 Genomförande 

Riskutredningen har genomförts i följande steg:  

• Beskrivning av nuvarande och framtida förhållanden avseende antal tåg och 
vägfordon och transporter med farligt gods (både väg och järnväg). Detta 
omfattar beskrivning av vilka typer och mängder farligt gods som är aktuella.  

• En uppskattning av risknivån utifrån ovanstående underlag genom beräkningar 
och expertbedömningar.  

• Beräknade risknivåer värderas mot relevanta kriterier och därefter föreslås 
strategier för hur dessa risker kan hanteras vid fysisk planering i Älmhults tätort. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods och olika händelseförlopp vid en 
olycka redovisas i bilaga A. Frekvensberäkningarna beskriver bland annat hur ofta en 
urspårning eller vägolycka med farligt gods förväntas inträffa. Konsekvensberäkningar för 
respektive scenario redovisas mer utförligt i bilaga B.  

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i åtskilliga 
riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys av 
farligt gods har utarbetat modeller för att beräkna risknivåer. I dessa utredningar har 
konsekvensavstånd beräknats. Även Sweco har utfört beräkningar av detta slag.  

Genom att använda konsekvensavstånd för liknande scenarier från olika riskutredningar 
har Sweco utarbetat en modell där hänsyn tas till olika metoder att genomföra 
konsekvensavståndsberäkningar. Detta ger en riskmodell som innehåller ett stort antal 
experters bedömningar. 
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2 Styrande och vägledande dokument 

2.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (2010:900) anges att vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för 
olyckor.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

2.2 Miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Detta innebär bland 
annat att balken ska tillämpas så att människor och miljön skyddas mot skador.  

2.3 Väglagen  

I närheten av allmänna vägar ska byggnader och andra föremål som kan påverka 
trafiksäkerheten undvikas. I väglagen anges att:  

”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas 
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, 
om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock 
högst till 50 meter. 

2.4 Riktlinjer från Trafikverket för järnväg 

Som stöd i samhällsplanering kring järnvägar har Trafikverket tagit fram publikationen 
Transportsystemet i samhällsplaneringen (2013) och i denna rekommenderas generellt 
ett bebyggelsefritt avstånd från spår på 30 meter (från spårmitt på närmaste spår) för ny 
bebyggelse. Utdrag ur publikationen:  

”Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 
det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 
möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.” 
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2.5 Värdering av risk 

I Räddningsverkets rapport Värdering av risk (1997) diskuteras hur risker ska värderas i 
Sverige och förslag på principer för detta ges. Det ursprungliga syftet med rapporten var 
att verka som en startpunkt för diskussion gällande riskkriterier.  

Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel 
kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå. 

Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till 
de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller 
grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 
verksamheten innebär för dem. 

Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer. 

I rapporten presenteras även ALARP-konceptet (As Low As Reasonably Practicable), 
vilket är en vanligt förekommande princip för att sätta kriterier för beräknade risknivåer 
(se Figur 4).  

 

Figur 4. Förslag till uppbyggnad av riskvärderingskriterier.  

I rapporten ges ett förslag till kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk från farlig 
verksamhet och transporter. Dessa har kommit att bli de riskkriterier som regelmässigt 

 

  

ALARP 

Risknivån kan inte accepteras 

Risknivån kan accepteras om alla 
praktiskt och ekonomiskt rimliga 
åtgärder har vidtagits 
 
Risknivån kan accepteras om 
kostnaderna för riskreduktion 
överstiger nyttan 

Risknivån är acceptabel utan 
åtgärder 
 
Viktigt att visa att risknivån hålls 
låg 
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används för att värdera risk i Sverige, även om de ursprungligen var tänkta som ett 
underlag för diskussion. 

För individrisk föreslås övre gräns för ALARP-området 10-5 per år och nedre gräns för 
ALARP-området 10-7 per år. 

För samhällsrisk föreslås för ett dödsfall en övre gräns för ALARP-området på 10-4 per år 
och nedre gräns för ALARP-området på 10-6 per år. En lutning på linje för fler dödsfall 
föreslås vara -1. Sammantaget ger detta kriterier enligt Figur 5. 

  

 

Figur 5. Förslag till kriterier för samhällsrisk (Räddningsverket 1997). 

2.6 Riktlinjer från Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne län (2007) har publicerat riktlinjer (nedan kallat RIKTSAM) för hur 
risker med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg. Dessa riktlinjer är de som Länsstyrelsen i Kronobergs län huvudsakligen hittills 
hänvisat till. Länsstyrelsen i Kronobergs län har inte publicerat några riktlinjer som är 
specifika för Kronobergs län. I RIKTSAM anges att risker ska beaktas inom 200 meter 
från transportleden och där anges också lämpliga skyddsavstånd för olika typer av 
bebyggelse.  

Enligt RIKTSAM kan risker hanteras på tre principiella sätt: 

1. Att följa de generella skyddsavstånd som Länsstyrelsen anger för olika 
verksamheter (bör i normalfallet ge acceptabel risk). 
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2. Att visa att förhållandena på platsen motiverar avsteg från skyddsavstånden, 
exempelvis att konsekvenserna av en olycka skulle mildras genom befintliga 
platsspecifika barriärer. 

3. Att genom beräkningar visa att risknivån (individ- och samhällsrisk) är acceptabel 
trots avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden. 

I RIKTSAM hänvisas till de riktlinjer för riskvärdering som anges i Värdering av risk 
(Räddningsverket 1997), med tillägget att för känsligare verksamheter såsom sjukhus och 
flerbostadshus bör individrisk understiga 10-7 och samhällsrisk för en död 10-5 per år och 
för 100 döda 10-7 per år.  

Nedan redovisas de schablonmässiga skyddsavstånd som anges i RIKTSAM som gäller 
för respektive bebyggelsetyp (Tabell 1). Dessa utgör inte något absolut hinder för att 
placera olika typer av bebyggelse närmare, men det måste då enligt punkt 2 eller 3 ovan 
visas att risknivån ändå är acceptabel.  

Tabell 1. Schablonmässiga skyddsavstånd för bebyggelse intill led för transport av farligt gods 
enligt riktlinjer som publicerats av Länsstyrelsen i Skåne län.  

0-30 m 30-70 m 70-150 m >150 m 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder (småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej hotell) 

-Lager (även med betydande handel) 

-Idrotts- och sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Friluftsområde 

-Kultur 

-Bostäder 

(flerbostadshus i flera 

plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

 

Nedanstående faktorer ligger till grund för indelningen i hur marken kan användas: 

• Antal personer i en byggnad eller ett område. Större antal personer innebär att 
samhällsrisken är högre. 

• Persontätheten i en byggnad eller ett område. Många personer på samma plats 
innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. Indirekt ger ökad persontäthet 
ett större antal personer. 

• Status på personer (vakna eller sovande). Vakna personer har bättre möjlighet 
att inse fara och att påverka sin säkerhet. 
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• Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. Vuxna 
människor med full rörlighet har bättre möjligheter att påverka sin situation, än 
t.ex. små barn och personer med vissa funktionshinder. 

• Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger 
en större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller områden. 

Det är värt att notera att de trafikleder som användes som utgångspunkt för 
skyddsavstånden i RIKTSAM var E4 och Södra stambanan vid Malmö bangård, och 
omfattar alltså relativt stora trafikmängder. 

I RIKTSAM redovisas beräknade konsekvensavstånd för olika riskscenarion (Figur 6). 
Eftersom de flesta (och mer sannolika) riskscenarion är kortare än 150 meter, har därför 
detta angivits som ett lämpligt skyddsavstånd för känsligare bebyggelse. 

 

Figur 6. Sannolikheten att konsekvensavståndet når ett visst avstånd, per olycksscenario. För 
exempelvis BLEVE blir beräknat avstånd alltid minst 250 meter, men inte över 350 meter. 

2.7 Riskpolicy från Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län 
publicerade 2006 en gemensam riskpolicy för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods. I denna rekommenderas att hälsa och säkerhetsfrågor beaktas så tidigt som 
möjligt i planprocessen. I dokumentet redovisas att risker alltid bör undersökas inom 150 
meter från transportleder med farligt gods. En indikativ zonindelning utan fasta gränser 
för olika typer av bebyggelse redovisas enligt Figur 7.   
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Figur 7. Zonindelning med lämplig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – 
väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är 
avgörande för markanvändningens placering (Källa: Riskpolicy Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2006). 

2.8 Riktlinjer Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 riktlinjer för lämplig markanvändning 
intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges rekommenderade 
skyddsavstånd som bör upprätthållas för att uppnå en god samhällsplanering i 
Stockholms län (Figur 8). Länsstyrelsen i Stockholms län anser att skyddsavstånd 
generellt är att föredra framför andra skyddsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län 
menar att ”det överensstämmer dessutom med de lokaliseringsprinciper som finns i 
lagstiftningen. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid eventuella 
konsekvenser av en olycka med farligt gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska 
inträffa.” 

862



  

   

 
 

13(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

 

Figur 8. Rekommenderade skyddsavstånd i Stockholms län mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning.  

2.9 Jämförelse med andra risker i samhället 

För att sätta riskkriterierna i ett sammanhang har en sammanställning gjorts av 
uppskattade sannolikheter för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i 
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Sverige. I Sverige dör i snitt 1 person per 100 varje år. 1 För en enskild individ skiljer sig 
sannolikheten givetvis dramatiskt beroende på var man bor, ålder och en rad andra 
faktorer. Lägst sannolikhet att omkomma gäller för åldersgruppen 5-14 åringar där endast 
1 på 10 000 omkommer varje år (samtliga dödsorsaker).  

Tabell 2. Sannolikheten för att omkomma av olika orsaker för en genomsnittlig person i Sverige. 
ALARP kriterierna för farligt gods olyckor illustrerat till höger i tabellen. 

1/100 år (10-2) Alla dödsorsaker  

1/1 000 år (10-3) Skador och förgiftningar  

1/10 000 år (10-4) Byggarbetsplatsolycka, 
trafikolycka, samtliga 
dödsorsaker 5-14 åringar 

1/100 000 år (10-5) Drunkning, bostadsbrand 

ALARP 1/1 000 000 år (10-6) Tågolycka, flygolycka 

1/10 000 000 år (10-7) Träffad av blixten 

1/100 000 000 år (10-8) Träffad av störtande flygplan  

 

3 Förslag till riskvärderingskriterier för Älmhult 

Risker bör beaktas inom 150 meter från transportleder enligt med följande motiveringar: 

• Detta ligger i linjer med andra publicerade riktlinjer. 

• De allra flesta olyckshändelser har ett påverkansområde kortare än detta 
avstånd.  

• För de olyckshändelser som kan ge påverkan på längre avstånd, exempelvis. 
utsläpp av giftig gas eller BLEVE behövs ännu längre avstånd och vilket bedöms 
vara orimlig i förhållande till den låga sannolikheten för dessa olyckor. 

Med utgångspunkt i riktlinjerna från Skåne län föreslås följande kriterier för värdering av 
beräknade risknivåer intill transportleder med farligt gods: 

• För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

• För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

• För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.  

• För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år,  

I Tabell 3 ges exempel på hur olika verksamheter kan kategoriseras utifrån deras 
känslighet mot olycka med farligt gods. 

                                                      
1 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker 
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Tabell 3. Exempel på kategorisering av verksamheter.  

Ej känslig 

verksamhet 

Mindre känslig 

verksamhet 

Medelkänslig verksamhet Känslig verksamhet 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är vakna 

Fåtal sovande med god 

lokalkännedom 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga individer 

Sovande utan god 

lokalkännedom 

-Parkering 

(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 

(t.ex. motionsspår) 

-Tekniska 

anläggningar 

-Handel 

(sällanköpshandel)  

-Industri  

-Bilservice  

-Lager (utan 

betydande handel)  

-Tekniska 

anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Bostäder 

(småhusbebyggelse) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (i ett plan, dock ej 

hotell) 

-Lager (även med betydande 

handel) 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (utan 

betydande åskådarplats) 

-Centrum 

-Kultur 

-Bostäder (flerbostadshus i 

flera plan) 

-Kontor (hotell) 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 

sportanläggningar (med 

betydande åskådarplats 

- Större samlingslokaler 

 

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 
understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100.  

Med hänsyn till osäkerheter i beräkningarna och de argument som finns för att fokusera 
på att minimera konsekvenserna av en olycka (rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer) bedöms det även vara lämpligt att göra vissa 
rekommendationer om när riskreducerande åtgärder oavsett beräknade risknivåer. 
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4 Riskidentifiering 

Denna riskutredning omfattar allvarliga olyckor som kan inträffa på väg eller järnväg och 
orsaka allvarlig skada eller dödsfall hos människor som på grund av bebyggelse befinner 
sig i närheten till väg eller järnväg. Följande kategorier av olyckor har identifierats som 
relevanta att analysera: 

• Urspårning av tåg som leder till allvarliga olyckor antingen genom 

o direkt påkörning eller ras i byggnad vid påkörning  

o efterföljande olycka med farligt gods.  

• Trafikolycka med lastbil som är lastad med farligt gods med efterföljande olycka 
med farligt gods. 

Vägfordon kan vid en trafikolycka lämna vägbanan och då kollidera med närliggande 
byggnader eller människor som vistas i vägens närhet. Avåkningsolyckor stannar normalt 
mycket nära vägen och för att en allvarlig olycka som påverkar omgivningen ska uppstå 
behöver vägen ligga betydligt högre än omgivningen. Avåkningsolyckor bedöms därför 
inte utgöra en betydande risk i Älmhult. 

4.1 Påkörning vid urspårning 

Vid urspårning kan en vagn spåra ur och direkt avvika från spåret. Alternativt kan en vagn 
spåra ur och släpas längs spåret utan större sidoavvikelse, en relativt lång sträcka, för att 
sedan avvika från spårområdet vid exempelvis en kurva eller en växel. Hur lång sträcka 
där en urspårning kan tänkas påverka den aktuella fastigheten beror på lokala 
förhållanden. Figur 9 visar ett foto från en olycka i New York, och illustrerar en ovanlig 
urspårning med stora sidoavvikelser  

För detaljer kring beräkning av sannolikhet att ett tåg spårar ur, och att det därefter träffar 
ett objekt eller en person längs spåret, se Bilaga A. 
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Figur 9. Urspårning av ett passagerartåg i New York 2013. Källa: Wikimedia Commons. 

4.2 Farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 
människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 
lagring. Vissa ämnen utgör en mer akut risk och andra ämnen utgör en risk först efter 
långvarig exponering.  

MSB ger ut föreskrifter för transport av farliga ämnen, för järnväg benämns dessa RID-S2 
och för väg ADR-S3. Enligt föreskrifterna ska ämnen märkas beroende på vilket som är 
den dominerande faran som ämnet eller föremålet utgör vid transport ämne, se 
huvudklasserna i Tabell 4. 

  

                                                      
2 MSBFS 2016:7, RID-S 2016. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
3 MSBFS 2016:8. ADR-S 2017, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods på järnväg. 
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Tabell 4. Klasser av farligt gods enligt ADR-S/RID-S. 

Klass Ämnen 

1  Explosiva ämnen och föremål 

2.1 Brandfarliga gaser 

2.2 Icke-brandfarliga gaser, icke giftiga gaser 

2.3  Giftiga gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1  
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och fasta 
okänsliggjorda explosivämnen 

4.2  Självantändande ämnen 

4.3  Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1  Oxiderande ämnen 

5.2  Organiska peroxider 

6.1  Giftiga ämnen 

6.2  Smittförande ämnen 

7  Radioaktiva ämnen 

8  Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 

Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 
(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 
peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser på så långa avstånd att 
det är relevant avseende fysisk planering intill transportleden. Därför är det dessa klasser 
som ingår i beräkning av risknivåer nedan. 

4.2.1 Farligt gods olyckor - järnväg 

Transport av farligt gods ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket bland 
annat ställer krav på vagnar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med urspårning, kollision mellan tåg, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera vid bangårdar 
där det sker regelbunden uppställning av farligt gods eller vid större rangerbangårdar. 
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Kollisioner mellan tåg bedöms utifrån Banverkets underlag (2001) vara för sällsynta för att 
ge något betydande riskbidrag.  

Sabotage och terrorism riktat mot järnväg har lyckligtvis, hittills, inte inträffat i någon 
omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att urspårningar är den grundläggande händelse som 
kan leda till olycka där farligt gods kan utgöra en fara för omgivningen. Urspårningar 
inträffar årligen i Sverige, i princip alltid utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Urspårningar som leder till utsläpp av farligt gods är mycket sällsynta, och skattningar av 
sannolikheter görs därför med relativ stor osäkerhet. Det har dock inträffat allvarliga 
olyckor om perspektivet vidgas till hela världen, så det finns visst underlag för att kunna 
uppskatta sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp av farligt gods. Detta med 
reservation bland annat för att andra krav gäller, samt tekniska system förekommer, än i 
Sverige. 

4.2.2 Farligt gods olyckor - väg 

Även för transporter på väg ska ske enligt de lagar och förordningar som gäller, vilket 
bland annat ställer krav på tankar och behållare. Dessas utformning utgör därför i sig en 
teknisk riskreducerande barriär.  

Utsläpp av farligt gods kan ske på flera sätt, exempelvis genom mekanisk påverkan i 
samband med avåkning, kollision mellan fordon, läckage från felaktiga tankar eller genom 
sabotage och terrorism.  

Läckage från tankar eller behållare kan förekomma, och om det inte upptäcks i tid kan det 
i värsta fall ge upphov till eskalerande förlopp med allvarliga konsekvenser. Läckage från 
vagnar bedöms dock i första hand vara en risk som är relevant att hantera på 
anläggningar där fordonen parkeras och i samband med lastning och lossning. 

Sabotage och terrorism riktat mot lastbilar med farligt gods har lyckligtvis, hittills, inte 
inträffat i någon omfattning som gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för detta.  

Riskanalysen utgår därmed från att trafikolyckor (både singelolyckor och olyckor med 
flera fordon) är den grundläggande händelse som kan leda till olycka där farligt gods kan 
utgöra en fara för omgivningen. I Sverige inträffar varje år trafikolyckor med lastbilar som 
transporterar farligt gods, i de flesta fall utan några allvarliga effekter på omgivningen. 
Utsläpp av farligt gods sker, men är vanligen inte allvarligare än att det kan hanteras av 
räddningstjänst eller saneringsfirmor.  

4.2.3 Transporter genom Älmhult  

Järnväg 

Trafikdata för järnvägen har inhämtats från Trafikverkets basprognos för järnvägstrafik år 
2040. Prognosen är att ca 90 godståg och 110 persontåg kommer trafikera Södra 
stambanan genom Älmhult, vilket motsvarar att ca 80 % av den dimensionerade 
kapaciteten utnyttjas.  
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Statistik över antalet transporter med farligt gods per RID-klass genom centrala Älmhult 
har erhållits av Trafikverkets statistikavdelning (2017) för åren 2013–2016. Uppgifterna är 
konfidentiella och får inte redovisas i tabellform i denna rapport, men uppgifterna används 
som underlag för beräkning av individ- och samhällsrisk.  

Väg 

För väg 120 väster om järnvägen finns ett flertal trafikmätningar från perioden 1994 till 
2013. Hösten 2016 öppnade Trafikverket vägen efter arbete med breddning och 
förstärkning av vägen för att förbättra vägen mellan E4 och Älmhult. I underlaget för den 
utredningen användes en trafikprognos för 2030 där tung trafik bedömdes vara 17 % av 
totalt 3400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), vilket innebär 578 lastbilar på väg 120. Öster 
om järnvägen på den nya delen av väg 120 som ansluter till väg 23 finns en trafikmätning 
från 2017 där 360 lastbilar passerade per årsmedeldygn.  

För att inte underskatta risken och ta hänsyn till större ökningar av trafiken i framtiden 
används i beräkningarna en prognos på 1000 lastbilar per dygn år 2040. Det är 
konservativt, men eftersom skalan för riskvärdering är tiologaritmisk gör en fördubbling av 
en enskild parameter inte så stor skillnad. 

På väg 23 finns ett antal trafikmätningar från 2014 och 2015 som visar att knappt 850 
lastbilar passerar på vägen på de delar som berör Älmhults tätort. 1500 lastbilar per dygn 
använd som prognos för  år 2040.  

Statistik för Sverige visar att av antalet körda kilometer utgör ca 3 % av transporter med 
farligt gods (Trafikanalys 2017, 2016, 2015 och 2014). Detta varierar något mellan åren, 
ett intervall på 3-3,5 % har använts i beräkningarna, med en fördelning per klass enligt 
Tabell 5. I statistiken anges värden för klass 2 inte uppdelat på undergrupperna 2.1, 2.2 
och 2.3. Andelen brandfarlig och giftig gas av klass 2 uppskattas därför från den 
kartläggning av transporter med farligt gods som genomfördes av Räddningsverket 2007, 
där klass 2.1 och 2.3 anges utgöra ca 24 % respektive 0,16 % av klass 2.  

Tabell 5. Fördelningen av antalet körda kilometer i Sverige per respektive ADR-klass. 

 Andel av totala antalet körda km 

ADR 1 – Explosiva ämnen 0,3 % 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 6,9 % 

ADR 2.3 - Giftig gas 0,046 % 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 47 % 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,2 % 
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5 Risknivåer och riskvärdering 

Nedan redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer för bebyggelse intill de 
aktuella godslederna. Individrisk beräknas alltid utan hänsyn till skyddsåtgärder. 
Samhällsrisken som redovisas i detta kapitel gäller före eventuella riskminskande 
åtgärder beaktats. 

Med hänsyn till att beräknade risknivåer ska ligga till grund för generella 
rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse redovisas efter varje 
riskkälla en kort riskvärdering.  

Detaljer kring frekvensberäkningar och konsekvensavstånd redovisas i Bilaga A och B. 

5.1 Individrisk 

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador på ett visst avstånd från en eller 
flera riskkällor under ett år. Individrisk beskriver en teoretisk risk för en individ som står på 
samma plats under ett år. Individrisken presenteras i denna riskutredning i form av en 
individriskkurva där risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan.  

Individrisk beror endast på riskkällan och påverkas inte av hur den omgivande 
bebyggelsen ser ut. 

För att beräkna individrisk används följande formel: 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑖 × 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Där  𝑃𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för en urspårning eller lastbilsolycka 
per år (förväntad frekvens) 𝑃𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝|𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎  är sannolikheten för utsläpp för respektive godsklass 
givet att en urspårning eller lastbilsolycka inträffar 𝑃𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜|𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝  är sannolikheten för ett visst scenario (explosion, 
brand etc.) givet att utsläpp har skett 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑>𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  är sannolikheten att en viss punkt på ett visst avstånd 
från banan ligger inom konsekvensavståndet.  

 

I beräkningarna har studerat avstånd delats upp i intervaller på 5 meter upp till 150 meter 
från riskkällan (järnväg eller väg).  
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5.1.1 Södra stambanan 

För Södra stambanan ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 30 meter 
från spår (Figur 10). Efter ca 40 meter planar individrisknivån ut och är relativt konstant i 
minst 100 meter enligt beräkningarna. Urspårningar utgör en relativt sett stor andel av 
individrisken på avstånd upp till 25 meter.  

För järnvägen genom Älmhult finns det inte några större höjdskillnader eller andra 
befintliga barriärer som behöver beaktas. I stationsområdet finns dock perronger som 
kraftigt minskar riskerna för att tågen kan avvika i sidled. Detta har dock inte beaktats i de 
generella beräkningar som redovisas nedan. 

Redan på 30 meters avstånd är den beräknade individrisken under 10-7 per år. 

I Figur 11 redovisas individriskbidraget från respektive RID-klass.  

Att risken avtar mycket upp till ca 40 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 40 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i vagnar som inte tål lika stora påfrestningar som de vagnar där gaser 
transporteras. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På längre avstånd blir utsläpp av giftiga 
gaser mest avgörande för individrisknivån. 

Ur Figur 11 kan utläsas att klass 1 och 5 utgör en liten andel av individrisknivån.  
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Figur 10. Individrisk vid Södra stambanan för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 

 

Figur 11. Andel av Individriskbidraget per RID-klass, fördelat på olika avstånd från järnvägen.  
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5.1.2 Väg 23 

För väg 23 ligger individrisknivån inom ALARP-området upp till ca 35 meter från vägkant 
(Figur 12). Därefter avtar individrisknivån mindre per meter och är relativt konstant på 
längre avstånd enligt beräkningarna.  

Ur Figur 13 kan utläsas att klass 1 och 2.3 utgör en liten andel av individrisknivån. 
Brandfarliga vätskor utgör en relativt hög risk upptill cirka 25 meter från vägen.  

Att risken avtar relativt mycket upp till ca 35 meters avstånd beror på att sannolikheten för 
pölbrand vid utsläpp av brandfarlig vätska är det mest sannolika scenariot, och då är 
konsekvensavstånd bortom 35 meter väldigt osannolika. Att olycka med brandfarlig 
vätska utgör så stor andel av individriskbidraget beror i huvudsak på att vätska 
transporteras i tankar som inte tål så stora påfrestningar. 

Brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tankar som tål större påfrestningar (så 
kallade tjockväggiga tankar) och sannolikheten för en olycka är relativt låg, men med 
potentiellt väldigt långa konsekvensavstånd. På väg är andelen av transportarbetet med 
giftiga gaser lägre jämfört med järnväg (Räddningsverket 2006), därför blir det istället 
brännbara gaser som utgör störst andel av risknivån på längre avstånd.  

För explosiva ämnen finns en rad transportbestämmelser vilket ger ökad säkerhet, och 
sannolikheten för en explosion är därmed låg. Det är dock tänkbart med relativt långa 
konsekvensavstånd om en olycka ändå skulle inträffa, vilket gör att riskbidraget från 
explosiva ämnen relativt sett ökar på längre avstånd. 

 

Figur 12. Individrisk vid väg 23 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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Figur 13. Andel av Individriskbidraget per ADR-klass, fördelat på olika avstånd från vägen.  

5.1.3 Väg 120 

Resultaten från beräkningarna visar att individrisknivån kring väg 120 ligger på en nivå 
där åtgärder bör övervägas upp till ca 25 meter från vägkant (Figur 14). Riskbidraget från 
olika ADR-klasser är samma som för väg 23, se Figur 13 ovan.  

 

Figur 14. Individrisk vid väg 120 för den trafikmängd som prognosticeras för år 2040. 
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5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan omkomma 
vid en olycka. Hänsyn tas då till den områdesspecifika persontätheten inomhus och 
utomhus samt hur denna varierar över dygnet. Konsekvenserna beräknas utifrån 
medelpersontätheten.  

Samhällsrisken påverkas av hur omgivningen bebyggs. 

Samhällsrisken presenteras i ett så kallat F/N-diagram (Frequency of accidents/Number 
of fatalities). I F/N-diagrammet kan man avläsa sannolikheten för att en eller flera 
personer omkommer i anslutning till riskkällan.  

Samhällsrisk har beräknats inom ett område på 150 meter från järnvägen. Att hålla nere 
persontätheten för att minska samhällsrisken är en möjlig åtgärd och därför redovisas 
effekten av olika avstånd och olika persontätheter. 

Utgångspunkten för samhällsriskberäkningarna är att bebyggelsefritt avstånd gäller fram 
till den nivå där individrisken har avtagit under 10-7.  

5.2.1 Persontäthet 

Eftersom det i denna riskutredningen inte finns detaljer om vad för bebyggelse som 
planeras och därmed persontäthet har antagande kring detta gjorts.  

En medelstor svensk tätort med har en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 4 000 
personer/km2. I Malmös innerstad är befolkningstätheten som jämförelse mellan ca 6 000 
och 10 000 personer/km2. Även i Malmös innerstad finns dock en del obebyggda ytor 
såsom gator, torg och parker. Som ett konservativt antagande används en persontäthet 
på 10 000 personer/km2 för Älmhult så att denna riskutredning även ska kunna användas 
för områden där tät bebyggelse planeras. 

Som jämförelse blir persontätheten betydligt högre per kvadratkilometer inom en enskild 
detaljplan om antalet boende i ett flervåningshus endast fördelas över en enskild fastighet 
om större delen av fastigheten bebyggs. Som exempel är det inte orimligt att tänka sig att 
en yta på 2 000 m2 kan inrymma ett bostadshus med åtta våningar med 10 
enrumslägenheter per våningar, vilket ger en befolkningstäthet på 40 0004 personer/km2 
inom en enskild fastighet. Denna persontäthet är dock inte relevant att använda vid 
beräkningar för samhällsrisk för Älmhults tätort, eftersom det i genomsnitt över större 
områden finns relativt stora ytor som inte är bebyggda såsom gator, torg och 
grönområden. Därutöver bör hänsyn tas till att befolkningen i ett område varierar vid olika 
tider på dygnet och vilket innebär att det inte är sannolikt att persontätheten är så pass 
hög. 

Beroende på hur marken används närmast riskkällan går det inte att utesluta att det 
befinner sig personer i detta område, men eftersom det inte bedöms vara beroende av 
planerad bebyggelse så antas persontätheten till 0 upp till det bebyggelsefria avståndet.  

                                                      
4 10x8/0,002 km2 =40 000 
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5.2.2 Södra stambanan 

I Figur 15 nedan redovisas samhällsriskberäkningar för Södra stambanan genom 
Älmhult.  

Vid 25 meter sjunker individrisken markant eftersom direkt påkörning vid en urspårning är 
osannolikt bortom detta avstånd, vilket också ger avtryck i samhällsrisknivåerna. Därefter 
sjunker samhällsrisken främst i intervallen 10-100 omkomna. Beräkningarna utgår från tät 
stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) bortom det bebyggelsefria avståndet och att inga 
personer befinner sig närmare.  

 

Figur 15. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från spåret. 
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I Figur 16 och Figur 17 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till 
respektive RID-klass vid 25 respektive 50 meter från Södra stambanan. I båda fallen är 
det BLEVE som orsakar flest dödsfall, följt av giftig gas eftersom dessa båda händelser 
har relativt långa konsekvensavstånd. 

 

Figur 16. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 25 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 

I Figur 16 redovisas hur stor andel av antalet omkomna som kan härledas till respektive 
RID-klass.  

 

Figur 17. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse 50 meter 
från Södra stambanan (10 000 personer/km2). 
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5.2.3 Väg 23 

I Figur 18 nedan redovisas resultat av samhällsriskberäkningar för väg 23.  

Generellt kan vi konstatera att händelser med högre sannolikhet har kortare 
konsekvensavstånd (färre omkomna) och där har det bebyggelsefria avståndet större 
betydelse. För mindre sannolika händelser med stora konsekvenser ger inte 
bebyggelsefria avstånd lika tydliga effekter på grund av den logaritmiska skalan. Antalet 
omkomna kan för dessa händelser fortfarande bli högt, men exempelvis gå från 300 till 
200 dödsoffer när bebyggelsefritt ökar från 75 till 100 meter vid frekvensen 10-8. 
Effekterna är alltså i absoluta tal stora, men det rör sig fortfarande om katastrofala 
händelser (med låg sannolikhet).  

Med 25 meter bebyggelsefritt avstånd uppnås en samhällsrisk som är lägre än 10-5 för 1 
omkommen, och 10-7 för 100 omkomna, se Figur 18. 

 

Figur 18. Samhällsrisknivå för Älmhult med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika 
avstånd från väg 23. 

Det relativa samhällsriskbidraget från respektive ADR-klass vid 25 meter redovisas i Figur 
19. Det är brandfarliga gaser som ger störst samhällsriskbidrag, genom jetflamma, 
gasmolnsbrand och BLEVE. Bortom 50 meter det i princip bara BLEVE som ger ett 
betydande riskbidrag. 
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Figur 19. Relativt andel av samhällsrisk vid olika antal omkomna med tät stadsbebyggelse (10 000 
personer/km2) 25 meter från väg 23. 

5.2.4 Väg 120 

I Figur 20 redovisas samhällsriskberäkningar för väg 120. 

 

Figur 20. Samhällsrisknivå med tät stadsbebyggelse (10 000 personer/km2) på olika avstånd från 
väg 120. 
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5.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Beräkningarna av individ- och samhällsrisk är förknippad med osäkerheter, exempelvis 
avseende uppskattade godsmängder, sannolikheter för identifierade olyckshändelser och 
konsekvenser. Beräkningsmodeller är en förenkling av verkligheten, men målet är att ge 
en tillräckligt bra beskrivning utifrån tillgänglig kunskap så att det ger ett robust 
beslutsunderlag.  

I denna riskutredning har flera konservativa (försiktiga) antaganden och förenklingar 
gjorts. Antaganden (ingenjörsmässiga bedömningar) behövs där det statistiska 
underlaget är otillräckligt och görs då på ett sätt så att riskerna inte underskattas. Detta 
medför att risknivåerna i verkligheten troligen är lägre än beräknat. För att hålla 
beräkningarna på en praktiskt hanterbar nivå görs också ett antal förenklingar. Några av 
de mer betydelsefulla antaganden och förenklingar som gjorts presenteras nedan.  

I beräkningarna används intervall och Monte Carlo-simulering som ett sätt att beskriva 
osäkerheter, men det är viktigt att påtala att all osäkerhet inte fångats upp enbart med 
denna metod. Intervallen som används som indata till beräkningarna är i sig mycket 
osäkra och bygger inte på någon omfattande statistik över inträffade händelser. Generellt 
antas beräkningarna överdriva riskerna eftersom det med dessa ingångsvärden då borde 
ha inträffat fler större olyckor i världen och i Sverige.  

Resultaten ska dock inte heller tolkas som att låg sannolikhet är detsamma som att det 
inte kan inträffa. Ambitionen är dock att beräkningarna och hur de används leder till att ny 
bebyggelse planeras med en avvägning mellan de risker som farligt gods utgör och de 
nyttor som uppnås genom att kunna exploatera mark intill transportlederna. 

5.3.1 Förenklingar, antaganden och avgränsningar  

Frätande ämnen har inte beaktats då konsekvensavstånden är mycket korta. Akut 
påverkan på människor uppstår i princip endast om ämnet hamnar rakt på en person 
vilket innebär att den sannolikt redan påverkats av det urspårande tåget. Inte heller 
smittförande ämnen, giftiga ämnen samt radioaktiva ämnen har beaktats eftersom antalet 
försändelser är mycket litet, sannolikheten för utsläpp är extremt låg alternativt 
konsekvensavstånden är mycket korta eller endast allvarligt under långvarig påverkan. 

Konsekvenserna har endast utretts inom ett område 150 meter från spårområdet i 
enlighet med riskpolicyn för Skåne, Västra Götaland och Stockholms län (2006).  

Konsekvensberäkningarna grundar sig på antagandet att alla ämnen inom respektive 
klass av farligt gods utgörs av det ämne inom klassen som kan ge allvarligast 
konsekvenser, till exempel svaveldioxid (på väg) och klorgas (på järnväg) för giftiga gaser 
och hexan för brandfarlig vätska. Beräkningarna utgår från de farligaste ämnena inom 
varje farligt gods-klass. Dessa utgör troligtvis endast en marginell del av respektive 
transporterad farligt gods-klass. För flera av scenerierna saknas tillräckligt statistiskt 
underlag för att mer noggrant beräkna sannolikheterna för att de ska inträffa och här görs 
i flera fall uppskattningar som bygger på ingenjörsmässiga bedömningar. 
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Hänsyn tas inte heller till att det för flertalet av scenarierna är så att byggnader närmast 
riskkällan kan verka skyddande mot bakomvarande bebyggelse. Detta hade minskat 
samhällsrisken. 

Trafikmängder som använts i beräkningar baseras på prognosåret 2040. Fram till dess är 
förmodligen trafikmängden lägre, men efter år 2040 möjligen högre. Eftersom 
bebyggelsen kommer att vara kvar under en längre period behöver beräkningarna ta höjd 
för den högre trafikmängd som kan gälla i framtiden. Trafikverket rekommenderar 
prognosår för sina vägar och det är behäftat med mycket stora osäkerheter att anta 
trafikmängder längre fram i tiden. Därutöver krävs det mycket stora förändringar i 
trafikmängd för att få betydandeutslag risknivåerna. Ett grovt exempel är att det krävs en 
ökning av trafiken med 100 gånger för att risknivån ska ändras från acceptabel till 
oacceptabel, förutsatt alt annat oförändrat. 

Det använda konsekvensavståndet är en förenkling, där sannolikheten för att avlida är 1 
för de som befinner sig inom konsekvensområdet, och 0 för de som befinner sig utanför 
riskområdet. Denna förenkling görs för att få en rimlig omfattning på beräkningarna, men 
kompenseras i viss mån av att sannolikhetsfördelningar för konsekvensavstånden 
används i beräkningarna. För att inte underskatta risken så antas 100 % omkomma inom 
det konsekvensavstånd där dödlig skada kan inträffa. 

I vissa riskutredningar hanteras detta på så vis att sannolikheten att omkomma antas 
vara olika för olika avstånd vilket gör det möjligt att fånga upp att sannolikheten att 
omkomma generellt är högre närmare riskkällan. Av praktiska skäl görs inte det här, utan 
den beräkningsmodell som används hanterar istället detta genom att ansätta ett intervall 
för avståndet till (100 %) dödlig skada. Detta får den effekten att vissa olycksscenarion 
(exempelvis BLEVE) får relativt stort genomslag i beräkningarna av samhällsrisk, 
eftersom dödliga skada kan uppstå på långa avstånd även om detta sätt att räkna 
överskattar riskerna på längre avstånd, eftersom sannolikheten att omkomma minskar 
med avståndet (se Bilaga B). 

Att 100 % omkommer vid det angivna konsekvensavståndet gäller oskyddade personer 
utomhus. I beräkningarna antas att sannolikheten är lägre att personer som är inomhus 
omkommer, eftersom byggnader ger ett skydd mot de flesta scenarier. Även här är det så 
att sannolikheten avtar med avståndet, men att det av praktiska skäl förenklats till att 
sannolikheten att omkomma inomhus är konstant inom konsekvensavståndet. 

Att räkna på detta sätt underskattar effekten av skyddsavstånd eftersom det överskattar 
risken på längre avstånd. I rekommendationerna tas viss hänsyn till detta genom att utgå 
från att skyddsavstånd har betydelse för många händelser, även om det inte får så stort 
genomslag i denna modell.  

5.3.2 Känslighetsanalys 

Simuleringar av individ- och samhällsrisk har genomförts med så kallad Monte Carlo-
simulering där en fördelning antas för parametrar istället för medelvärden. Därefter 
simuleras 2 000 fall där olika värden plockas från dessa fördelningar. Som ett resultat ges 
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en spridning i resultatet som visar osäkerheten i de beräkningar som genomförs och det 
även att visa vilka parametrar som i störst grad påverkar resultatet.  

Simuleringen används för att undersöka vilka parametrar som är mest osäkra, och på så 
vis ger mest variation i utdata. I beräkningarna av samhällsrisken för 1 död på grund av 
olycka bidrar följande tre parametrar med störst osäkerhet för olycka på järnväg: 

1. Andel vagnar farligt gods av totala antalet godsvagnar 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Urspårningsfrekvens 

För väg: 

1. Konsekvensavstånd gasmolnsexplosion (UCVE) 

2. Sannolikheten för läckage ur tunnväggig tank (brandfarlig vätska) 

3. Sannolikhet för gasmolnsexplosion UVCE 

Ovanstående parametrar ger en fingervisning om vilka parametrar som ger stor påverkan 
på resultaten.  

I Figur 21 visas spridningen på individriskberäkningarna för järnväg. Skillnad mellan 5-
percentilen och 95-percentilen är i storleksordningen en 10-potens. Det visar att 
beräkningarna är osäkra, men eftersom värderingsskalan är 10-logaritmisk så blir ändå 
beräkningarna användbara. Det kan dock konstateras att tolkningen av när risknivån skär 
en viss linje (exempelvis 10-7) skiljer relativt mycket, därför bedöms det inte vara lämpligt 
att tolka beräkningarna som att det är 100 % acceptabel risk vid 30 meter men 
oacceptabel vid 25 meter.  

I Figur 22 redovisas osäkerheten i individriskberäkningarna för väg 23.  
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Figur 21. Spridningen för beräkningarna av individrisk för järnväg, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

 

 

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95-
percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  

Figur 23 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för Södra stambanan. För det 
scenario där en befolkningstäthet på 10 000 personer 30 meter från transportleden tillåts.  
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Figur 23. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering. 

Figur 24 visar spridningen av resultatet för samhällsrisk för väg 23. För det scenario där 
en befolkningstäthet på 10 000 personer 15 meter från transportleden tillåts.  

 

 

Figur 24. Spridningen för beräkningarna av samhällsrisk, redovisas här som 5- och 95-percentilen 
av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.  
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I beräkningarna antas att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre jämfört med 
utomhus eftersom byggnader ger skydd mot de flesta scenarier. Effekten av att vara 
skyddad inne i en byggnad antas i flera föregående studier vara beroende av avståndet 
(Länsstyrelsen Hallands län 2011, VROM 2005). Av praktiska skäl görs i de beräkningar 
som redovisas här den förenklingen att sannolikheten att omkomma inomhus är konstant 
inom det beräknade konsekvensavståndet (se Bilaga B).  

6 Riskminskande åtgärder 

Enligt rimlighetsprincipen, se kapitel 2.3, ska risker som med tekniskt och ekonomiskt 
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett risknivå. Exempel på 
möjliga åtgärder presenteras nedan. 

6.1 Vall, mur eller skärm 

En vall av jordmassor, mur eller skärm kan fungera som en fysisk barriär mellan farligt 
godsled och planområde. En sådan barriär kan hindra att farliga vätskor rinner mot 
planområdet och effekten av gasutsläpp med tunga gaser nära marken kan, som följd av 
den turbulens som barriären skapar, i viss mån reduceras.  

En vall är förhållandevis dyr och skrymmande. Mur eller plank väljs ofta som alternativ då 
det praktiskt inte är möjligt att lägga en vall mellan skyddsobjekt och riskkällan. Barriärens 
höjd, innehåll och utbredning utreds i detaljprojekteringen för det enskilda fallet för att 
säkerställa den riskreducerande effekten. 

Vid pölbränder och jetflammor kan flamhöjden bli så hög att en skärm eller vall skulle 
behöva vara opraktiskt hög för att få en betydande effekt. Beräkningar genomförda i 
projektet Förbifart Stockholm (Trafikverket 2010) visar att en skärm med 4 meters höjd 
reducerar avståndet för kritisk värmestrålning (15 kW/m2) från 17 till 11 meter vid en 
mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m2) är motsvarande siffror 23 till 20 
meter. 

Vid mindre bränder blir alltså effekten relativt stor, men effekten avtar ju högre flamhöjden 
blir. Det är visserligen mer sannolikt med mindre utsläpp, men en 4 meter hög 
konstruktion är orimligt dyrt i förhållande till den riskreducerande effekten. Att tillse att 
fasaden utförs i icke-brännbart material bedöms i de flesta fall ge ett mer 
kostnadseffektivt skydd, se nästa avsnitt. 

En vall eller förstärkt skärmkonstruktion skulle även kunna ge skydd mot urspårning eller 
avåkning. 

6.2 Icke-brännbar eller brandklassad fasad 

En fasad i icke-brännbart material fungerar som ett skydd mot värmestrålning och 
bedöms ge ett gott skydd mot exempelvis en pölbrand. Målet är att förhindra 
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma.  

Exempelvis kan fasaden och takfot utföras i obrännbart material (brandteknisk klass A2-
s1, d0) eller med konstruktioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet 

886



  

   

 
 

37(78) 
 

RAPPORT 
2018-06-19 
VERSION 1 
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR 
FARLIGT GODS I ÄLMHULT 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx 
 

 

och isolering (exempelvis brandteknisk klass IE30). Fönster utförs i brandteknisk klass 
EW 30. 

Om funktionskrav på brandteknisk klass ställs på hela fasaden gäller det även fönster och 
kräver då att fönster normalt endast öppnas vid putsning eller underhåll och bara kan 
öppnas med specialverktyg. Detta kan begränsa användningen eftersom boende ofta vill 
kunna öppna fönster. Det kan också ställa högre krav på utförandet och då bli dyrare än 
att enbart kräva fasad i obrännbart material. 

Det bedöms vara rimligt att ställa högre krav på en fastighet i fler än två plan och där det 
kan befinna sig personer med försämrade möjligheter att utrymma själva. Rör det sig om 
exempelvis äldreboende eller skola bör brandklass IE60 övervägas. 

Brandklassningen ska gälla alla fasader som kan exponeras för värmestrålning vid en 
olycka på transportleden. 

6.3 Ventilationsåtgärder 

Friskluftsintagen på bebyggelse bör placeras på en fasad som vetter bort från järnvägen, 
alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd brandfarlig och giftig gas 
samt rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka med farligt gods. 
Placeringen kan öka kostnaderna för ventilation. 

Det giftiga gaser som transporteras under tryck beter sig vid ett utsläpp som tyngre än luft 
och stiger inte omedelbart utan sprids längs marken med vinden tills de värmts upp av 
omgivningen, se Figur 25 (Thomasson 2017). Betydelsen av att placera ventilationsintag 
högt är större ju närmare riskkällan intaget ligger, på längre avstånd har gasmolnet fått en 
större utbredning i höjdled, samtidigt som koncentrationerna är lägre.  

 

Figur 25. Utsläpp av kyld ammoniakgas sprids inledningsvis längs marken som en tung gas, men 
stiger ju mer den värms upp av omgivningen. Att placera friskluftsintag högt ger mer effekt ju 
närmre utsläppet byggnaden ligger. 

Vindströmningen kring byggnader leder till att det bildas så kallade lävakar där 
gaskoncentrationerna är lägre både framför och bakom byggnaden (FOA 1998, Krogstad 
och Pettersen 1986). 
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Figur 26. Bilden illustrerar luftens strömning runt en byggnad. Fritt från FOA 1998.  

 

Figur 27. Gasspridning med vinden kring en byggnad. Figuren baserad på vindtunnelexperiment 
utförda av Krogstad och Pettersen (1986). 

Att kunna stänga av ventilationen minskar sannolikheten för skador och dödsfall i 
samband med utsläpp av giftig gas. Även negativa effekter av rökgaser vid brand och 
brännbara gaser från ett utsläpp på järnvägen kan minskas på detta sätt.  

Att lösa detta praktiskt är dock svårt. Det saknas rimliga lösningar med detektorer som 
automatiskt stänger av ventilationssystemet. Ett manuellt system kräver att personer har 
kännedom om hur de ska agera och att det är tillgängligt, samtidigt som åverkan på 
systemet (medveten eller omedveten) ska förhindras.  

6.4 Disposition av byggnad  

Disposition av bebyggelse så att t.ex. utrymningsvägar och entréer placeras i skydd av 
byggnaden i förhållande till riskkällan ger en ökad säkerhet vid olycka. Huruvida dessa 
åtgärder går att reglera i detaljplan samt hur dessa skyddsåtgärder kan säkerställas över 
tiden, vid t.ex. ändring av byggnaden, kan kanske inte kontrolleras. En sådan åtgärd 
begränsar även byggnadens användning. Genom att inte uppmana till stadigvarande 
vistelse på de delar av planområdet som ligger öppen mot och närmast vägen minskar 
risken för att människor som vistas utomhus inom planområdet skadas om en farlig 
godsolycka inträffar. Om ovanstående kan säkerställas bedöms viss riskreducerande 
effekt erhållas från olyckor med splitter, strålning, gasmolnsexplosion och jetflamma. 

Att kunna utrymma byggnaden på sida bort från järnvägen vid en brand eller annan 
olycka med farligt gods bedöms vara en rimlig åtgärd oavsett risknivå och bör därför 
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vidtas. Människor har en tendens att utrymma samma väg som de kom in 
(Räddningsverket 2001). Därför rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av 
huvudentré.  

6.5 Förstärkning av stomme/fasad  

Förstärka stomme och/eller fasad kan i viss mån skydda mot tryckpåverkan vid explosion, 
splitter eller avåkande fordon samt förhindra att bygganden rasar eller fortskridande ras 
inträffar. De dimensionerande lasterna vid explosion blir i många fall så stora att 
nödvändiga förstärkningsåtgärder innebär alltför stora kostnader och begränsar även 
bebyggelsens användning.  

6.6 Laminerat glas 

Glas kan tillverkas så att det inte splittras vid explosioner, exempelvis genom laminering 
där två eller flera glasskivor läggs samman med ett mellanliggande plastskikt. Detta 
minskar risken för splitterskador på personer innanför glasrutan. Detta är en åtgärd som 
kan vara rimlig att överväga i byggnader där det kan uppehålla sig flera personer 
samtidigt även om sannolikheten för explosion är låg. 

6.7 Effekt av byggnadstekniska skyddsåtgärder 

Nedan redovisas beräkningar för att kunna utvärdera effekten av ett antal riskminskande 
åtgärder. Av praktiska skäl redovisas här en uppsättning åtgärder som bedöms ge störst 
effekt i förhållande till kostnader och andra praktiska inskränkningar.  

I flertalet riskutredningar och vägledningar (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016, 
Länsstyrelsen i Hallands län 2011) föreslås följande åtgärder (eller liknande varianter) när 
avstånden till leden är relativt korta: 

• Någon typ av fysiskt hinder som gör att fordon inte kan lämna spår eller 
vägområdet och på så vis komma närmare bebyggelsen. Detta hinder ska även 
vara så tätt att en vätska inte kan rinna mot bebyggelsen. 

• Friskluftsintag placeras så högt som möjligt och på sida bort från riskkällan. 

• Möjligheter att på ett säkert sätt kunna utrymma på sida bort från riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30 (fönster EW30).  

Fasad och fönster i brandteknisk klass kräver att fönster inte är öppningsbara utan nyckel 
eller specialverktyg. Detta eftersom effekten av den barriär som fönster utgör förväntas 
minska om fönster står öppna i händelse av en olycka.  

Dessa åtgärder bedöms ge relativt gott skydd mot de mest sannolika händelserna 
(pölbränder) och även de som får störst genomslag i samhällsrisk (BLEVE, 
gasmolnsbrand, jetflamma och giftigt gasmoln). 
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Hur stor effekt på sannolikheten att omkomma inomhus som detta får behöver uppskattas 
för att kunna användas i beräkningar. Det saknas statistiska data över sådana samband, 
och uppskattningar i andra riskutredningar varierar relativt mycket. Här antas att 
sannolikheten att omkomma inomhus minskas enligt följande: 

• En faktor 5 lägre för värmestrålning med brandklassad eller ej brännbar fasad 
(inkl. fönster), samt möjlighet att utrymma säkert på sida bort från riskkällan. 

• En faktor 3 lägre för giftgasmoln om ventilation placeras på tak eller på sida bort 
från transportleden.  

6.7.1 Södra Stambanan 

I Figur 28 redovisas samhällsrisk vid Södra stambanan när effekten av att åtgärdspaketet 
ovan använts.  

 

Figur 28. Effekt av riskreducerande åtgärder vid Södra stambanan. 
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6.7.2 Väg 23 och väg 120 

I Figur 29 och Figur 30 redovisas samhällsrisk vid väg 23 respektive väg 120 när effekten 
av åtgärdspaketet ovan använts. 

 

Figur 29. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 23. 

 

Figur 30. Effekt av riskreducerande åtgärder vid väg 120. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel redovisas rekommenderade skyddsavstånd och åtgärder till olika typer av 
bebyggelse. Rekommendationerna bygger på: 

• Beräknad individ- och samhällsrisk.  

• Skydd mot de mest sannolika olyckorna. 

• Anpassning till andra riktlinjer (Trafikverkets riktlinjer, RIKTSAM och riktlinjer i 
andra län). 

• Rekommenderade åtgärder baserat på rimlighetsprincipen och principen om 
undvikande av katastrofer. 

Om avvikelser mot dessa skyddsavstånd planeras i en detaljplan bör en riskhanterare 
med specialisering inom fysisk planering konsulteras. Utifrån denna riskutredning bör då 
en bedömning kunna genomföras om tillräckliga skyddsåtgärder kan uppnås enbart med 
stöd av denna utredning eller om mer detaljerad riskutredning krävs. Nya beräkningar bör 
inte vara nödvändigt utan fokus för en fördjupad utredning bör vara om det är möjligt att 
uppnå en acceptabel risknivå med riskreducerande åtgärder. Förutsatt mindre avvikelser 
bör en kvalitativ bedömning vara tillräcklig.  
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7.1 Rekommenderade skyddsavstånd 

Rekommenderad markanvändning med hänsyn till risker från farligt gods och 
urspårningar för Älmhult redovisas i Tabell 6.  

Avståndet räknas från vägkant, alternativt släntfot om vägen går på bank. För järnväg 
räknas avståndet från närmsta räl. 

En grundförutsättning som ska säkerställas vid planering med de avstånd som anges i 
Tabell 6 är att vätska inte ska kunna rinna från transportleden mot planområdet. Om 
marken lutar från transportleden mot planområdet behöver en särskild bedömning göras 
om det behövs ett dike eller annan barriär som hindrar att hindrar att farlig vätska kan 
rinna mot planområdet.  

Exempel på hur tabellen ska läsas:  

• För väg 23 är det normalt lämpligt med kontor i max två plan bortom 30 meter, 
kontor i högst fyra plan bortom 40 meter och bortom 75 meter ställs inga 
begränsningar på antal våningsplan.  

• Bostäder i max fyra våningsplan är normalt lämpligt bortom 40 meter från väg 23 
och bortom 30 meter från väg 120. Bortom 75 meter från väg 23 är det normalt 
lämpligt med bostäder och hotell i fler än fyra våningsplan, men vissa 
riskreducerande åtgärder bör övervägas upp för känslig bebyggelse inom 100 
meter från transportleden. 

Kategorin ”blandad bebyggelse” har tillkommit som en typ av bebyggelse där en särskild 
bedömning gjorts. Genom att ställa krav på bland annat fasad och begränsning av 
våningshöjd bedöms det vara rimligt att kunna korta avståndet för bebyggelse som 
annars hade betraktats som känslig.  
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Tabell 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder med farligt gods i Älmhult.  

Ej känslig 
bebyggelse 

Mindre känslig 
bebyggelse 

Medelkänslig 
bebyggelse 

Blandad 
bebyggelse* 

Känslig 
bebyggelse** 

Fåtal personer 

Tillfällig vistelse 

Fåtal personer 

Vakna 

Flertal personer som är 
vakna 

Byggnader i max två 
våningsplan 

Högre 
persontäthet 

Sovande  

Individer som 
kan utrymma 
själva 

Byggnader i 
max fyra 
våningsplan 

Hög persontäthet 

Särskilt känsliga 
individer 

Sovande utan god 
lokalkännedom 

Byggnader i mer än 
fyra våningsplan 

-Parkering 
(ytparkering) 

-Trafik 

-Odling 

-Friluftsområde 
(t.ex. 
motionsspår) 

-Tekniska 
anläggningar 

-Drivmedels-
försäljning 
(obemannad) 

-Verksamheter 
(service, lättare 
verkstadsindustri, 
tillverkning med 
försäljning, handel 
med skrymmande 
varor) 

-Lager 

-Tekniska 
anläggningar  

-Parkering (övrig) 

-Handel (övrig handel) 

-Kontor (dock ej hotell) 

-Lager (även med 
betydande handel) 

-Idrotts- och 
sportanläggningar (utan 
betydande 
åskådarplats) 

-Besöksanläggningar 
(verksamheter för 
kultur, religions-
utövning, m.m. som 
riktar sig till besökare) 

-Centrum 

-Industri (övrig industri) 

 

-Bostäder 

-Hotell 

-Medelkänslig 
bebyggelse 
men i fler än 
två plan 

-Bostäder och 
hotell i fler än fyra 
plan 

-Vård 

-Skola 

-Idrotts- och 
sportanläggningar 
(med betydande 
åskådarplats 

-Större 
samlingslokaler 

Södra stambanan 

Inget 
skyddsavstånd 

30 meter 30 meter 30 meter 50 meter 

Väg 23 

Inget 
skyddsavstånd 

20 meter 30 meter 40 meter 75 meter 

Väg 120 

Inget 
skyddsavstånd 

10 meter 20 meter 25 meter 40 meter 

*Vanlig centrumbebyggelse i Älmhult. Förutsätter åtgärder enligt kapitel 7.2.1. 
**Vissa riskreducerande åtgärder bör genomföras inom 100 meter, se kapitel 7.2.2. 
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7.2 Riskminskande åtgärder 

7.2.1 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för typisk centrumbebyggelse  

Inom Älmhult förväntas en förtätning av de centrala delarna med bostäder, kontor, 
centrumverksamhet i upp till fyra våningar. Denna typ av bebyggelse bedöms utgöra ett 
mellanting mellan medelkänslig och känslig bebyggelse. För att den inte ska betraktas 
som känslig behöver följande åtgärder genomföras: 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster ska endast vara öppningsbara med 
specialverktyg för rengöring och underhåll. Detta ska genomföras på sida som 
vetter mot transportleden. 

Om dessa åtgärder inte genomförs ska riskavstånden för kategorin känslig verksamhet 
tillämpas. 

7.2.2 Byggnadstekniska skyddsåtgärder för känslig bebyggelse  

För känslig verksamhet/bebyggelse (exempelvis flerbostadshus i fler våningar än fyra, 
vård, skola) bör inom 100 meter från transportled med farligt gods följande åtgärder alltid 
övervägas. 

• Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan. 
Om det inte innebär stora negativa effekter ur andra perspektiv (exempelvis 
kraftigt ökade driftskostnader, försämrad luftkvalitet). 

• Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan. 

• Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt 
lägst brandteknisk klass IE30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska 
genomföras på sida som vetter mot transportleden. 
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7.3 Exponering från flera riskkällor 

Vissa områden kommer att exponeras för risk från både väg och järnväg. Eftersom 
värderingen av risknivåer görs på en tiologaritmisk skala kommer dock den summerade 
risknivån värderas ungefär samma som om det bara fanns en riskkälla, åtminstone om de 
rekommenderade avstånden upprätthålls. I de fall en byggnad kan exponeras för två 
riskkällor kan bedömningen göras för den av riskkällorna som ger den största risken. 
Skyddsåtgärder måste dock utformas med hänsyn till båda riskkällorna vilket kan försvåra 
eller omöjliggöra önskad bebyggelse. 

7.4 Diskussion kring beräknade risknivåer 

En målsättning är att skyddsavståndet ska vara så långt att individrisken är acceptabel.  

För tätare stadsbebyggelse bortom 30 meter är det i första hand samhällsrisken som blir 
styrande både för väg och järnväg. För vissa händelser krävs mycket långa 
skyddsavstånd alternativt betydligt lägre persontäthet för att få ner den beräknade 
samhällsrisken.  

Exempelvis kan ett gasmoln med hälsofarliga koncentrationer spridas flera hundra meter, 
och då ger inte ett bebyggelsefritt avstånd på några tiotals meter någon märkbar effekt. 
Modellen bygger dock på förenklingar där konsekvensavstånden för de flesta scenarion 
beräknas konservativt för att inte underskatta risknivåerna trots osäkerheter (se kapitel 
5.3).  

I RIKTSAM anges att för känsligare bebyggelse där många personer kan vistas ska 
samhällsrisknivå för 1 omkomna understiga en sannolikhet på 10-5 per år och för 100 
omkomna 10-7 per år. Det är i första hand detta kriterium som styrt vilka bebyggelsefria 
avstånd som rekommenderas. 

7.5 Anpassning till andra riktlinjer och lagar 

Byggnader bör generellt inte placeras närmare än 30 meter till riskkällorna utan en 
närmare bedömning om det är lämpligt eller ej. För järnväg är detta främst motiverat av 
Trafikverkets bestämda önskemål om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter. 
Individrisken överstiger dock inte 10-6 på något avstånd från järnvägen, så i det enskilda 
fallet kan avsteg från detta vara motiverat men behöver ske i samråd med Trafikverket. 

Avståndet som gäller enligt väglagen med hänsyn till trafiksäkerhet ska upprätthållas. 

Det beräkningar som redovisas i denna rapport bedöms visa att de schablonmässiga 
avstånd som anges i RIKTSAM blir alltför försiktiga och inte leder till en rimlig avvägning 
mellan risk och nytta. De principer för hur processen bör utföras och viktiga avvägningar 
som bör göras är dock fortfarande relevanta.  

7.6 Åtgärder oavsett risknivå 

Åtgärder kan vara motiverat även om beräknade risknivåer inte är höga. Baserat på hur 
andra riktlinjer utformats, principer kring risk och den branschpraxis som vuxit fram finns 
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det därför anledning att tillämpa vissa begränsningar kring transportleder som inte enbart 
baseras på de beräkningar som redovisas i denna rapport.  

För känsligare bebyggelse anges därför ett längre skyddsavstånd som ligger i linje med 
de riktlinjer som publicerats av Stockholms län (2016). Inom detta avstånd är det rimligt 
att kommunen i mer detalj undersöker hur en detaljplan kan påverkas av risker från farligt 
gods och att andra skyddsåtgärder än avstånd utvärderas. 
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Bilaga A - Frekvensberäkningar 
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A1 Inledning 

Riskanalysen bygger i detta fall på en uppskattning av sannolikheter för dödsfall per år, dels 
som individrisk och dels som samhällsrisk. Sannolikhet per år kan också tolkas som en 
förväntad frekvens, dvs. att en händelse förväntas inträffa ett visst antal gånger under en 
tidsperiod.  

I många fall saknas tillförlitlig statistik för olika scenarier, och när antaganden måste göras 
har värden valts som ligger i närheten av antaganden i liknande utredningar som gjorts i 
Sverige. På så vis finns en strävan mot att resultaten av riskbedömningen blir liknande 
jämfört med andra platser inom landet, även om vissa parametrar är baserade på 
ingenjörsmässiga bedömningar. 

Ett vanligt förekommande sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall vid en olycka är 
genom händelseträd. Av praktiska skäl utgår metodiken från ett begränsat antal utfall där 
det egentligen handlar om ett spektrum av möjliga utfall. I denna rapport redovisas inte olika 
händelseträd utan läsaren hänvisas istället till de olika konsultrapporter som ligger till grund 
för den sammanställning som redovisas.  

Det finns olika sätt att uppskatta sannolikheten för olika utfall. Därför har en 
sammanställning gjorts med sannolikheter för olika scenarier som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (WUZ 2016, WSP 2016 och 2014, Briab 2016, Brandskyddslaget 
2015), och utifrån dessa underlag, tillsammans med Swecos egna beräkningar och 
ingenjörsmässiga uppskattningar, har ett troligt intervall för olika olycksscenarier uppskattats 
för järnväg och väg.  

A1.1 Händelseförlopp för olika typer av farligt gods 

A1.1.1 Explosiva ämnen (ADR/RID 1) 

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en 
antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada 
människor och byggnader.  

För transport av explosiva varor finns omfattande bestämmelser och restriktioner för att 
minska sannolikheten för olyckor och begränsa konsekvenser vid olyckor. 

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR/RID-klass 1.1) som bedöms kunna 
skada människor allvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter (Göteborgs stad, 1999). 
Massexplosiva varor är explosiva ämnen som har en benägenhet att explodera i sin helhet 
och därför åstadkomma stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter 
med massexplosiva varor eftersom dessa bedöms kunna leda till allvarligast skador, 
samtliga transporter med explosivämnen antas vara av denna klass. 

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand uppstå i 
järnvägsvagnen och sprida sig till det explosiva ämnet eller så måste de mekaniska 
påkänningarna vid kollisionen vara så stora att de utlöser en detonation. Sannolikheten för 
att en brand uppstår efter en trafikolycka är relativt liten, för järnvägsolycka antas den vara 
ca 0,2 % i de utredningar som gåtts igenom. Av dessa bränder släcks sannolikt ett flertal 
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bränder av föraren eller av räddningstjänsten innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor 
andel bränder som faktiskt släcks är dock mycket osäkert eftersom denna typ av statistik 
inte finns att tillgå.  

Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brandklassade 
skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka lasten. Detta 
innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att branden ska kunna 
antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosiva ämnen att brinna upp 
istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska antända de 
explosiva varorna antas som en ingenjörsmässig bedömning konservativt till i medel 50 %. 
På järnväg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 25 ton explosivämnen. Det är dock 
mycket ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva 
ämnen. Hänsyn har tagits till detta vid uppskattning av fördelning för konsekvensavstånden.  

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket 
ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosiva ämnen. 
Hur stora laster som ingår i konsekvensberäkningar varierar mellan olika utredningar och 
bygger på ingenjörsmässiga bedömningar (WUZ 2016, WSP 2016). Detta påverkar 
fördelningen för konsekvensavstånden. 

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en 
trafikolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett 
flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att 
antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Detta tyder på att en 
kollision sannolikt inte kan orsaka en antändning. Denna bedömning är dock förknippad 
med osäkerheter. Konservativt görs en ingenjörsmässig bedömning i de flesta 
riskutredningar att 0,2 % sannolikhet för att mekanisk påverkan på godstågsvagn är 
tillräcklig för en explosion.  

A1.1.2 Tryckkondenserade gaser (ADR/RID 2) 

Tryckkondenserade brandfarliga och giftiga gaser transporteras i tjockväggiga tankar vilka 
klarar relativt stora påfrestningar vid en olycka utan att punktering och utsläpp av gasen 
sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är skadeområdet starkt beroende av utsläppets 
storlek, vind- och väderförhållanden samt geografiska- och topografiska förhållanden inom 
planområdet.  

Enligt Banverket (2001) kan sannolikheten att en urspårning leder till utsläpp från 
tjockväggiga tankar uppskattas till 2 % för olyckor på järnväg (1 % punktering, 1 % stort hål). 

Här har en något mindre konservativ uppskattning gjorts att sannolikheten för utsläpp istället 
varierar mellan 0,2 % och 2 % (mest troligt 1 %). Därefter görs ett antagande om storleken 
på hålet. I RIKTSAM (2007) används tre hålstorlekar för att beräkna utsläppets storlek; litet 
(10 mm diameter), medelstort (30 mm diameter) och stort (110 mm diameter). I enlighet 
med VTI (1994) bedöms fördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp vara; 0,6; 
0,25 och 0,15 givet ett utsläpp. 
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Brandfarliga gaser (ADR/RID 2.1) 

Vid ett läckage av brandfarliga gaser kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så 
sker en fördröjd antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på 
konsekvensernas omfattning. 

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning, dels genom 
värmestrålning eller tryckpåverkan om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av brandfarlig 
gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln kunna uppstå 
som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle vara mycket 
lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens syre. Energin i 
ett fordon, en cigarett eller ett gatljus skulle potentiellt kunna antända gasmolnet. Detta 
innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sannolikt 
antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår.  

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds har följande tre scenarier beaktats: 

Jetflamma: Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov till jetflamma. 
Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förvaras i kan 
jetflamman nå storlekar på från några få meter upp till 75 m. Jetflamman kan skada 
människor och egendom dels genom en direkt träff av jetflamman och dels genom 
värmestrålning från flamman.  

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan inträffa om ett tryckkärl med 
kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryckkärlet förlorar då sin 
tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd. Människor och egendom 
kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kaststycken från t.ex. tryckkärlet. 
Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt av en jetflamma eller pölbrand, 
som i sin tur hettar upp det lastade tryckkärlet. En BLEVE bedöms konservativt inträffa i 1 % 
av de olyckor där en vagn med brandfarlig gas är involverad.  

Gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion: Dessa skadehändelser kan inträffa om inte 
gasmolnet antänder direkt efter att utsläppet inträffat. Ett gasmoln kan då driva iväg i 
vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolnsbrand bedöms 
endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är inom molnet. Vid en 
gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader och i sin tur människor 
utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa krävs dock mycket stora 
mänger gas i gasmolnet och gasen måste vara väl omblandad med luft så att explosiva 
koncentrationer uppstår. En spridningsvinkel för gasmolnsbrand antas konservativt till 45°. 

Giftiga gaser (ADR/RID 2.3) 

Farligt godsklass 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor exponeras 
för något av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av giftig gas beror 
bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhållanden och 
områdets topografiska förutsättningar. I denna riskutredning antas alla vindriktningar vara 
lika sannolika. 
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Beräkningar av sannolikheter för utsläpp givet att en vagn spårar ur och hålstorlek är 
detsamma som för brandfarliga gaser och redovisas ovan. 

Spridning av gasmoln påverkas till stor del av rådande väderförhållanden. Beroende på 
bland annat vindstyrka och solinstrålning påverkas riktning och gaskoncentration. 
Gasmolnet sprids som en plym vars form är beroende av ett flertal faktorer, bland annat 
källstyrka och vindstyrka. Vid högre vindstyrkor blir plymen längre med smalare och vid 
lägre vindstyrkor blir plymen bredare men kortare (WSP 2016). Siffror för spridningsvinkel 
som redovisas i olika rapporter varierar mellan 15° (Thomasson 2017) och 60° (WSP 2016). 
Hänsyn har tagits till detta genom att anta att plymens vinkel vid ett utsläpp kan variera med 
15-60°. 

Exempel på mycket giftiga gaser som transporteras på svenska trafikleder är klor, 
ammoniak och svaveldioxid. På järnväg kan transporteras upp till ca 65 ton per vagn. I 
denna utredning har klor antagits utgöra 100 % av den transporterade mängden på järnväg, 
vilket är extremt konservativt. Statistik över vilka gaser som transporteras under klass RID 2 
finns inte tillgänglig, men efter att Akso Nobel lade ner sin tillverkning av klor i Bohus och 
Skoghall 2005 respektive 2011 bedöms transporter med klor vara försvinnande få. Klor 
tillverkas fortfarande i Stenungssund men transporter är sällsynt, under 2013 skedde inga 
transporter av klor (INEOS miljörapport 2013).  

Ammoniak och svaveldioxid är exempel på de mer giftiga gaser som transporteras på väg. 
På väg transporteras vanligen inte större mängder än 25 ton gas per fordon.  

A1.1.3 Brandfarliga vätskor (ADR/RID 3) 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna skadas 
allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin, E85 
(etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarliga vätskor gör att de 
har olika stor benägenhet att antända, exempelvis antänder bensin och E85 mycket 
snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är 
okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en 
lättantändlig vätska (hexan) vilket är en konservativ ansats då det är mer brännbart än 
bensin. 

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning resulterar sannolikt i en 
pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den 
värmestrålning som pölbranden ger upphov till.  

Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en gasmolnsbrand. Om ett 
stort utsläpp sker en varm dag och vätskan är flyktig skulle ett ångmoln kunna bildas och 
driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada människor och byggnader bortom 
utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som osannolik och antas ske i ca 1,5 % av 
fallen. 

Sannolikhet för antändning av vätskepöl ligger mellan 10 och 30 % för järnväg i de 
riskutredningar som gåtts igenom, vilket huvudsakligen baseras på siffror från rapport som 
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publicerades 1993 för att analysera riskerna med farligt gods i Storbritannien (Purdy, 1993). 
För ett gasmoln ligger sannolikheten för antändning mellan 5 till 70 %.  

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid olycka på väg uppskattas vanligen till ca 3 % 
(WSP 2016, WUZ 2016) vilket precis som för järnvägstransporter baseras på den riskanalys 
som gjordes 1993 för Storbritannien (Purdy, 1993). För ett gasmoln bedöms 
antändningssannolikheten vara 50 %. Spridning av eventuellt gasmoln följer spridning enligt 
brandfarlig gas ovan. 

A1.1.4 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID 5.1 och 5.2) 

Oxiderande ämnen (RID-klass 5.1) utgör en stor andel av alla vagnar innehållande farligt 
gods och är klassade som farliga i den mån att de kan fungera som katalysatorer vid 
brandförlopp men är inte brandfarliga i sig. Om ämnet kommer i kontakt med brännbart, 
organiskt material (t ex diesel, motorolja etc.) kan det leda till självantändning och kraftiga 
brand- eller explosionsförlopp.  

Organiska peroxider utgör endast en marginell del av antalet försändelser med farligt gods 
och har ur ett riskperspektiv liknande egenskaper som oxiderande ämnen. Antalet 
transporter av klass 5.2 läggs därför till antalet transporter av klass 5.1 

De ämnen som bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 
ej stabiliserade väteperoxider och vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % 
väteperoxid. För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, 
flegmatiseringsmedel, in för att minska reaktionsbenägenheten.  

Även ammoniumnitrat har historiskt sett varit inblandat i olyckor med kraftiga bränder och 
explosioner. När det transporteras som ADR/RID klass 5.1 är det dock i blandningar som 
minskar sannolikheten för detonation så mycket att detta bedöms vara mycket osannolikt. 
Enligt regelverket är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade väteperoxider eller 
vattenlösningar (d.v.s. utan flegmatiseringsmedel) med över 60 % väteperoxid på järnväg. 
Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 
ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 

Regler kring transport såsom användandet av skyddsvagnar mellan vagnar med farligt gods 
gör det mycket osannolikt att oxiderande ämnen kommer i kontakt med innehållet i en 
annan vagn med t.ex. brandfarliga vätskor.  

Genomgång av olika riskutredningar för farligt gods Sverige visar att de ingenjörsmässiga 
bedömningarna avseende explosion eller brand med klass RID/ADR 5.1 och 5.1 skiljer sig 
relativt mycket. Det intervall för sannolikheter bedöms dock vara tillräckligt konservativa.  

Gemensamt är att en uppskattning görs av sannolikhet för utsläpp av oxiderande ämnen 
samtidigt som ett utsläpp av organiskt material som därefter ger upphov till brand eller 
explosion. Bedömningarna skiljer sig relativt mycket mellan olika rapporter (WUZ 2016, 
Sweco 2016, WSP 2016). Blandning med annat organiskt material antas till mellan 10 och 
50 %, och att det därefter uppstår brand till ca 1 %, alternativt att en explosion inträffar med 
1 till 10 % sannolikhet. För vägtransporter ökar sannolikheterna för omblandning med 
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organiskt material eftersom lastbilen som transporterar ämnet och andra fordon har 
drivmedel som kan läcka ut vid en olycka.  

A1.2 Frekvensberäkningar för järnväg 

A1.2.1 Urspårning 

En grundläggande parameter vid beräkning av den uppskattade frekvensen (sannolikheten 
per år) för en olycka antalet tåg som passerar på sträckan.  

Andelen försändelser farligt gods (vagnar) baseras på statistik från åren 2013–2016 genom 
Älmhult baserat på statistik från Trafikverket (uppgift från Trafikverkets statistikavdelning 
2017). Andelen farligt gods av totala mängden gods är i nationell statistik ca 5 % 
(Trafikanalys 2015). För Älmhult är ca 3 %. 

Baserat på statistiken kan antalet vagnar per tåg och antal vagnar med farligt gods 
beräknas. Med hänsyn till den förväntade fördubblingen av trafiken och längre godståg 
antas antalet vagnar med farligt gods genom Älmhult vara dubbelt så många i 
riskberäkningarna jämfört med dagsläget. 

I de flesta riskanalyser i Sverige för har Banverkets modell från 2001 använts för att beräkna 
urspårningsfrekvens. Den statistik som ligger till grund för uppgifterna i den modellen bygger 
på erfarenheter från 1980 och 90-talet, men det finns anledning att anta att tågsäkerheten 
förbättrats sedan dess.  

I en rapport från Evert Andersson, professor emeritus vid Järnvägsteknik på Kungliga 
Tekniska Högskolan, hänvisas till forskning gjord på statistik över urspårningar i Sverige 
(Andersson 2014) under åren 2003–2012. Utifrån denna statistik kan följande antaganden 
göras avseende sannolikheten för urspårningar: 

• Urspårning sker i medeltal 7×10-8 per tåg-km (oavsett hastighet och tågtyp) 

Enligt UIC (Internationella järnvägsförbundet, 2002) kan det antas att sannolikheten för 
urspårning är 10 gånger större för godståg. Sannolikheten för persontåg beräknas då till ca 
2×10-8 och för godståg till 20×10-8 per tåg-km.  

Enligt UIC är också risken för urspårning i stationsområden med växlar 10 gånger större än 
på rakspår och kurvspår i övrigt. Andersson uppskattar att stationsområden utgör ca 15 % 
av den totala linjelängden i Sverige vilket efter beräkning ger följande 
urspårningssannolikheter för godståg:  

• ca 85×10-8 per tåg-km i stationsområden med växlar 

• ca 8,5×10-8 per tåg-km på rakspår och kurvspår i övrigt. 

Högre hastigheter ger lägre sannolikhet för urspårning, vilket antas bero på högre krav på 
banan och fordonen vid högre hastigheter.  

I Tabell A-1 redovisas indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen för godståg som 
använts i denna rapport. 
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Tabell A-1. Indata för att uppskatta urspårningsfrekvensen. 

Parameter 
Prognos 
2040 

Fördelning som använts vid beräkningar 
(5- / 95-percentil för normalfördelning) 

Antal godståg per dag 90 80 – 100 

Antal dygn med trafikering per år 364  

Antal vagnar per tåg  ca 40  

Medelvärde för antal godsvagnar 
som förväntas spåra ur vid olycka 

 2,5 – 4,5  

Andel farligt godsvagnar 4 % 1–3 % 

Urspårningsfaktor per tågkm, 
godståg 

85×10-8 +/- 25 % 

Urspårningsfaktor, persontåg 8,5×10-8 +/- 25 % 

 

Förväntad urspårningsfrekvens för godståg genom Älmhult (på 1 km) blir då  

90×364×85×10-8 ≈ 2,8×10-2 per år, vilket motsvarar ca en urspårning på 35 år.  

Vid en urspårning kan hela tåget spåra ur, men oftast spårar ca 3,5 vagnar ur (VTI 1994). 
Att någon av vagnarna som spårar innehåller farligt gods kan beräknas enligt följande 
formel: 1 − (1 − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑝å𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑟 = 7% 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑟𝑠𝑝å𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

Vilket ämne som finns i en vagn som spårar ur baseras på fördelningen mellan olika 
godsklasser. Då denna information är konfidentiell kan inte detaljer återges i denna rapport. 
Underlaget är för litet för att dra några noggranna slutsatser om eventuella trender över tid. 
Ett medelvärde för perioden 2013–2016 används för att räkna ut den procentuella 
fördelningen mellan godsklasser och denna fördelning antas vara samma 2040.  

Beräkning med ovanstående parametrar ger att frekvensen för olycka med farligt gods ska 
ske på 1 km av Södra stambanan genom Älmhult är 0,002 per år, eller ca en olycka per ca 
500 år, fördelat över RID-klasserna enligt Tabell A-2. 
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Tabell A-2. Beräknad frekvens för urspårning av en vagn som innehåller respektive RID-klass. 

 Södra stambanan  

genom Älmhult 

ADR 1 – Explosiva ämnen 1,3∙10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 2,9∙10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 9,6∙10-5 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8∙10-4 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,1∙10-4 

 

Som jämförelse har även beräkningar genomförts med Banverkets modell från 2001 och 
vilket resulterar i en urspårningsfrekvens för sträckan på ca 2×10-3 per år. Skillnaderna blir 
inte betydande i detta fall, och det högre värdet används. 

I Banverkets modell beror ca 50 % av urspårningarna på vagnfel. Ett argument för att inte 
använda den modellen för att uppskatta urspårningsfrekvens inom ett visst område är att 
vagnfelen i många fall inte leder till en någon större urspårning förrän tåget passerar en 
växel eller går in i en kurva. En urspårad vagn kan släpas med av tåget en betydande 
sträcka utan att lokföraren uppmärksammar det (Andersson 2014). Alltså, vagnfel bidrar till 
urspårningar men var själva urspårningen sker styrs mer av banans egenskaper, något som 
inte fångas upp i Banverkets modell från 2001. 

A1.2.2 Utsläpp vid urspårning 

För tunnväggig tankvagn anges i Banverkets modell att sannolikheten för punktering är 
25 % och sannolikheten för stort hål 5 % vid olyckor som inträffar i den största tillåtna 
hastigheten på banan (Banverkets 2001). Det finns statistik från studier över olyckor i USA 
som tyder på att ju högre hastighet desto sannolikare är ett utsläpp av farligt gods (Barkan 
et al. 2003), och även i den studien ligger sannolikheten för utsläpp mellan ca 5 och 25 %. 
Sambandet är relativt osäkert och därför används här ett intervall på 5–25 % 
(normalfördelning) för sannolikheten att ett utsläpp ska ske givet en urspårning. Någon 
skillnad görs inte här på storleken på utsläppet utan det fångas istället upp i fördelningen av 
konsekvensavstånd, se Bilaga B.  

Tjockväggiga tankar (med tryckkondenserad gas RID-klass 2 är betydligt mer robusta och 
bedöms i de flesta riskutredningar ha en sannolikhet för utsläpp som är 1/30 av den för 
tunnväggiga tankar (Banverket 2001).  

För alla ämnen utom RID-klass 1 gäller att ett utsläpp måste ske innan det kan få 
konsekvenser för omgivningen. 

A1.2.3 Frekvens för scenario med farligt gods på järnväg 

Nedan redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen från 
respektive RID–klass (Tabell A-3). Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger 
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på en sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren. 

Tabell A-3. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av Södra stambanan genom Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot 
givet utsläpp (%) Beräknad 

frekvens 
(medelvärde) 

Min 
Mest 
troligt 

Max 

1 Explosion* 0,1 0,2 1 5,0×10-9 

2.1 

Jetflamma 10 20 30 2,2×10-7 

Gasmolnsexplosion 5 50 70 4,5×10-8 

BLEVE 0,1 0,13 1 4,4×10-9 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 5,3×10-7 

3 
Gasmolnsbrand 1 1,5 3 1,3×10-6 

Pölbrand 10 20 30 1,6×10-5 

5 
Brand 0,02 0,05 0,07 1,7×10-8 

Explosion 0,001 0,003 0,004 1,1×10-08 

*För RID-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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A1.3 Frekvensberäkningar för lastbilstrafik 

A1.3.1 Frekvensberäkningar för trafikolycka med lastbil 

Sannolikheten för olycka med lastbil beräknas enligt följande ekvation: 𝑃𝑂 = 𝑁 ∙ 𝑄 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹 ∙ 365  𝑁 = Antalet lastbilar per dygn (ÅDTtung) 𝑄 = Olyckskvot (antalet olyckor/ fordonskilometer) 𝐿 = Längd för berörd vägsträcka (km) 𝐹 = Korrigeringsfaktor för antalet fordon per olycka 

 

Denna beräkning upprepas för varje ADR-klass för 1 km väg.  

Eftersom det saknas lokal statistik över hur stor andel av lastbilarna som transporterar farligt 
gods och fördelningen mellan olika ADR-klasser på sträckan antas det följa Sveriges 
nationella statistik. Andelen farligt gods uppskattas till 3-3,5 %. 

Olyckskvoten Q baseras på Vägverkets modell för olycka med tunga fordon (1998). 
Korrigeringsfaktorn för antalet fordon per olycka (F) ansätts till 1,8 för tätort och 1,5 i 
landsbygd enligt Vägverket (1998). För att få med parametern i osäkerhetsanalysen ansätts 
en variation på +/- 25 %. Beräknade frekvenser (sannolikhet per år) för olycka med fördelat 
på olika godsklasser redovisas i Tabell A-4. 

Tabell A-4. Beräkning av olycksfrekvenser (sannolikhet per år) på vägar i Älmhult. 

 Väg 120 Väg 23 

Antal lastbilar per dygn 600 1500 

Olyckskvot 0,8 0,4 

Korrigering flera fordon 1,8 1,5 

Olyckfrekvens per år, farligt gods 0,010 0,011 

ADR 1 – Explosiva ämnen 3,3×10-6 3,4×10-6 

ADR 2.1 - Brandfarlig gas 7,1×10-4 7,4×10-4 

ADR 2.3 - Giftig gas 4,7×10-9 4,9×10-9 

ADR 3 - Brandfarlig vätska 4,8×10-3 5,0×10-3 

ADR 5 - Oxiderande ämne och peroxider 2,3×10-4 2,4×10-4 
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A1.3.2 Utsläpp vid en trafikolycka med lastbil 

För att beräkna hur stor sannolikheten för ett utsläpp i händelse av en olycka är, studeras 
sannolikheten för att en tank brister. Ofta har en modell utvecklad av Statens väg- och 
transportforskningsinstitut och detaljerad beskriven i VTI-modellen använts för att uppskatta 
detta (Statens räddningsverk 1996). I senare studier har man konstaterat att en del av 
underlaget och antaganden som modellen bygger på innebär stora osäkerheter för 
resultatet av beräkningarna (Ardin & Markselius 2016).  

Till exempel har andelen singelolyckor motsatt effekt i VTI modellen jämfört med 
verkligheten, där en hög andel minskar beräknad frekvens när antalet singelolyckor i själva 
verket utgör majoriteten av olyckor med farligt gods.  

Det har konstaterats att parametern olycksindex för farligt gods, som är ett mått på 
sannolikheten att en tank brister, är baserad på otillräckligt underlag och trots korrigering för 
hastighetsbegränsning bidrar den med betydande osäkerheter i beräkningen av frekvensen 
för olycka mer farligt gods. Man har sett att till exempel vägrenens lutning, liksom korsningar 
har påverkan på sannolikheten för om tanken välter i samband med en olycka och därmed 
sannolikheten för utsläpp. 

Sannolikheten för läckage på tank med vätska kan enligt Trafikverkets modell för Yt- och 
grundvattenskydd (2013) ansättas till 0,03 oavsett hastighetsbegränsning på vägen. Det är 
ointuitivt att hastighet inte skulle ha någon betydelse så i brist på bättre underlag används 
VTI-modellen med en justering för att lastbilar inte ska ha högre hastighet än 90 km/h. Detta 
ger värden på index för farligt godsolycka som presenteras i Tabell A-5 nedan. I 
beräkningarna antas en osäkerhet på +/- 50 %. 

Tabell A-5. Sannolikhet för utsläpp givet olycka. 

Hastighetsbegränsning 50 60 70 80 90 100 110 

Index för olycka med 
farligt gods, tunnväggig 
tank 

0,02 0,07 0,11 0,195 0,28 0,28 0,28 

 

Gaser transporteras under tryck i tankvagnar med större tjocklek än vätskor och därmed 
större tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för läckage av 
det transporterade godset då sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med vätskor.  

A1.3.3 Frekvens för scenario med farligt gods på väg 

I Tabell A-6 redovisas beräknade frekvenser för respektive scenario vid olycka med ämnen 
från respektive ADR–klass. Sannolikhetsfördelningen för respektive scenario bygger på en 
sammanställning av ett flertal olika riskutredningar som utförts av ett flertal olika 
konsultfirmor i Sverige de senaste 5 åren.  
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Tabell A-6. Sammanställning av sannolikhetsfördelningar för de olika scenarierna och beräknade 
frekvenser för dessa för 1 km av väg 120 genom Älmhult samt väg 23 på sträckan som passerar 
Älmhult. 

Klass Scenario 

Sannolikhet för scenariot givet 
utsläpp (%) 

Beräknad frekvens 

(medelvärde, per 
år) 

Min Mest troligt Max Väg 120 Väg 23 

1 Explosion* 0,01 0,1 1 7,7×10-9 8,0×10-9 

2.1 

BLEVE 0,1 1 2 2,6×10-8 7,0×10-8 

Jetflamma 2 6 20 2,0×10-7 5,3×10-7 

Gasmolnexplosion (UCVE) 6 30 60 8,0×10-6 2,1×10-6 

2.3 Giftigt gasmoln 50  100 1,3×10-8 3,4×10-8 

3 
Pölbrand 2 3 13 2,3×10-5 6,2×10-5 

Gasmolnsbrand 0,1 1,5 3 8,0×10-6 2,1×10-5 

5.1 
Explosion 0,04 0,3 1 9,3×10-8 2,5×10-7 

Brand 0,3 0,35 0,4 8,7×10-8 2,3×10-7 

*För ADR-klass 1 är det är istället krockvåld och brand som kan utlösa en explosion. 
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Bilaga B - Konsekvensberäkningar  
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B1 Inledning 

Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen, men skador kan 
uppkomma dels på grund av att en urspårad vagn hamnar utanför spåret eller om en 
urspårning leder till utsläpp med farligt gods.  

Konsekvensberäkningarna har gjorts i följande steg: 

Kriterier för vad som ska betraktas som risk för dödlig skada diskuteras för  

• tryckpåverkan vid explosion 

• värmestrålning vid brand 

• förgiftning vid exponering av giftig gas 

Avstånden inom vilka dessa kriterier uppnås för de olika scenarierna för varje godsklass 
har beräknats.  

B1.1 Typ av utbredning 

Beroende på typ av ämne som är inblandat blir utbredningen av konsekvensområdet runt 
olyckan olika. En del av de möjliga scenarierna påverkas av vindriktning och 
väderförhållanden medan andra beror på vilket håll ett läckage är riktat mot. För att 
beräkna risken för det planerade planområdet används värdena i Tabell B-1. 

Beroende på konsekvensavståndet och typ av spridning justeras den beräknade 
frekvensen för att få fram individrisken på olika avstånd. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet. 

Tabell B-1. Typ av spridningsutbredning. 

Konsekvens Spridning Beräkningsfaktor 

BLEVE Alla riktningar 1 

Jetflamma En av sidorna och uppåt. 
Spridingsriktning beror på var 
hål uppstår. 

2/3 

Gasmolnsbrand I vindriktningen 45° 45/360 

Gasmoln, giftig gas I vindriktningen 22° 15-60/360 

Pölbrand Alla riktningar 1 

Oxiderande ämne Alla riktningar 1 

B1.2 Individriskbidrag beroende på konsekvensavstånd 

En olycka som inträffar på sträckan (1 km) har nödvändigtvis inte ett konsekvensavstånd 
som verkar över hela sträckans längd. Därför görs en korrigering för att räkna ut hur stor 
andel av frekvensen (som gäller på hela sträckan) som bidrar till individrisken på ett visst 
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avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden 
förklarade i Figur B-1: 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 = 2 ∙ 𝑥1 𝑘𝑚 𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑2) 

 

Figur B-1. Skiss över hur individriskbidraget beräknas för avståndet d från transportleden. 

B1.3 Riskberäkning för urspårning 

För urspårning beräknas individrisken baserat på den modell som tagits fram av 
internationella järnvägsförbundet UIC. Modellen togs ursprungligen fram för att uppskatta 
sannolikheten att en konstruktion (brostöd eller liknande) träffas av ett urspårat tåg (UIC 
2002), men har här anpassats för att beskriva individ- och samhällrisk.  

Modellen bygger på att ett tåg spårar ur och därefter kan glida en viss sträcka på olika 
avstånd från spåret (se Figur B-2). 

 

Figur B-2. Principskiss över parametrar som beskriver riskerna avseende påkörning vid en 
urspårning. 

Grundläggande för modellen är att ett tåg har en maximal sträcka (a) som det kan glida 
längs spåret baserat på tågets hastighet och en inbromsningsfaktor. Hur långt ifrån spåret 
ett tåg kan hamna beror också på modellen på hastigheten.  

Enligt Banverket (2001) är dock sambandet mellan hastighet och urspårning relativt svagt 
och istället har Banverkets modell för sannolikhet att tåget hamnar på ett visst avstånd (b) 
från spåret använts. 

x x 

d R 

a 

c d 
b 
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Individriskbidraget på olika avstånd (d) från spåret beräknas av sannolikheten att en 
urspårning sker på sträckan (a) multiplicerat med sannolikheten att tåget når ett visst 
avstånd (d) och kvoten mellan den maximala urspårningssträckan (a) och det maximala 
avstånd (c) som ett tåg kan glida på ett visst avstånd (d) från spåret. 

Samhällsriskbidraget baseras på den rektangel som utgörs av sträckan c och b – d.  

B1.4 Beräkning av areor för samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas som en summa av de areor som kan påverkas vid en olycka 
multiplicerat med sannolikheten per år (uppskattad frekvens) för påverkan för respektive 
area, detta multipliceras slutligen med befolkningstätheten som antas variera med 
avståndet från järnvägen enligt kapitel B1.5.  

Samhällsrisken har uppskattats för ett område på 150 meter på var sida om spåret. 

Eftersom scenarierna med farligt gods har någon typ av cirkulär utbredning beräknas 
areorna på olika avstånd från järnvägen som segment av en cirkel (se Figur B-3). 

 

Figur B-3. Principskiss för hur arean som påverkas bortom ett visst avstånd beräknas vid cirkulärt 
konsekvensavstånd. 

B1.5 Persontäthet 

Persontätheten som använts för de tre olika scenarierna för samhällsriskberäkningarna i 
redovisas i Tabell B-2.  

I samhället i stort befinner sig människor till största delen inomhus, därav ansätts att 95 % 
(99 % nattetid) av befolkningen befinner sig inomhus på avstånd av 15 meter från 
järnvägen och längre.5  

Det bebyggelsefria avståndet bedöms vara fritt från personer. Detta behöver 
nödvändigtvis inte stämma om det exempelvis finns befintlig väg, cykelbanan eller 
liknande närmare. Det bedöms dock ej vara avgörande för att bedöma vilka 
bebyggelsefria avstånd som är lämpliga att upprätthålla vid planering av tillkommande 
verksamhet och tas därmed inte med i beräkningarna.  

                                                      
5 Källa till Holländska riktlinjer. 
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Tabell B-2. Antaganden om persontäthet som använts i beräkningarna. 

Avstånd från 
järnväg (meter) 

Andel 
utomhus 
(dag) 

Andel 
inomhus 
(dag) 

Andel 
utomhus 
(natt) 

Andel 
inomhus 
(natt) 

Persontäthet 
per km2 

0-5 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

5-10 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

10-15 100 % 0 % 100 % 0 % 0 

15-20 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

20-25 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

25-35 10 % 90% 2 % 98 % 10 000 

… … … … … … 

B1.6 Sannolikhet att omkomma inne/ute 

Att befinna sig inomhus ger i många scenarier ett viss skydd, exempelvis mot 
värmestrålning eller gas (VROM 2005). Vid beräkning av samhällsrisk har därför 
antaganden gjorts om att sannolikheten att omkomma inomhus är lägre enligt Tabell 
B-3.  

För RID/ADR 1 – Explosiva ämnen och föremål är det istället omvänt så att avståndet för 
dödliga skador är kortare utomhus än inomhus. Avståndet för där en tryckökning är så 
stor att det kan leda till dödliga skador på en människa är betydligt kortare än det avstånd 
där väggar kan raseras och fönster splittras. Även om en person överlever en tryckvåg 
kan de skadas allvarligt av glassplitter eller att byggnadsdelar kollapsar. Därför används i 
beräkningarna två konsekvensavstånd, ett inomhus och ett utomhus men där 
sannolikheten att omkomma inomhus inte är 100% inom detta avstånd utan det avstånd 
som anges i tabellen.  

Antaganden om att omkomma inomhus antas vara konstant inom konsekvensavståndet, 
vilket precis som för konsekvensavståndet utomhus är en förenkling eftersom 
värmestrålning, tryckpåverkan och giftiga koncentrationer avtar med avståndet. För de 
flesta scenarier antas den fördelning som redovisas i Tabell B-3 vara en konservativ 
uppskattning då byggnader bör ge gott skydd.  
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Tabell B-3. Sannolikhet att omkomma inomhus vid de konsekvensavstånd som beräknats för 
oskyddade individer. 

Scenario Sannolikhet att omkomma inomhus* 

 Uniforma fördelningar 

ADR/RID 1 – Explosion, raserade 
byggnader/splitter 

40-60 % 

ADR/RID 2.1 – Jetflamma, gasmolnsbrand 

 

25-75 % 

 

ADR/RID 2.3 – Giftigt gasmoln 25-75 % 

ADR/RID 3 – Gasmolnsbrand 

ADR/RID 3 – Pölbrand 

25-75 % 

25-75 % 

ADR/RID 5 – Brand 

ADR/RID 5 – Explosion 

25-75 % 

40-60 % 

* Inom det konsekvensavstånd som beräknats för oskyddade individer. 

B2 Sammanställning över konsekvensavstånd 

Konsekvensavstånd för olika scenarier vid utsläpp av farligt gods har beräknats i många 
olika riskanalyser i Sverige. Flera konsultfirmor i Sverige med specialister inom riskanalys 
av farligt gods har utarbetat egna modeller för konsekvensberäkningar. 

Eftersom det finns olika sätt att göra dessa beräkningar, och att inparametrar kan väljas 
olika, så finns det en osäkerhet i dessa konsekvensavstånd. Därför har en 
sammanställning gjorts med beräknade konsekvensavstånd som använts i andra 
riskutredningar i Sverige (Sweco, 2016; WUZ, 2016; WSP, 2016; Briab, 2016; 
Brandskyddslaget, 2015), och utifrån dessa underlag har ett troligt intervall för olika 
olycksscenarier uppskattats (för järnväg se Tabell B-4, för väg se Tabell B-5). Tabellen 
åskådliggör vilka scenarier som kan uppkomma kopplat till respektive klass och 
konsekvensavstånd för dessa scenarier. Avstånden har använts som ingångsparametrar i 
beräkningarna av individ- och samhällsrisk. 

Eftersom det finns anledning att tro att mindre utsläpp är mer sannolika än större (VTI 
1994) påverkas sannolikhetsfördelningen för konsekvensavstånden med en förskjutning 
mot de kortare avstånden. Detta beror på att behållarna och tankarna är utformade för att 
tåla påfrestningar och det därför är mer sannolikt med mindre hål än större. 
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Tabell B-4. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 25 60 250 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 
30 60 150 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 100 200 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 25 90 

Gasmolnexplosion - och brand 
Pertfördelning 

10 30 300 

2.3 Giftigt gasmoln 
Pertfördelning 

20 100 1200 

3 
Pölbrand Pertfördelning 10 20 45 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) Pertfördelning 20 25 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 125 

Brand Pertfördelning 10 15 40 

 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från spåret. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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Tabell B-5. Sammanställning över uppskattade intervall för indata till konsekvensavstånd som 
använts i beräkningarna. 

   Intervall för konsekvensavstånd 

Klass Scenario Fördelning Min Troligt Max 

1 

Explosion, raserade byggnader Pertfördelning 30 100 200 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

Pertfördelning 10 50 140 

2.1 

BLEVE Pertfördelning 150 250 450 

Jetflamma Pertfördelning 5 40 90 

Gasmolnsexplosion/UVCE Pertfördelning 15 50 250 

2.3 Giftigt gasmoln Pertfördelning 10 200 1000 

3 

Pölbrand Pertfördelning 10 20 40 

Gasmoln från avdunstning 
(UVCE) 

Pertfördelning 10 20 40 

5 
Explosion Pertfördelning 30 40 60 

Brand Pertfördelning 10 30 40 

I Figur B-6 redovisas fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger dödliga 
konsekvenser på ett visst avstånd från vägen. 

 

Figur B-6. Fördelning över sannolikheten att ett visst scenario ger konsekvenser på ett visst 
avstånd från spåret. 
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B3 Förväntat antal omkomna per scenario 

B3.1 Järnväg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-6. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Tabell B-6. Sammanställning över beräknat antal omkomna för varje scenario på Södra stambanan. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 

Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B3.2 Väg 

Baserat på konsekvensavstånden ovan summeras medelvärden för hur många som 
beräknas omkomma vid varje scenario, se Tabell B-7. Det är detta värde som 
tillsammans med frekvensberäkningarna för varje scenario utgör samhällsrisken 
(sannolikheten att N eller fler omkommer med en viss sannolikhet per år). 

Nedan redovisas antal förväntat omkomna för scenariot med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 35 meter från vägen. 

Tabell B-7. Förväntat antal omkomna för respektive scenario, med en persontäthet på 10 000 
personer/km2 på olika avstånd från vägen. 

  Förväntat antal omkomna (medelvärde) 
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Klass Scenario 
Bebyggelsefritt 
35 meter 

Bebyggelsefritt 
70 meter 

Bebyggelsefritt 
140 meter 

1 

Explosion, raserade byggnader 47 18 0 

Explosion, direkt tryckpåverkan 
utomhus 

1,9 0 0 

2.1 

BLEVE 200 150 88 

Jetflamma 1,1 0 0 

Gasmolnexplosion - och brand 1,6 0,1 0 

2.3 Giftigt gasmoln 23 19 14 

3 
Pölbrand 0 0 0 

Fördröjd pölbrand (gasmoln) 0 0 0 

5 
Explosion 1,9 0 0 

Brand 0 0 0 

 

B4 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser 

Övriga RID-klasser, som inte beskrivits ovan, bedöms inte utgöra någon betydande risk 
för området och anledningarna till detta motiveras nedan. 

RID- klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen, beräknas inte eftersom en brand med 
brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksområdet och 
mängderna som transporteras på det svenska väg- och järnvägsnätet är små.  

RID-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten kan vid en 
olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av olyckor 
med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. av två anledningar. Den 
första är att det transporteras små mängder. Den andra är att olyckstypen förutsätter att 
ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska inträffa förutom läckage och 
antändning. Frekvensen för en sådan olycka bedöms därmed som så liten att olyckstypen 
får marginell påverkan på den totala samhällsrisken. 

RID-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet 
är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller 
under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring, 
kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser 
ämnen som är kända för att kunna innehålla patogener. Patogener är mikroorganismer 
(inklusive bakterier, virus, parasiter och svampar) eller andra smittförande substanser, 
exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos människor eller djur. Det bedöms 
som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen ger konsekvenser för omgivningen 
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eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen 
bedöms därför inte i denna utredning. 

RID-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador, 
både på kort och lång sikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva 
ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms 
därför inte i denna utredning. 

RID-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra 
eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller 
brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och 
brandspridning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp bedöms dock vara begränsade 
till utsläppsplatsens närområde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med 
denna klass. Åtgärder som begränsar vistelse i närområdet till transportleden, skyddar 
mot spridning av vätskor och mot bränder skyddar även mot händelser som kan orsakas 
av frätande ämnen. 

RID-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör 
en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på 
ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm. 
Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och 
bedöms därför inte i denna utredning. 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE 

Trafikutredning Älmhult Katja Berdica, Carl-Johan Schultze 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10305296 2021-01-13 

PM Effekter av detaljplaneändring för 

Köpmannen 2 

Bakgrund 
En ny detaljplan för fastigheten Köpmannen 2 är under framtagande. Fastigheten utgör den västra 

och norra delen av Älmhults handelsplats.  

Den nya detaljplanen upprättas för att möjliggöra en utveckling av handelsplatsen till ett område 

som inte bara är avsett för handel och kontor utan också en plats för aktiviteter och möten. I den nya 

detaljplanen utreds markanvändningarna centrum, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. I 

planområdets östligaste hörn utreds också om det är möjligt att placera en utomhusscen. 

När handelsplatsen kompletteras med fler funktioner förväntas det bidra till en plats där fler 

människor kommer att röra sig både på dag- och kvällstid. Trafikflödena till och från området kan 

också komma att påverkas i samband med omvandlingen av området. 

Områdesbeskrivning 
Fastigheten Köpmannen 2 har idag en yta om 134 420 kvm. I gällande plan anges exploateringsgrad 

om 40 % för delar av fastigheten. För fastighetens västligaste del finns ingen reglering av 

exploateringsgraden. 

Inom fastigheten ligger idag ett flertal butiker, både matvarubutiker, detaljhandelsbutiker samt 

byggvaror. I områdets södra del finns en snabbmatsrestaurang. Inom området kommer en ny 

detaljplan möjliggöra permanent etablering av kulturell besöksanläggning (så som den arena som 

idag getts tillfälligt bygglov). Även byggnation av idrottshallar kommer kunna ges permanent bygglov, 

så som den padelhall som ligger inom området. Inom planområdet planerar fastighetsägaren också 

för en yta där olika typer av events kan hållas, så som exempelvis marknader eller konserter. 

Huvudinfarten för bilburna besökare är från söder via cirkulationsplatser som ansluter mot väg 23 

och väg 120. Anslutning finns också mot norr och den kommunala gatan Handelsvägen. Entréerna till 

områdets butiker är placerade in mot det parkeringstorg som utgör handelsplatsens mitt. 

Varuleveranser till butikerna sker på motsatt sida i förhållande till byggnadens entré. 

Stadsbusslinjetrafik går genom området, i det att bussen rör sig in i området från Östra Esplanaden 

via en bussgata. Bussen kör sedan genom området norrut till anslutningspunkten mot Handelsvägen. 

Busshållplats finns centralt placerad på handelsplatsen. 

En gång- och cykelväg löper i nordsydlig riktning genom handelsplatsen. Denna ansluts i sydväst mot 

Östra esplanaden. Denna entré är huvudentré för dem som rör sig till fots och med cykel från 

Älmhults centrum till handelsplatsen. I väster och norr ligger Haganässkolan och mellan skolan och 

handelsplatsen rör sig många till fots. Idag finns en gång- och cykelkoppling mellan handelsplatsen 

och skolan. På sikt är denna koppling tänkt att förbättras genom att ett torg med gångfartsområde 

ordnas utmed Handelsvägen. 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE 

Trafikutredning Älmhult Katja Berdica, Carl-Johan Schultze 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10305296 2021-01-13 

Frågeställning 
Syftet med föreliggande PM är att se hur förutsättningarna skulle påverkas av en förändrad 

markanvändning i detaljplanen, från Handelsområde (H) till Centrumområde (C), och relatera 

planerad utveckling till de flöden som den nuvarande detaljplanen tillåter. 

Trafikalstring 
Beräkningar har gjorts med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Som indata används Ingka:s 

planerade utbyggnad i området, där första etappen preliminärt motsvarar ca 13 000 LOA. 

Trafikflöden (ÅDT) har tagits fram för totalt fyra scenarier:  

• två olika fördelningar över de sju verksamhetskategorierna 

• två olika lokaliseringar, Ytterområde respektive Centrum  

Det ena fördelningsalternativet motsvarar en tänkt utbyggnad i form av enbart handelsändamål (H), 

den andra av enbart centrumändamål (C). De två olika alternativen vad gäller lokalisering används för 

att illustrera skillnaden i trafikalstring beroende på vilket geografiskt läge som väljs i verktyget. 

Resultatet presenteras i nedanstående tabeller.  

Kategorier Antagen LOA- 
fördelning (H) 

ÅDT om 
Ytterområde 

ÅDT om  
Centrum 

Kontor 5% 36 30 
Småindustri/hantverkare 5% 70 65 
Större industri 10% 27 23 
Detaljhandel 50% 2361 1587 
Stormarknad 25% 725 489 
Närbutik 0% 0 0 
Restaurang 5% 119 66 
SUMMA 100% 3365 2260 

 

Kategorier Reviderad LOA-
fördelning (C) 

ÅDT om 
Ytterområde 

ÅDT om  
Centrum 

Kontor 10% 72 59 
Småindustri/hantverkare 15% 209 194 
Större industri 0% 0 0 
Detaljhandel 0% 0 0 
Stormarknad 70% 2484 1355 
Närbutik 0% 0 0 
Restaurang 5% 119 66 
SUMMA 100% 2484 1674 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE 

Trafikutredning Älmhult Katja Berdica, Carl-Johan Schultze 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 

10305296 2021-01-13 

Slutsats 
Det avrundade resultatet sammanfattas i följande fyrfältsmodell: 

 Ytteromr. Centrumomr. 

DP (H) ÅDT 3400 ÅDT 2300 

DP (C) ÅDT 2500 ÅDT 1700 

 

Beräkningarna visar att en ändring från markanvändning H till C i området kan förväntas alstra 

mindre trafik, oavsett exploateringsgrad. Generellt medger markanvändning C lägre trafiktal 

(exempelvis parkeringsnorm) än markanvändning H, vilket ska tas hänsyn till i de 

utredningar/prövningar som görs i samband med all kommande exploatering i området. 

Den nya detaljplanen medger etablering för både handel- och centrumändamål för hela området. 

Det betyder att det även fortsättningsvis kommer vara möjligt att på platsen anlägga endast lokaler 

för handel (H), samtidigt som det också är möjligt att bygga endast lokaler för centrumändamål (C). 

Ambitionen är dock en blandad markanvändning inom området. Den faktiska markanvändningen kan 

därför förväntas alstra trafik någonstans mellan de nivåer som räknats fram för H och C i tabellen 

ovan. 

Slutsatsen är att vidare utredning inte krävs för att genomföra sagda detaljplaneändring. 
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INLEDNING 
Älmhults kommun arbetar med ny detaljplan för området Furulund (Äskya 1:27 m.fl.) 
längs Handelsvägen mellan Älmhults handelsplats och Danska vägen. Samrådshandling 
finns framtagen, daterad 2020-10-06. 
 

 
Bild 1 – plankarta DP Äskya 1:27, m.f.l, Furulund, samrådshandling daterad  
2020-10-06. 
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Detaljplanen upprättas med syfte att skapa möjlighet för Älmhults tätort att genom en 
blandad bebyggelse expandera åt öster. Bostadsbebyggelse planeras på båda sidor om 
Handelsvägen och detaljplanen utformas på ett sådant sätt att olika typer av bostäder 
kan byggas på platsen, både fler-, grupp-, och villabebyggelse i varierande volymer.  
Totalt planeras för ungefär 600 nya bostäder i området mellan handelsplatsen och 
Danska vägen. Detaljplanen möjliggör också för byggnation av en förskola i området 
samt för olika typer av centrumfunktioner.  
 
Handelsvägen, som utgör huvudsaklig infartsgata till området, planeras omgestaltas 
till en mer stadsmässig karaktär, med lägre hastighet för biltrafiken. I södra delen av 
Furulund, närmast väg 23, föreslås områden (se bild 1) för verksamhet, handel och 
kontor som kan antas generera en del tung trafik. Det är önskvärt att trafik till 
verksamhetsområdet, framförallt tung trafik, inte leds via Handelsvägen då denna 
omges av bostadsområden och flera skolor, planeras omdanas till stadsgata och får ett 
flertal passager för oskyddade trafikanter. Se bild 2. 
 

 
Bild 2 – Handelsvägen med dess kringliggande områden och målpunkter 
 
Inom Älmhults handelsplats finns idag en intern gata öster om IKEAs varuhus, som 
ligger på fastighetsmark (fastigheterna Köpmannen 1 resp. Köpmannen 2), se ”sträcka 
som utreds – ny kommunal gata” i bild 2. Det finns idag inga begränsningar mot annan 
trafik på gatan, men det är ingen planlagd allmän gata och fastighetsägarna har 
därmed möjlighet att stänga eller reglera gatan för t.ex. genomfartstrafik.   
 
Det pågår ett arbete för att omvandla Haganäs/Älmhults handelsplats från ett område 
endast avsett för handel till att bli en plats också för aktiviteter och möten. Ett led i det 
arbetet är att kommunen och fastighetsägaren gemensamt arbetar för att integrera 
handelsplatsen med intilliggande områden på ett bättre sätt. Som en del av detta 
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planeras södra delen av Handelsvägen, förbi bl.a. Haganässkolan, omdanas till ett 
torg/lågfartsområde för att på så sätt minska gatans barriär och tydligare binda ihop 
omgivande delar liksom förbättra gång- och cykelkopplingar mot centrala Älmhult. Se 
bild 2. 
 
Utbyggnaden av en ny stadsdel så som Furulund samt omvandlingen av handelsplatsen 
påverkar trafikflödena längs omkringliggande vägar. För att få en uppfattning om 
belastningen längs Älmhults gator i framtiden har trafikprognos för Östra Älmhult 
reviderats (Tyréns, 2021-07-14). I trafikprognosen har, utöver Furulund och 
handelsplatsen också omvandling av kvarteret Plåtslagaren, förtätning i de östra 
delarna av centrum samt utbyggnad av flera skolor tagits med i beräkningarna. 
Trafikprognosen visar nuläge samt prognostiserat trafikflöde år 2040 på Älmhult 
tätorts största gator. Uppdateringen har gjorts eftersom utbyggnadsplanerna i östra 
Älmhult har ändrats mycket sedan den senaste trafikprognosen togs fram 2017. 
Övergripande beskrivning av stadsstrukturen i östra Älmhults ses i bild 3. 

Bild 3 – strukturanalys av östra Älmhult, Samlingskarta 21-10-18 
 
Kommunen utreder nu möjligheten att omvandla den lokala gatan öster om IKEA-
varuhuset till en allmän gata, som kan leda delar av trafiken från väg 120 och väg 23 
till de nya områdena norr om Älmhults handelsplats, framförallt tung trafik till 
verksamhetsområdena, se bild 4. På så sätt kan Handelsvägen avlastas och bättre 
anpassas till bostäder och verksamheter i gatans närområde och till oskyddade 
trafikanters behov att färdas längs och tvärs gatan. 
 
Den idag interna gatan på fastighetsmark i östra kanten på handelsområdet går bl.a. 
förbi IKEA-varuhusets varumottagning, och gatans yta används delvis för backning in 
till lastkajer. Om gatan ska bli en allmän gata, tänkt för genomfartstrafik förbi 
handelsplatsen, behöver varumottagningen separeras från gatan så att inga 
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backningsrörelser görs på gatumark. Om lastningsfunktionerna till varuhuset ska 
behållas som idag måste gatan därför flyttas österut. Gatan går dock nära väg 23 här 
och kan inte flyttas österut utan att påverka nuvarande vägområde för väg 23. 
 
Denna PM beskriver kortfattat förslag på möjlig utformning av lokalgatan på delen 
öster om IKEAs varuhus samt hur sidoområdet för väg 23 och ytan mellan gata och väg 
skulle kunna utformas. Bedömda trafikmängder på gatan med tänkt funktion som 
allmän tillfartsväg till nya exploateringsområden redovisas också. Därutöver förs 
resonemang om påverkan på trafiksituationen för olika trafikslag på gatorna i området 
samt hur väg 23 påverkas av det förändrade sidoområdet och vägområdet. 
 

 
Bild 4 – gatustruktur runt Älmhults handelsplats 

  

IKEA 
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MÖJLIG UTFORMNING 
Bild 5 visar bl.a. nuvarande sträckning av den interna gatan öster om IKEAs varuhus, 
samt fastighetsgränser. 
 

 
Bild 5 – befintlig utformning/sträckning av intern gata och varumottag öster om IKEAs 
varuhus  
 
För att ge tillräcklig plats för inbackning till lastkaj på en avskild varumottagning 
måste lokalgatan flyttas österut, närmare väg 23. Föreslagen principutformning 
redovisas i bild 6 och 7 och i bilaga 1-3. 
 
Idag är det som minst ca 18 m mellan gatan och väg 23, och ytan mellan dessa utgörs 
av dike för avvattning av väg 23 samt en vall. På vallens krön står ett viltstängsel. På en 
kortare sträcka (ca 50 m), där lokalgatan ligger som närmast väg 23, finns en stödmur 
intill gatan. 
 
Genom att ändra sidoområdet till väg 23 kan gatan flyttas österut. Enligt VGU ska 
avstånd mellan mötesfri väg och annan intilliggande väg vara minst 8 m. Väg 23 kan 
förses med sidoräcke och därmed kan säkerhetszonen minskas från omkring 10 m till 
räckets arbetsbredd (ca 1-1,5 m). Därutöver kan diket utformas med brantare slänter 
(1:2-lutning) vilket minskar behovet av vägområde väsentligt.  
 
För att undvika bländning och otydlighet i mörker kan ett bländskydd placeras intill 
väg 23. En möjlig lösning på utformning av bländskydd är att ersätta viltstängslet med 
ett plank (med motsvarande höjd). Planket får då funktion både som viltskydd och 
bländskydd. 
 
Mellan gatan och varumottagningsområdet föreslås en refug, med plats för staket då 
varumottagningen ska kunna hägnas in. In- och utfart till varumottagningen föreslås 
söder om denna. På grund av begränsat utrymme föreslås in- och utfarten bara 
utformas för trafik söderifrån på gatan. Anslutningen blir sned, men det bedöms ändå 
vara möjligt för lastbilsförare att få tillräcklig sikt norrut. Infarten bör förses med 
vändslinga för de fall då grinden är stängd och infart inte kan ske. 
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Bild 6 – utformningsskiss, flyttad lokalgata öster om IKEAs varuhus 
 
 
 

 
Bild 7 – tvärsektioner (A-A), med befintlig utformning respektive med flyttad lokalgata 
öster om IKEAs varuhus 
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TRAFIKFLÖDEN 
I revidering av trafikprognos Älmhult, Tyréns, 2021-10-01, redovisas två scenarier med 
olika gatustruktur i området kring Älmhults handelsplats.  
I utredningsalternativ 8 är gatan öster om IKEAs varuhus inte öppen för annan trafik än 
lokal trafik till själva handelsplatsen (i huvudsak personal och leveranser). I 
utredningsalternativ 9 är gatan omgjord till allmän gata och öppen för 
genomfartstrafik. I detta alternativ är också södra delen av Handelsvägen omdanad 
med ett torg/lågfartsområde söder om Haganässkolan. Trafikprognosen har prognosår 
2040 och omfattar tänkta utbyggnader i tätorten fram till dess, liksom uppräkning av 
extern genomfartstrafik (på t.ex. väg 23 och väg 120) enligt Trafikverkets gällande 
uppräkningstal. 
 
Trafik från väg 23 och väg 120 till det nya området (Furulund) norr om Älmhults 
handelsplats (både verksamheter och bostäder) går i alternativ 8 i huvudsak via 
Handelsvägen, medan en del av denna trafik i alternativ 9 är överflyttad till lokalgatan 
öster om varuhuset.  
 
Framförallt är det delar av den trafik som alstras i det södra verksamhetsområdet i 
Furulund som tjänar på att välja att köra på lokalgatan i stället för via Handelsvägen för 
att ansluta till väg 120 och väg 23 (och vice versa). Även trafik alstrad i planerade nya 
bostadsområden i Furulund samt i befintliga Hagabo-området kan till viss del välja att 
köra lokalgatan, men för denna trafik är inte vägvalet via lokalgatan givet. Kommer 
man på Handelsvägen norrifrån bedöms man tjäna i storleksordningen ca ½ minut på 
att köra via lokalgatan. 

 
Totalt bedöms omkring 900 fordon/dygn omfördelas från Handelsvägen till lokalgatan 
öster om IKEAs varuhus jämfört om denna är stängd för genomfartstrafik. Ca 135 
tunga fordon per dygn bedöms välja lokalgatan stället för handelsvägens södra del. 

  

  

Bild 8 – trafikprognos 2040, alternativ 
utan allmän gata öster om IKEA 
(utredningsalternativ 8) 

 

Bild 9 – trafikprognos 2040, alternativ 
med allmän gata öster om IKEA 
(utredningsalternativ 9) 
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EFFEKTER PÅ LOKALGATOR 

TRAFIKSÄKERHET 

Överflyttningen av trafik till lokalgatan öster om IKEA innebär en avlastning av 
Handelsvägens södra del, från drygt 2 000 till drygt 1 000 fordon/dygn. Avlastningen 
är procentuellt sett sannolikt ännu större för tunga fordon då en stor andel av dessa 
bedöms välja den östra lokalgatan p.g.a. kortare både resväg och restid till och från 
det nya verksamhetsområdet. Viss tung trafik kommer troligen ändå finnas kvar på 
Handelsvägen, t.ex. leveranstrafik till butiker och andra verksamheter i västra delen av 
Älmhults handelsplats. 
 
Med hänsyn till målpunkterna på båda sidor kring Handelsvägen (butiker, 
verksamheter, skola m.m.) och att gatan kommer att passeras av en betydande mängd 
oskyddade trafikanter, bedöms det fördelaktigt att avlasta gatan, inte minst tung 
trafik. 
 
Lokalgatan öster om IKEA bedöms vara mer trafiktålig än Handelsvägen, bland annat 
med avseende på trafiksäkerhet. Det finns inga målpunkter på östra sidan, i princip 
inga oskyddade trafikanter rör sig längs eller tvärs gatan och de korsningar som finns 
eller planeras bedöms ha en tillräckligt god standard, med bl.a. god sikt, för den trafik 
som färdas där. 
 
Sammantaget bedöms trafiksäkerheten i området öka om lokalgatan görs till allmän 
gata med möjlighet till genomfartstrafik till Furulundsområdet. 
 
Om gatan inte görs om till allmän gata så ökar vikten av att utforma Handelsvägens 
södra del på ett trafiksäkert sätt, så att låga hastigheter säkras, i samband med att 
Furulundsområdet utvecklas och trafikmängden på Handelsvägen då ökar. 
  

TILLGÄNGLIGHET OCH FRAMKOMLIGHET 

Att säkerställa att lokalgatan öster om IKEA blir öppen för allmän trafik bedöms 
generellt öka tillgängligheten med biltrafik till hela området kring Älmhults 
handelsplats, inte minst till nya området Furulund från söder.  
 
Framkomligheten för biltrafik på den nya lokalgatan är god, särskilt då 
varumottagningen separeras från gatan och då det finns mycket få punkter med 
anspråk på låga hastigheter, t.ex. gång- och cykelpassager.  
 
Sammantaget bedöms tillgängligheten i området generellt öka om lokalgatan görs till 
allmän gata med möjlighet till genomfartstrafik till Furulundsområdet. Lokalgatan får 
hög framkomlighet för biltrafiken medan anspråk på hög framkomlighet längs 
Handelsvägen kan tonas ner till förmån för gång- och cykeltrafikens framkomlighet.  
 
Om lokalgatan öster om IKEA-varuhuset inte görs om till allmän gata kan åtgärder 
behövas längs Handelsvägens södra del för att gång- och cykeltrafikens framkomlighet 
ska prioriteras.  
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PÅVERKAN PÅ VÄG 23 

BEFINTLIGA FUNKTIONER SOM MÅSTE ERSÄTTAS 

AVVATTNING/DIKE 

Idag avvattnas väg 23 på västra sidan via ett dike med flacka slänter (bedömt till 1:4). 
För att kunna flytta lokalgatan österut måste vägens sidoområde göras smalare. Detta 
kanske genom att diket utförs med brantare slänter (1:2), vilket i sin tur ställer krav på 
sidoräcke på väg 23. Sidoräcket innebär att säkerhetszonens bredd kan minskas från 
dagens ca 10 m från vägkant till att omfatta räckets arbetsbredd (ca 1-1,5 m). 

VALL MED VILTSTÄNGSEL 

Befintlig vall mellan väg 23´s dike och lokalgatan upptar idag en stor del av ytan 
mellan vägen och gatan. På krönet närmast väg 23 står ett viltstängsel.  
 
Med förändrat sidoområde med brantare dikesslänter måste viltstängslet flyttas 
betydligt närmare väg 23, då det ska vara placerat ca 1 m från baksläntens krön. Den 
exakta placeringen måste studeras mer i detalj, det bedöms dock vara möjligt att 
skapa en ca 2 m bred plan yta för viltstängslet och samtidigt kunna ta ut 
höjdskillnaden mot den lägre placerade lokalgatan, eventuellt med ett mindre 
anvisningsdike längs gatan. 

BLÄNDSKYDD 

Med föreslagen lösning hamnar lokalgatan nära väg 23, som närmast ca 8-9 m, vilket 
kan leda till bländning och otydlighet för trafikanterna. För att undvika detta kan ett 
bländskydd placeras längs väg 23.  
 
En möjlig lösning på utformning av bländskydd är att ersätta viltstängslet med ett 
plank (med motsvarande höjd) på den sträcka där bländskydd behövs. Planket får då 
funktion både som viltskydd och bländskydd. 

DRIFT- OCH UNDERHÅLL 

Det föreslagna förändrade sidoområdet för väg 23 innebär viss ändring i 
förutsättningarna för drift- och underhåll. 
 
Ett nytt sidoräcke innebär utökad mängd drift- och underhåll. 
 
Branta slänter i sidoområdet innebär att dike och vall måste klippas med fordon 
stående på vägbanan, alternativt röjas för hand.  
 
Ett plank, med funktion som både vilt- och bländskydd, ger viss utökning av behovet 
av drift- och underhåll jämfört med ett viltstängsel.  

VÄGOMRÅDE 

Föreslagen lösning med sidoräcke och smalare dike minskar bredden på vägområdet, 
vilket möjliggör flytten av lokalgatan österut, närmare väg 23. Samtidigt innebär det 
minskade vägområdet mindre utrymme för eventuella framtida behov inom 
vägområdet (för t.ex. väganordningar som skyltar m.m.). Det påverkar också 
möjligheten att kunna bredda väg 23, åtminstone på västra sidan, om det behovet 
skulle uppstå i en framtid. Om breddning endast kan ske på ena sidan, kan det 
eventuellt innebära mer kostsamma lösningar till följd av förändrad linjeföring m.m.   

941



 

 
 

 

Uppdrag: 316199, Lokalgata öster om IKEA , Älmhult  2022-04-27 

Beställare: Älmhults kommun samhällsbyggnadsavdelningen Slutversion 
 

12(12) 

FARLIGT GODS 

Både väg 23 och anslutande väg 120 in mot Älmhult är utpekade primära 
rekommenderade vägar för transport av farligt gods. Det medför således att 
passerande transporter av farligt gods kan förväntas på dessa vägar, utöver det som 
ska levereras till Älmhult.  
 
När risker med farligt gods beaktas i detaljplanering fokuseras på det farliga godsets 
påverkan på tredje man, utredning görs av om planerad bebyggelse är lämplig utifrån 
ett olycksperspektiv. Med arbetet att göra om lokalgata till allmän gata är det 
sidoområdet för väg 23 som kommer att ändras, vägen i sig flyttas däremot inte 
närmre befintlig bebyggelse. Inte heller flyttas befintlig bebyggelse närmre väg 23. 
Utifrån farligt gods är det därför i aktuellt fall enbart relevant att tillse så att 
säkerhetsnivån efter ändring minst motsvarar befintlig säkerhetsnivå.   
 
Utformningen av väg 23 medför idag att ett fordon kan avvika från väg 23 men inom 
några få meter stoppas av vall, se bild 7. Eventuellt vätskeläckage begränsas av vall 
och dike. Ingen direkt begränsning av gasformigt utsläpp finns, inte heller av eventuell 
brand även om vallen utgör en viss avgränsning. I föreslagen lösning för nytt 
sidoområde kommer ett fordon att förhindras avvika från väg 23 på kortare avstånd än 
idag, till mindre än ett par meter, om sidoräcke anordnas. Ett vätskeläckage begränsas, 
på samma sätt som idag, av vall och dike. Skydd mot gasformigt utsläpp och brand 
kommer även framöver saknas. Det kan dock noteras att ett plank är lämpligare än ett 
viltstängsel för att bibehålla (och även öka) höjden på den avskärmning som befintlig 
vall ger avseende spridning av tunga gaser (som rör sig utmed marken) liksom 
strålning från en brand.  
 
Avseende påverkan från allmän gata mot väg 23 bedöms denna vara densamma vid 
nuvarande som föreslagen utformning. Eventuella avåkande fordon förhindras att nå 
väg 23.  
 
Sammantaget ska riskerna kopplade till farligt gods inte öka på grund av ändring från 
lokalgata till allmän gata eller av flytten närmre väg 23, utifrån att de i detta avsnitt 
beskrivna funktionerna ersätts (skydd avseende avåkning, avvattning, bländning och 
vilt). För att helt bibehålla och i någon mån öka samma skyddsnivå är plank lämpligare 
än viltstängsel. Det är även viktigt att sidoräcke är anpassat för tung trafik.  
 
Vidare kan konstateras att om ett nytt verksamhetsområde norr om Älmhults 
handelsplats realiseras kan ett riskpåslag för den befintliga bebyggelsen undvikas 
genom att så stora delar av trafiken från väg 120 och väg 23 till dessa nya områden 
går via den tänkta allmänna gatan istället för Handelsvägen.  
 

BILAGOR 
Bilaga 1 Ritning 101T0201, utformningsskiss, 2021-06-24 
 
Bilaga 2 Ritning 101T0202, utformningsskiss, med körspår vid varumottagning, 

2021-06-24 
 
Bilaga 3 Ritning 101T0401, tvärsektion A-A, 2021-06-24 
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1 INLEDNING 
Planeringsarbete pågår med att omvandla Älmhults handelsplats från ett renodlat 
handelsområde till att också vara ett aktivitets- och innovationscenter. Älmhults 
kommun har påbörjat ett arbete med ny detaljplan för området. 
 
I arbetet har det identifierats brister och utmaningar avseende trafiksituationen på 
delar av gatunätet kring handelsområdet, bl.a. behov av trafiksäkerhetsåtgärder på 
delar av Handelsvägen liksom otydlighet med många närliggande korsningar vid 
infarten till området från Haganäsleden (väg 120). 
 
Tyréns har fått i uppdrag att ta fram idéskiss/utformningsförslag över gatustrukturen i 
området mellan Haganäsleden och Älmhults handelsplats samt kring Handelsvägens 
södra del, mellan Östra Esplanaden och Haganässkolan. I uppdraget ingår också att 
göra en kapacitetsanalys över det framtagna utformningsförslaget. 
 
Denna PM omfattar att analysera föreslagen korsningsutformning vid södra infarten till 
handelsområdet avseende kapacitet och framkomlighet.  
 

2 FÖRESLAGEN UTFORMNING 
Utformningsförslaget syftar till att förenkla gatustrukturen och minska antalet gator 
och korsningar. I föreslagen lösning, se bild 1 nedan, förlängs Östra Esplanaden 
österut fram till en korsning med infartsgatan från Haganäsleden. Korsningen föreslås 
utformas som en cirkulationsplats. 
 
De två matargatorna till parkeringarna inom handelsplatsen föreslås få var sin 
anslutning till cirkulationsplatsen, vilket ger separata in- och utfarter till IKEA-
varuhuset respektive handelsområdet. Därmed kan nuvarande system inom 
handelsområdet bibehållas. 
 
Till cirkulationsplatsen ansluts också den lokala gatan som går öster om IKEA-
varuhuset. Gatan, som idag ansluter till den mellersta av de tre befintliga 
cirkulationsplatserna, föreslås därför delvis få en ny sträckning.  
 
Cirkulationsplatsen blir därmed 5-bent och måste vara tillräckligt stor för att få 
acceptabla avstånd mellan anslutningarna. Cirkulationsplatsen föreslås vara enfältig 
med en ytterradie på ca 28 m. 
 
Handelsvägen ansluts sekundärt till den förlängda Östra Esplanaden. 
 
Östra Esplanadens förlängning och cirkulationsplatsen med tillhörande gång- och 
cykelväg gör intrång på området kring Sibylla vilket medför att parkeringarna delvis 
måste flyttas. Där delar av Handelsvägen försvinner kan ersättande parkeringar 
anläggas. Särskilt de som ligger söder om byggnaden bedöms kunna hamna på 
ungefär samma avstånd till restaurangens entré som nuvarande parkeringar. Drive-
Thru-vägen bedöms kunna vara kvar. 
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Bild 1 – föreslagen utformning 
 
Med hänsyn till avståndet mellan korsningen med Handelsvägen respektive 
infartsgatan (cirkulationsplatsen) så föreslås att anslutning från Lidl´s parkering till 
Östra Esplanaden inte tillåts. För att skapa en ökad tillgänglighet till denna parkering 
via matargatan inom handelsområdet föreslås en ny genare infart till parkeringen. 
Därmed kan bilinfarten till parkeringen som passerar framför Lidl´s entré stängas och 
ersättas med endast gångvägsanslutning, vilket ökar säkerheten här. 
 
Totalt bedöms den förändrade utformningen innebär 6 färre bilplatser på parkeringen 
söder om Lidl och ca 9 färre bilplatser på den sydligaste parkeringen längs matargatan 
till IKEA-varuhuset. 
 
Den flyttade lokalgatan innebär behov av omdaning av ytorna söder om IKEA-
varuhuset. Detta har inte studerats vidare i detta arbete. 

  

949



 
 

 
Uppdrag: 317529,  Gatustruktur Älmhults handelsområde 2022-04-27 

Beställare: Ingka Centres Älmhult AB Slutversion 
 
O:\KSD\317529\T\_Text\PM Kapacitetsanalys_220427.docx 

5(9) 

3 TRAFIKFLÖDEN 

3.1 NULÄGE 

Under juni 2021 utförde Tyréns trafikmätningar (slangräkningar) på ett antal gator i 
området kring Älmhults handelsplats, bl.a. på infartsgatan från Haganäsleden liksom 
på Handelsvägen. Årsmedeldygnstrafiken redovisas i bild 2. 
 

 
Bild 2 – trafikflöden (årsmedeldygnstrafik) på gatunätet runt Älmhults handelsplats vid räkning juni 2021. 
 
På infartsgatan från Haganäsleden går knappt 5 000 fordon per årsmedeldygn, varav 
8% var tunga fordon. Från trafikräkningen har också trafikflöden under maxtimmen på 
vardag resp. helg tagits fram för denna sträcka, se tabell 1. 
 

VECKODAG TRAFIK UNDER MAXTIMME TID 

Lördag 601 13:00 – 14:00 
Söndag 564 12:00 – 13:00 
Måndag 603 16:00 – 17: 00 
Tisdag 592 16:00 – 17: 00 
Onsdag 569 16:00 – 17: 00 
Vardagssnitt (Må-On) 588 16:00 – 17: 00 

Tabell 1 – trafikflöden under maxtimme på infartsgatan från Haganäsleden. 
 
Räkningen visade att trafikflödet under maxtimmen var omkring 600 fordon, både 
under vardag (kl 16-17) och på helgen (kl 13-14). Riktningsfördelningen under 
maxtimmen var nära 50 % under samtliga mätdagar (som mest 53% i ena riktningen). 
 
Även WSP utförde en trafikräkning under sommaren 2021, men med hjälp av drönare 
(då man också kan få ut svängandelar i korsningarna). Enligt WSP´s räkning 
trafikerades infartsgatan av 599 fordon/timme under maxtimmen lördag kl 13-14. 
Dessa båda räkningar ger alltså en väldigt samstämmig bild av maxtimmesflödena.   
 
600 fordon under maxtimmen motsvarar ca 12 % av årsmedeldygnstrafiken. 
 

3.2 TRAFIKPROGNOS 2040 

Tyréns har åt Älmhults kommun under 2021 reviderat tidigare framtagen 
trafikprognos för Älmhults tätort. Revideringen avser en fördjupning och 
komplettering av östra delarna av tätorten mot bakgrund av de utbyggnadsplaner som 
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finns i bl.a. Furulundsområdet norr om Älmhults handelsplats. Trafikprognosen 
redovisar trafikmängder (årsmedeldygn) på gatunätet i östra Älmhult för prognosåret 
2040. 
 
I trafikprognosen ingår uppräkning av övergripande vägnät enligt Trafikverkets 
gällande uppräkningstal. För kommunala gator har ny trafik från tillkommande 
bostäder och verksamheter adderats till befintliga trafikmängder. Utöver Furulund har 
också omvandling av kvarteret Plåtslagaren, förtätning i de östra delarna av centrum 
samt utbyggnad av flera skolor tagits med i beräkningarna. För själva handelsplatsen 
ingår inga utbyggnader/förändringar. 
 
I prognosen redovisas två olika scenarier avseende utformning av gatunätet. Skillnaden 
gäller den gata som går öster om IKEAs varuhus och som idag är en intern gata på 
fastighetsmark, vilket medför att det inte kan garanteras att gatan upplåts för 
genomfartstrafik. I ett scenario fortsätter gatan vara en intern gata på fastighetsmark, 
vilket innebär att trafik söderifrån till och från Furulundsområdet är helt hänvisad till 
Handelsvägen. Det andra scenariot innebär att gatan görs om till allmän gata och 
därmed garanteras möjlighet till genomfartstrafik till Furulundsområdet via denna, 
vilket avlastar Handelsvägen. 

 
Trafiken på infartsgatan från Haganäsleden bedöms öka från 4 900 till 7 600 f/d 
(fordon per årsmedeldygn), en ökning med 54 % jämfört med idag. På Östra 
Esplanaden är ökningen drygt 20 % (från 900 till 1 100). 
 
Utan allmän gata öster om IKEA (se bild 2) går endast lokal trafik till handelsområdet 
på den interna gatan, ca 200 f/d (ingen ökning jämfört med idag) och Handelsvägen 
trafikeras av ca 2 100 f/d, en ökning med ca 130 % jämfört med dagens 900 f/d. 
 
I alternativet med allmän gata öster om IKEA flyttar viss trafik från väg 23 och 
Haganäsleden till Furulundsområdet från Handelsvägen till lokalgatan. I detta alternativ 
får lokalgatan 1 100 f/d medan Handelsvägen får ca 1 200 f/d, en ökning med drygt 
30 % jämfört med dagens 900. 
 
Totalt bedöms omkring 900 fordon/dygn omfördelas från Handelsvägen till lokalgatan 
öster om IKEAs varuhus jämfört om denna är stängd för genomfartstrafik. Ca 135 
tunga fordon per dygn bedöms välja lokalgatan stället för Handelsvägens södra del. 

  
Bild 2 – trafikprognos 2040, alternativ utan allmän 
gata öster om IKEA 

 
Bild 3 – trafikprognos 2040, alternativ med allmän 
gata öster om IKEA 
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3.3 MAXTIMMESFLÖDEN I TÄNKT NY KORSNING 

Trafikflöden för maxtimmestrafik har tagits fram för den tänkta nya korsningen med 5-
bent cirkulationsplats för dagens trafik (se bild 4) samt för prognosåret 2040 i två 
alternativ – med respektive utan en allmän gata öster om handelsområdet (se bild 5 
respektive 6). Trafikflöden för nuvarande gatunät har räknats om för att motsvara den 
tänkta gatustrukturen och den nya korsningen.    
 
För framtida flöden har maxtimmen antagits ha samma andel av 
årsmedeldygnstrafiken som idag.  
 
Ingen särskild justering har gjorts med hänsyn till riktningsfördelning, d.v.s. i de 
antagna maxtimmesflödena har trafiken antagits vara lika stor i båda riktningarna i 
samtliga relationer. Detta eftersom riktningsfördelningen var nära 50 % under 
maxtimmen under samtliga mätdagar i den genomförda trafikräkningen på 
infartsvägen.  
 

 
Bild 4 – Maxtimmesflöden Nuläge 
 

 
Bild 5 – Maxtimmesflöden 2040 – utan allmän gata öster om handelsområdet 
 

 
Bild 6 – Maxtimmesflöden 2040 – med allmän gata öster om handelsområdet 
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4 KAPACITETSANALYS 
Kapacitetsanalysen har utförts för den nya tänkta 5-benta cirkulationsplatsen, med 
trafiksiffror för maxtimme enligt kapitel 3 ovan. Analysen har utförts med hjälp av 
beräkningsprogrammet CAPCAL för följande scenarier: 
 

• Nuläge – nuvarande trafikmängder enligt trafikräkningar i juni 2021. 
• 2040 utan allmän lokalgata öster om handelsområdet 
• 2040 med allmän lokalgata öster om handelsområdet 

 
Beräkningarna ger resultat i form av bl.a. belastningsgrad per tillfart i korsningen. 
Belastningsgraden anger kvoten av trafikflöde och kapacitet, d.v.s. hur stor del av 
kapaciteten som nyttjas i respektive tillfart. 
 
I Vägar och gators utformning, VGU (Trafikverkets publ 2021:001), anges den 
önskvärda servicenivå, uttryckt som belastningsgrad, under dimensionerande timme i 
en korsning som inte bör överskridas vid nybyggnad. För en cirkulationsplats är 
önskvärd servicenivå en belastningsgrad på maximalt 0,8. Högre servicenivåer kan 
vara godtagbara men bör inte överstiga 1,0. 
 
Beräknade belastningsgrader redovisas i tabell 2 nedan: 
 

Tillfart Nuläge 2040 utan allmän 
lokalgata öster om 
IKEA 

2040 med allmän 
lokalgata öster om 
IKEA 

Infartsgatan 0,20 0,25 0,25 
Ö Lokalgatan 0,01 0,01 0,06 
IKEA 0,14 0,15 0,15 
Handelsområdet 0,12 0,13 0,13 
Handelsvägen 0,07 0,13 0,09 

Tabell 2 – beräknade belastningsgrader 
 
Beräkningarna visar att samtliga tillfarter i korsningen (cirkulationsplatsen) har lågt 
kapacitetsutnyttjande även prognosåret 2040, d.v.s. även med ny trafik till planerade 
utbyggnadsområden och förtätningar inräknat. Det gäller oavsett om gatan öster om 
handelsområdet är allmän och nyttjas för genomfartstrafik eller ej. Även den mest 
belastade tillfarten, infartsgatan från söder, har stor marginal innan den kan betraktas 
som överbelastad med avsevärda fördröjningar och köbildning som följd.  
 
 
För att analysera känsligheten i korsningen avseende kapacitet och framkomlighet och 
för att studera möjligheten att utöka verksamheten i Älmhults handelsplats, har 
beräkningar gjorts med ökade trafikmängder till och från handelsplatsen. Trafiken till 
och från korsningens båda anslutningarna till handelsplatsen har ökats succesivt, 
medan övrig trafik är oförändrad (trafikflöden enligt prognosår 2040). Resultatet visas 
i tabell 3 nedan. (Resultatet visas för alternativet utan allmän gata öster om 
handelsområdet, men skillnaden blir marginell i alternativet med allmän gata. Detta 
eftersom det är tillfarterna från Infartsgatan samt från handelsområdet som är de mest 
belastade.  
  

953



 
 

 
Uppdrag: 317529,  Gatustruktur Älmhults handelsområde 2022-04-27 

Beställare: Ingka Centres Älmhult AB Slutversion 
 
O:\KSD\317529\T\_Text\PM Kapacitetsanalys_220427.docx 

9(9) 

 
Trafikökning till 
handelsområdet 
(jämfört med idag) 

Belastningsgrad 

0 % 0,25 
50 % 0,36 
100 % 0,48 
150 % 0,58 
200 % 0,70 
250 % 0,82 

Tabell 3 – beräknade belastningsgrader (i den mest belastade tillfarten) med utökad trafik till Älmhults 
handelsplats 
 
Utifrån beräkningarna bedöms trafiken till och från handelsplatsen kunna ökas med 
uppemot 250% jämfört med idag (med övriga flöden enligt trafikprognos för 2040) 
innan korsningen kan anses börja bli överbelastad.  

5 SLUTSATS 
En 5-bent enfältig cirkulationsplats enligt föreslagen utformning bedöms ha god 
kapacitetsmarginal med trafikflöden enligt trafikprognos för 2040. 
 
Det bedöms också finnas stort kapacitetsutrymme i korsningen till ökade 
trafikmängder till och från handelsområdet. Möjlighet finns därmed till utökad 
och/eller förändrad verksamhet med utökad trafikalstring. Enligt beräkningarna 
bedöms trafiken till och från handelsplatsen kunna öka med uppemot 250 % jämfört 
med idag innan korsningen kan anses börja bli överbelastad med påtagliga 
fördröjningar och köbildningar som följd. 
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SAMMANFATTNING: 

Älmhults kommun utreder detaljplansområdet Furulund i Älmhult. Efterklang har utrett hur närliggande vägar och den 

avfallsanläggning som finns nordväst om Furulund påverkar detaljplansområdet ur bullersynpunkt.  

Planerade bostäder inom området håller sig inom riktvärdet såvida fastigheter byggs med ett tillräckligt avstånd ifrån 

närliggande vägar. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där 

riktvärden ej överskrids. Ljudutbredningskartor finns presenterat som bilagor för ekvivalent samt maximal ljudnivå.  

Buller för avfallshanteringsanläggning är utrett och det kan konstateras att bullret från anläggningen ligger under de 

riktvärden som ställts för industrier för nybyggnation såvida flisningskampanjer läggs under dagtid. 
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PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 3 Sida 4 av 16 

1 BAKGRUND 

Älmhults kommun utreder ny detaljplan för ett nytt område i Älmhult. Efterklang har fått i uppdrag att utföra en 

trafikbullerutredning för att se hur det nya området påverkas av trafiken där. I området finns tre huvudvägar, V23, 

Danska vägen och Handelsvägen. Dessa påverkar bullersituation i området både för ekvivalent och maximal ljudnivå.  

För trafikbuller har en utredning där lägenheter i anknytning till rondellen Danska vägen/Handelsvägen istället för 4 

våningar istället har 2 våningar, för att ha möjligheten att anlägga dessa närmre rondellen. 

I området finns avfallsanläggningen Äskya vilket bedriver sin verksamhet strax nordöst om detaljplansområdet. I denna 

rapport täcks industribullret från avfallsanläggningen in. Industribullerutredning och trafikbullerutredning presenteras 

separat då det är olika typer av buller och riktvärden. 

 

FIGUR 1 ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET FURULUND I ÄLMHULT, KÄLLA MALIN SVENSSON, 2021-03-01 
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2 UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• Vägtrafikuppgifter för Danska vägen, väg 23 & Handelsvägen från Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Vägtrafikuppgifter för rondell mellan Danskavägen och handelsvägen, Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Fastighetskartor samt geodata från Metria 

• Planillustration, Furulund, Älmhults kommun, 2021-03-01 

• Mätning av avfallsanläggningen Äskya den 18 mars 2021 utförd av Efterklang 

• Ljudmätningar från Efterklangs ljuddatabas. 

• Kontakt med Robert Jansson på Äskya 

2.1 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden i området kommer från uppgifter av Malin Svensson. Trafiken är beräknad för år 2040. Trafikbuller har 

beräknats enligt de flöden som presenteras i tabell 1.  Lastbilar har förutsatts hålla en hastighet på maximalt 80 km/h. 

TABELL 1 -BERÄKNAT TRAFIKFLÖDE FÖR VÄGAR I NÄROMRÅDET 

Väg ÅDT Tung trafik[%] Skyltad hastighet[km/h] År 

Väg 23 Norr 9963 13,3 100 2040 

Väg 23 Söder 7016 13,3 100 2040 

Danska vägen öst 5327 8 70 2040 

Danska vägen väst 3988 8 70 2040 

Handelsvägen 4759 8 40 2040 

Rondell Handelsvägen/ 

danska vägen 

7037 8 35/45 (i rondell/ut ur rondell till danska vägen) 2040 
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3 RIKTVÄRDEN 

3.1 RIKTVÄRDEN TRAFIK 

3.1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER  

För bostäder gäller Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 
2015:16 med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid 
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.  
Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd 
mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

TABELL 2: RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER 
UPPDATERADE ENLIGT RIKSDAGSBESLUT 2017. 

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som 
inte bör överskridas  

- Dock om bostaden ≤ 35 m2  

  601) 

65 

 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 
uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden  

50  

 

702)  

 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad 
sida 

55  

 

70 (kl. 22-06)  

 

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.  

 

2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

3.1.2 TRAFIKBULLER VID LOKALER OCH FÖRSKOLA 

Det finns inga riktvärden utomhus för lokaler, kontor och verksamheter.  
 
För förskola gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17, Riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och spårtrafik, September 2017 utomhus på skolgård. Följande nivåer bör inte överskridas vid ny skolgård. 
 

TABELL 3 RIKTVÄRDE FÖR BULLER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK PÅ NY SKOLGÅRD (FRIFÄLTSVÄRDE). 

Del av skolgård Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 

 

701) 

 

1) Nivån bör överskridas med som högst 10 dBA fem gånger per timme under den tid då skolgården nyttjas. 
2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07-18). 
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3.2 RIKTVÄRDEN INDUSTRI: 

Här sammanställs Boverkets bullerriktvärden vilka gäller för detaljplansområdet.  

3.2.1 Riktvärden mot fasad  

Då nya bostäder anläggs intill industriellt bullrig verksamhet gäller Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 

utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – BFS 2020:2 

TABELL 4 – RIKTVÄDEN MOT FASAD UR BOVERKET ALLMÄNNA RÅD 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 06-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-06 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer 

förutsatt att tillgång till 

ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

 

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

tillfällen. 

• Vissa ljudkaraktärer 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. 
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4 BERÄKNINGSMETOD 

4.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från 

vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653. 

För beräkningav externt industribuller ha vi använt Nordiska beräkningsmodellen redovisad i rapport 32/ 1982 från 

Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - General prediction method”. 

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 8.1) från Braunstein + Berndt GmbH.  

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000 meter och för reflexerna 

50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts vid beräkning av fasadnivåer 

samt 1 reflex i utbredningskartor. 

Beräkningsförutsättningar: 

• Byggnader antas ha en våningshöjd på 2.8m 

• Första våningsplanet har en mottagare på 2.4m höjd. 

• Området mellan väg 23 och det södra området är plant. 
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4.2 INDUSTRI 

Mätning utfördes den 18 Mars 2021 på avfallsanläggningen Äskya där flertalet bullerkällor mättes upp. Drifttid för de 

olika källorna uppskattades och finns i tabell 5. Aktivitetstiden avser värsta timmen där samtliga källor har sitt värsta 

fall. I resultatet presenteras två fall, ett med en värsta timme för en vanlig dag och ett fall där en kampanj finns med. 

Kampanjen innebär att en flisningsmaskin finns på plats på området. Detta sker ungefär under två veckors tid ca 4 

gånger om året och är då utöver den ordinarie verksamheten. Drifttid för avfallsanläggningen är måndagar 07-18, Tisdag 

till fredag 07-16 och lördagar 09-14. 

  

FIGUR 2 – FIGUR BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMRÅDET. 
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TABELL 5 – AKTIVITETER FÖR ÄKSYA 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

Nedställning container 85,9 5 3 

Plocka upp liten 

container 

82,9 5 3 

Tömma liten container 95,6 5 3 

Släpning container 96,6 120 3 

Släpning container 

dåliga lager 

102,4 120 1 

Glascykel 88,5 120 1 

Pressning trä 84,9 120 2 

Slänga material i tom 

container 

72,6 15 1 

Hjullastare 105,6 3600 1 

Grävmaskin 107,6 3600 1 

Lastbilar och sopbilar 

på området 

102,6 360 1 

Flisning* 120 3600 1 

*Från Efterklangs ljuddatabas. Värdet på 120 dBA är mätt på konstant flisning utan pauser och eventuella stopp. 
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Äskya avfallshantering är ett stort område där såväl återvinning för privatpersoner liksom återvinning för verksamhet 

tas omhand. En skiss för hur uppdeling är för området finns i Figur 3. Ytan för hantering för avfall från privatpersoner 

ligger närmst detaljplansområdet. Placeringen av flismaskinen är mitt på området. Flismaskinen syns ej i figuren. 

 

FIGUR 3 ILLUSTRERAR DE OLIKA BULLERKÄLLORNA SOM FANNS PÅ OMRÅDET 
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5 RESULTAT 
Beräknade trafikbullernivåer redovisas både som utbredningskarta 1,5m över mark och som beräknade frifältsvärden 

dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som beräkningspunkter för utemiljö. Beräknade 

fasadnivåer samt frifältspunkter är direkt jämförbara mot riktvärden.  

Följande bilagor redovisas i slutet av rapporten: 

Bilaga Leq24h / 

Lmax 

Kommentar Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Typ av bilaga 

1 Leq24h Fasadnivå: Högsta beräknad 

nivå med avseende på 

samtliga våningsplan 

1,5m Översiktskarta 

2 Lmax dag 

kl 06-22 

5:e högsta nivå 

genomsnittlig timme kl 06-

22 

1,5m Översiktskarta 

3 Lmax natt 

kl 22-06 

5:e högsta nivå kl 22-06 1,5m Översiktskarta 

4 Leq24h  1,5m Översikt förskola 

5 Lmax dag 

kl 06-22 

5:e högsta nivå 

genomsnittlig timme kl 06-

22 

1,5m Översikt förskola 

6 Leq 06-

18h 

 1,5m Industri generell drift 

7 Leq 06-

18h 

 1,5m Industri med kampanj av 

flisning 

8 Leq24h Fasadnivå per våningsplan 1,5m Korsning Danska-

/handelvägen 
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6 SLUTSATS 

6.1 ÅTGÄRDER 

De åtgärder som är medräknade i utredningen är: 

• En ~600 Meter lång bullervall på 4 m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen ligger 

längs med V23, rödmarkerad i Figur 4.  

• En bullervall på ~100m som går från 4m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen går 

från väg 23 och fasas successivt ner till 1m höjd, orangemarkerad i figur 4.  

• I den norra delen av området placeras en ~70 och en ~300m lång bullervall på 1m höjd över den marknivå som 

finns i beräkningsmodellen med ett 2m högt bullerplank ovanpå vallen, Blåmarkerad i Figur 4. 
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FIGUR 4 KARTA ÖVER ÅTGÄRDER 

Vad gäller bullervallar i kombination med bullerplank kan man kombinera dessa fritt så länge totalhöjden är densamma.  

Bullerplank placeras så nära vägen som möjligt för att ha största möjliga effekt. Beräkning är utförd med basen till 

bullervallen är placerad 1m ifrån viltstängsel och en lutning på 1:2. En vall med den lutningen skall bekläs för att bestå 

väder och vind.  

En vall är betydligt billigare än plank, men tar betydligt mer mark i anspråk.  Dock betyder det att Krönhöjden för vallen 

kommer att skjutas längre ifrån vägen vilket betyder att den blir mindre effektiv. 
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6.2 KRAV FÖR BOSTÄDER OCH FÖRSKOLA 

Alla hus, förskola och lägenheter i området klarar riktvärden vilket innebär att man ej behöver nyttja tyst sida. Beroende 

på om man väljer 2 eller 4 våningar för lägenheter vid rondell Danska vägen och Handelsvägen hamnar husen på olika 

avstånd till vägmitt.  

6.2.1 Villor, radhus och lägenheter 

Samtliga villor, radhus och lägenheter i området klarar de riktvärden som ställs. 

Placering av uteplats kan ske relativt fritt i området. De områden som grönmarkerade i bilaga 1 & 2 är godkända för 

placering av uteplats. De områden som ej är godkända finns i direkt anknytning till vägar tex utmed handelsvägen. 

6.2.2 Förskola 

Den ekvivalenta ljudnivån blir dimensionerande för planerad förskola. Se bilaga 5 & 6 där pedagogisk yta kan planeras 

där den ekvivalenta ljudnivån är 50 dBA eller mindre, dvs limegrön och mörkare. Övrig skolgård kan anläggas ifrån gult 

mot mörkgrönt, dvs 55 dBA och neråt. Det är möjligt att anlägga skolgården närmare med någon form av åtgärd.  

6.2.3 Industri 

Verksamheten uppfyller de riktvärden som finns dagtid, både för ordinarie verksamhet och för flisningskampanj. 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs för kväll. kl 18-22, samt lör-, sön och helgdagar kl. 06-22, för ordinarie 

verksamhet och ej för flisningskampanj. 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs nattetid, för ordinarie verksamhet och ej för flisningskampanj. 

De ljud som förekommer på avfallsanläggningen bedöms ej ha hörbara tonkomponenter vilket innebär att kraven ej 

sänks med 5 dB. Om kravet skulle skärpas uppfylls kraven fortfarande för den ordinarie verksamheten. 

6.3 FRAMTIDA EXPLOATERING INDUSTRI 

Den enda utökningen av verksamheten som planeras av Äskya avfallshantering är krossning av betong. Verksamheten 

vet ej vad för typ av återvinningskross som ska ställas dit men den planeras att läggas i den nordvästra delen av området. 

Det kommer att ske som kampanj likt träflisning.  

Kampanjen för återvinningskrossen sker längre bak på området och bedöms ha en ljudeffekt på 115-120 dBA i källstyrka. 

Då krossen ligger längre ifrån Furulund och har samma eller lägre källstyrka än träflisningen, beräknas denna typ av 

verksamhet ej påverka Furulund mer än den träflisning som sker idag. 
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FIGUR 5 – POSITIONER FÖR DE OLIKA KAMPANJERNA 
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

1

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, 24 h [dBA]

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5

 >= 70,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 35 70 140 210 280
m

1
2

14

15
16

17

18

19
20

21 22

23

24

25
26

27

28

29
30

57

58

46

51

56

46

59

59

58

60

60

52

56

1
I 50
II 51
III 52
IV 52

2
I 49
II 50
III 52
IV 53

14
I 45
II 47
III 48
IV 49

15
I 51
II 53
III 54
IV 54

16
I 57
II 59
III 59
IV 59

17
I 52
II 54
III 56
IV 56

18
I 54
II 56
III 56
IV 56

19
I 49
II 52
III 54
IV 55

20
I 46
II 49
III 52
IV 54

21
I 49
II 51
III 52
IV 53

22
I 53
II 56
III 58
IV 59

23
I 55
II 57
III 59
IV 59

24
I 52
II 56
III 59
IV 60

25
I 57
II 58
III 58
IV 58

26
I 60
II 60
III 60
IV 60

27
I 55
II 55
III 55
IV 54

28
I 47
II 50
III 52
IV 55

29
I 55
II 58
III 59
IV 60

30
I 59
II 60
III 60
IV 60

Bilaga 1 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

2

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax, 06-22 h [dBA]

 < 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 35 70 140 210 280
m

1
2

14

15
16

17

18

19
20

21 22

23

24

25
26

27

28
30

63

81

64

54

60

67

82

84

82

81

84

66

78

1
I 60
II 62
III 61
IV 61

2
I 57
II 61
III 62
IV 62

14
I 62
II 65
III 65
IV 65

15
I 75
II 75
III 75
IV 76

16
I 77
II 78
III 77
IV 77

17
I 69
II 69
III 69
IV 69

18
I 65
II 67
III 67
IV 66

19
I 62
II 63
III 65
IV 65

20
I 57
II 59
III 63
IV 66

21
I 66
II 67
III 67
IV 67

22
I 68
II 70
III 70
IV 70

23
I 67
II 68
III 69
IV 68

24
I 61
II 66
III 69
IV 69

25
I 71
II 73
III 72
IV 72

26
I 81
II 81
III 80
IV 79

27
I 78
II 78
III 78
IV 77

28
I 55
II 60
III 63
IV 65

30
I 74
II 73
III 73
IV 73

Bilaga 2 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

3

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax, 22-06 h [dBA]

 < 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

 >= 80

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 35 70 140 210 280
m

1
2

14

15
16

17

18

19
20

21 22
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24

25
26

27

28
30

64

77

64

55

61

63

77

80

77

77

79

62

74

1
I 61
II 63
III 62
IV 62

2
I 58
II 62
III 64
IV 64

14
I 62
II 62
III 61
IV 61

15
I 71
II 71
III 71
IV 71

16
I 74
II 75
III 74
IV 74

17
I 71
II 71
III 71
IV 71

18
I 66
II 68
III 68
IV 68

19
I 63
II 65
III 66
IV 67

20
I 59
II 60
III 64
IV 67

21
I 67
II 68
III 68
IV 69

22
I 70
II 70
III 71
IV 70

23
I 69
II 69
III 70
IV 70

24
I 62
II 67
III 70
IV 70

25
I 72
II 75
III 74
IV 74

26
I 77
II 76
III 75
IV 74

27
I 74
II 74
III 73
IV 73

28
I 56
II 61
III 64
IV 66

30
I 74
II 74
III 74
IV 73

Bilaga 3 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

4

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapar: 2020-05-26
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, 24h [dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 5 10 20 30 40
m

46

59

60

Bilaga 4 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

5

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Lmax, 06-18 h [dBA]

 < 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5
70,5- 75,5
75,5- 80,5

 >= 80,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 5 10 20 30 40
m

67

82

84

Bilaga 5 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

6

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, 06-18 h [dBA]

 < 35,5
35,5- 40,5
40,5- 45,5
45,5- 50,5
50,5- 55,5

 >= 55,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 35 70 140 210 280
m

36

33

22

35
35

30
34

30

35
15

28

31

20

14

20
34

Bilaga 6 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

7

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, 06-18 h [dBA]

 < 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

 >= 60

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 35 70 140 210 280
m

46

44

41

47
46

45
45

36

39
28

46

43

37

28

36
45

Bilaga 7 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med kampanjflisning
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Kund: Älmhults Kommun
Project: Älmhult Furulund
Projekt #780357

Karta

8

Ljudutbredningskarta, 2 våningar
Beräkning 1,5m över mark

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2021-05-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08

Leq, 24 h [dBA]

 < 50,5
50,5- 55,5
55,5- 60,5
60,5- 65,5
65,5- 70,5

 >= 70,5

Teckenförklaring
Byggnader

Väg

                Bullervall

Fasadpunkt

0 5 10 20 30 40
m

1

2

35

6

7

8

10

11

12

13

14

1 I 55
II 56 2 I 60

II 60 3 I 59
II 60 5 I 53

II 55

6 I 55
II 59 7 I 51

II 57 8 I 57
II 58 10 I 58

II 60

11 I 48
II 53 12 I 56

II 59 13 I 56
II 59 14 I 52

II 55

Bilaga 8 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, 2 vån, vägtrafik Prognos 2040
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Projektnummer: 780357 

Revision: 7 

Dokumenttyp: bullerutredning inför detaljplan i Furulund 

Datum: 2022-03-07 

Kund: Älmhults kommun 

Kontaktperson: Malin Svensson 

  

Uppdragsansvarig: Mattias Lindqvist, T: +46105055064 Mattias.Lindqvist@efterklang.se 

Kvalitetsansvarig: Madelene Persson 

Handläggare: Adam Cederquist, T: +46105053271, Adam.Cederquist@efterklang.se 

 

SAMMANFATTNING: 

Älmhults kommun utreder detaljplansområdet Furulund i Älmhult. Efterklang har utrett hur närliggande vägar och den 

avfallsanläggning som finns nordväst om Furulund påverkar detaljplansområdet ur bullersynpunkt.  

Planerade bostäder inom området håller sig inom riktvärdet för trafikbuller enligt trafikbullerförordningen såvida 

fastigheter byggs med ett tillräckligt avstånd ifrån närliggande vägar. Detta bortsett från ett hus, som behöver nyttja 

tyst sida. Alla bostäder har möjlighet att uppfylla kravet gällande uteplats om den placeras på ett område där riktvärden 

ej överskrids. Ljudutbredningskartor finns presenterat som bilagor för ekvivalent samt maximal ljudnivå.  

Industribuller från avfallshanteringsanläggning är utrett och det kan konstateras att bullret från anläggningen ligger 

under de riktvärden för industribuller som gäller mot fasad för detaljplansområdet. 

980



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND     

PROJEKTNUMMER: 780357 - Älmhults Kommun - REV: 7 Sida 3 av 19 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 BAKGRUND 5 
2 UNDERLAG 6 

2.1 VÄGTRAFIK 7 
3 RIKTVÄRDEN 8 

3.1 RIKTVÄRDEN TRAFIK 8 
3.1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER 8 
3.1.2 TRAFIKBULLER VID LOKALER OCH FÖRSKOLA 8 
3.2 RIKTVÄRDEN INDUSTRI: 9 
3.2.1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR ÄSKYA AVFALLSHANTERING 9 
3.2.2 RIKTVÄRDEN MOT FASAD 9 
4 BERÄKNINGSMETOD 10 

4.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 10 
4.2 INDUSTRI 11 
4.2.1 ORDINARIE VERKSAMHET 12 
4.2.2 KAMPANJ KROSSNING 13 
4.2.3 SLUTTÄCKNING 14 
5 RESULTAT 15 

5.1 TRAFIKBULLER 15 
5.1.1 KOMMENTAR TILL BILAGOR 15 
5.2 INDUSTRIBULLER 15 
6 SLUTSATS 17 

6.1 ÅTGÄRDER 17 
6.2 SLUTSATS TRAFIKBULLER 18 
6.2.1 HUS SOM BEHÖVER NYTTJA TYST SIDA 18 
6.2.2 UTEPLATS 18 
6.2.3 FÖRSKOLA 18 
6.3 SLUTSATS INDUSTRIBULLER 19 
6.3.1 KRAV DAGTID 19 
6.3.2 KRAV KVÄLLSTID 19 
6.3.3 KRAV NATTETID 19 
6.4 VARFÖR RIKTVÄRDEN ÄR STÄLLDA MOT FASAD? 19 
 
  

981



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND     

 

PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 4 av 19 

BILAGOR: 
 
Bilaga 1: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik – Prognos 2040 

Bilaga 2: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040  

Bilaga 3: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid – Prognos 2040 

Bilaga 4: Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik– Prognos 2040 

Bilaga 5: Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 6: Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik– Prognos 2040 

Bilaga 7: Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid – Prognos 2040 

Bilaga 8: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri normal verksamhet 

Bilaga 9: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 1 

Bilaga 10: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri med krossning fall 2 

Bilaga 11: Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri, sluttäckning 

  

982



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND     

 

PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 5 av 19 

1 BAKGRUND 

Älmhults kommun utreder ny detaljplan för ett nytt område i Älmhult. Efterklang har fått i uppdrag att utföra en 

bullerutredning som avser trafik och industri. 

I området finns i huvudsak tre huvudvägar, V23, Danska vägen och Handelsvägen. Dessa påverkar bullersituation i 

området både för ekvivalent och maximal ljudnivå. En förskola planeras i detaljplansområdet för vilken det görs en 

beräkning för att se hur skolgården påverkas av trafiken i området. 

I området finns avfallsanläggningen Äskya vilket bedriver sin verksamhet strax nordväst om detaljplansområdet. I denna 

rapport täcks industribullret från avfallsanläggningen in med 4 olika scenarier. Normal drift, normaldrift +krossning med 

2 olika placeringar och sluttäckning. Industribullerutredning och trafikbullerutredning presenteras separat då det är 

olika typer av buller och riktvärden, detta enligt Boverkets frågor och svar om buller. Dock gäller att tyst sida avser en 

gemensam tyst sida för både trafik och industribuller. 

  

FIGUR 1 ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET FURULUND I ÄLMHULT, KÄLLA MALIN SVENSSON, 2022-03-01 
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2 UNDERLAG 

Utredningen baseras på följande underlag: 

• Vägtrafikuppgifter för Danska vägen, väg 23 & Handelsvägen från Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Vägtrafikuppgifter för rondell mellan Danskavägen och handelsvägen, Malin Svensson, Älmhults kommun 

• Fastighetskartor samt geodata från Metria 

• Planillustration, Furulund, Älmhults kommun, 2021-10-04 

• Mätning av avfallsanläggningen Äskya den 18 mars 2021 utförd av Efterklang 

• Ljudmätningar från Efterklangs ljuddatabas. 

• Kontakt med Robert Jansson på Äskya 

• Plankarta 2021-10-25 Från Karin Wennberg 

• 20070209 Deldom Älmhult, 2007-02-09 

• Anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 90.110© vid Äskya avfallsanläggning, Älmhults kommun, 2021-

06-30 

• Boverkets frågor och svar om buller 2016-06-01 

• DWG höjdkurvor Äskya, Henrik Smedberg Swescan, 2021-10-06  
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2.1 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden i området kommer från uppgifter av Malin Svensson. Trafiken är beräknad för år 2040. Trafikbuller har 

beräknats enligt de flöden som presenteras i tabell 1.  Lastbilar har förutsatts hålla en hastighet på maximalt 80 km/h. 

TABELL 1 -BERÄKNAT TRAFIKFLÖDE FÖR VÄGAR I NÄROMRÅDET 

Väg ÅDT Tung trafik[%] Skyltad hastighet[km/h] År 

Väg 23 Norr 9963 13,3 100 2040 

Väg 23 Söder 7016 13,3 100 2040 

Danska vägen öst 5327 8 70 2040 

Danska vägen väst 3988 8 70 2040 

Handelsvägen 4759 8 40 2040 

Rondell Handelsvägen/ 

danska vägen 

7037 8 35/45 (i rondell/ut ur rondell till danska vägen) 2040 

 

FIGUR 2 –  BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMRÅRDET 
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3 RIKTVÄRDEN 

3.1 RIKTVÄRDEN TRAFIK 

3.1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER  

För bostäder gäller Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 
2015:16 med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid 
bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar.  
Trafikbullerförordningen ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd 
mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).  
 

TABELL 2: RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER 
UPPDATERADE ENLIGT RIKSDAGSBESLUT 2017. 

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som 
inte bör överskridas  

- Dock om bostaden ≤ 35 m2  

  601) 

65 

 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 
uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden  

50  

 

702)  

 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad 
sida 

55  

 

70 (kl. 22-06)  

 

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.  

 

2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

3.1.2 TRAFIKBULLER VID LOKALER OCH FÖRSKOLA 

Det finns inga riktvärden utomhus för lokaler, kontor och verksamheter.  
 
För förskola gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets skrift NV-01534-17, Riktvärden för buller på skolgård från väg- 
och spårtrafik, september 2017 utomhus på skolgård. Följande nivåer bör inte överskridas vid ny skolgård. 
 

TABELL 3 RIKTVÄRDE FÖR BULLER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK PÅ NY SKOLGÅRD (FRIFÄLTSVÄRDE). 

Del av skolgård Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq24h [dBA]  

 

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LpAFmax [dBA]  

 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 

 

701,2 

 

1) Nivån bör överskridas med som högst 10 dBA fem gånger per timme under den tid då skolgården nyttjas. 
2) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07-18). 
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3.2 RIKTVÄRDEN INDUSTRI: 

Här sammanställs gällande villkor för industri och även Boverkets bullerriktvärden vilka gäller för detaljplansområdet. 

3.2.1 Gällande villkor för Äskya avfallshantering 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 07-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-07 

Buller mot befintliga bostäder1 50 dBA 50 dBA 40 dBA 

Krossning2 50 dBA Ej tillåtet Ej tillåtet 

1) Deldom 20070209 

2) Anmälan om ändring för mekanisk bearbetning 

3.2.2 Riktvärden mot fasad  

Då nya bostäder anläggs intill industriellt bullrig verksamhet gäller Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 

utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär – BFS 2020:2 

TABELL 4 – RIKTVÄDEN MOT FASAD UR BOVERKET ALLMÄNNA RÅD 

Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå  

 Dag kl. 06-18 Kväll. Kl 18-22, samt lör-, sön 

och helgdagar kl. 06-22 

Natt kl. 22-06 

Zon A 

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna 

medges upp till angivna nivåer 

förutsatt att tillgång till 

ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Ljuddämpad sida, utemiljö 

förskola och uteplats 

45 dBA 45 dBA 45 dBA 

 

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

tillfällen. 

• Vissa ljudkaraktärer 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 4 sänkas med 5 dBA.  
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4 BERÄKNINGSMETOD 

4.1 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från 

vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653. 

För beräkning av externt industribuller ha vi använt Nordiska beräkningsmodellen redovisad i rapport 32/ 1982 från 

Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - General prediction method”. 

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPLAN (version 8.1) från Braunstein + Berndt GmbH.  

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 5000 meter och för reflexerna 

50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts vid beräkning av fasadnivåer 

samt 1 reflex i utbredningskartor. 

Beräkningsförutsättningar: 

• Byggnader antas ha en våningshöjd på 2.8m 

• Första våningsplanet har en mottagare på 2.4m höjd. 

• Området mellan väg 23 och det södra området är plant. 

• Höjder för hus är tagna ur plankarta 2021-10-25 
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4.2 INDUSTRI 

Äskya avfallshantering täcker ett stort område där såväl återvinning för privatpersoner liksom återvinning för 

verksamhet tas omhand. Ett foto med beskrivning för hur uppdelning är för området finns i Figur 2. Ytan för hantering 

för avfall från privatpersoner ligger närmst detaljplansområdet.  

 

 

FIGUR 2 ILLUSTRERAR DE OLIKA BULLERKÄLLORNA SOM FANNS PÅ OMRÅDET 

 

Mätning utfördes den 18 Mars 2021 på avfallsanläggningen Äskya där flertalet bullerkällor mättes upp. Ljudeffekt och 

drifttid för de olika källorna uppskattades. Aktivitetstiden avser värsta timmen där samtliga källor har sitt värsta fall. I 

resultatet presenteras fyra fall som följer: 

• Ordinarie verksamhet 

• Ett scenario, benämnt fall 1, där krossningsmaskin placeras i det röda östra området i Figur 4, inklusive ordinarie 

verksamhet 

• Ett scenario, benämnt fall 2, där krossningsmaskin placeras i det röda västra området i Figur 4, inklusive 

ordinarie verksamhet 

• Ett fjärde scenario där man sluttäcker området, vilket presenteras exklusive ordinarie verksamhet 

  

989



BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND     

 

PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7 Sida 12 av 19 

4.2.1 Ordinarie verksamhet 

Drifttid för avfallsanläggningen är måndagar kl 07-18, tisdag till fredag kl 07-16 och lördagar kl 09-14. 

Enligt tillstånd finns ingen tidsbegränsning vad avser den normala verksamheten. 

I tabell 5 sammanfattas samtliga bullerkällor för den ordinarie verksamheten på området.  

TABELL 5 – AKTIVITETER FÖR ÄKSYA, ORDINARIE VERKSAMHET 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

Nedställning container 85,9 5 3 

Plocka upp liten 

container 

82,9 5 3 

Tömma liten container 95,6 5 3 

Släpning container 96,6 120 3 

Släpning container 

dåliga lager 

102,4 120 1 

Glascykel 88,5 120 1 

Pressning trä 84,9 120 2 

Slänga material i tom 

container 

72,6 15 1 

Hjullastare 105,6 3600 1 

Grävmaskin 107,6 3600 1 

Lastbilar och sopbilar 

på området* 

102,6 360 1 

* Verksamhetsbuller avser när lastbilar kör på det egna området. När lastbilar och sopbilar lämnar området anses de 

som trafikbuller. 
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4.2.2 Kampanj krossning  

På Äskya återvinningscentral tar man in externa maskiner som utför krossning. Detta sker ungefär under två veckors tid 

ca 4 gånger om året och är då utöver den ordinarie verksamheten. Krossningsmaskinen har två områden den får placeras 

inom då den krossar material och bullrar. Dessa två områden är markerade med rosa i Figur 3 och benämns fall 1 och 

fall 2.   

TABELL 6 

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

Krossning 116 3600 1 

 

 

FIGUR 3 – POSITIONER FÖR KROSSNINGSKAMPANJEN 

  

Fall 1 Fall 2 
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4.2.3 Sluttäckning 

Sluttäckningen av avfallsanläggningen är planerat att göra av en extern aktör. De maskiner som krävs för sluttäckning 

är uppskattade utifrån vad som används vid en liknande storlek av täckt med lämpliga maskiner. Maskinernas aktivitet 

är jämnt fördelat över området.  

Aktivitet  Ljudstyrka, LwA [dBA] Aktivitetslängd [s] Antal aktiviteter per timme 

2xGrävmaskin 108 1800 1 

2xHjullastare 106 1800 1 

2xDumper 104 1800 1 

Bandschaktare 108 1800 1 
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5 RESULTAT 
Beräknade trafikbullernivåer redovisas både som utbredningskarta 1,5m över mark och som beräknade frifältsvärden 

dvs utan reflex i egen fasad, vid planerade byggnadsfasader samt som beräkningspunkter för utemiljö. Beräknade 

fasadnivåer samt frifältspunkter är direkt jämförbara mot riktvärden.  

5.1 TRAFIKBULLER 

Resultat är uppdelat i Leq24h, vilket innebär ett medelvärde för dygn, Lmax dag, vilket innebär 5:e högsta nivå för en 

genomsnittlig timme dagtid och Lmax natt vilket innebär 5:e högsta maximal ljudnivå nattetid.  

Följande bilagor redovisas för trafikbuller i slutet av rapporten: 

TABELL 7 BILAGOR FÖR TRAFIKBULLER SOM REDOVISAS I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Kommentar Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Typ av bilaga 

1 Leq Kl. 00-24 Högsta beräknad nivå med avseende på 

samtliga våningsplan 
1,5m Översiktskarta 

2 Lmax Kl. 06-22 5:e högsta nivå genomsnittlig timme kl 06-22 1,5m Översiktskarta 

3 Lmax Kl. 22-06 5:e högsta nivå kl 22-06 1,5m Översiktskarta 

4 Leq Kl. 00-24 Utbredning utan reflex i förskolebyggnad 1,5m Förskola 

5 Lmax  Kl. 06-22 Utbredning utan reflex i förskolebyggnad 1,5m Förskola 

6 Leq Kl. 00-24 Per våningsplan 1,5m Förstoring 

norr 

7 Lmax  Kl. 22-06 

 

5:e högsta nivå kl 22-06 

per våningsplan 

1,5m Förstoring 

norr 

 

5.1.1 Kommentar till bilagor 

Bilaga 1,2,3 avser det totala området Furulund, där maxnivåer är uppdelade för dagtid och nattetid. Detta då krav för 

maximalnivåer delas upp i dagtid och nattetid vilket används för krav för uteplats respektive krav mot fasad. 

Bilaga 4 & 5 avser förskolan. Dessa nivåer är beräknade som frifältsnivåer, dvs inga reflexer i den egna fasaden. Detta 

för att redovisade nivåer i bilagorna ska vara direkt jämförbara med riktvärden. Resultatet visar att området närmst 

vägen ej är avsett för skolgård. 

Bilaga 6 & 7 är en förstorning av bilaga 1 & 3 för det norra området. Detta då nivåerna är närmre de krav som ställs och 

kan studeras mer i detalj. 

5.2 INDUSTRIBULLER 

Industribuller är uppdelat i 4 olika bilagor med olika typer av driftsfall. Varje driftfall är unika och påverkar Furulund 

olika. 
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TABELL 8 FÖLJANDE BILAGOR REDOVISAS FÖR INDUSTRIBULLER I SLUTET AV RAPPORTEN. 

Bilaga Enhet Tidsperiod Höjd över mark i 

utbredningskarta 

Driftsfall 

8 Leq  Ej tidsbegränsad 1,5m Normal drift 

9 Leq Kl. 06-18 1,5m Normal drift och kampanj av 

krossning, fall 1 

10 Leq Kl. 06-18 1,5m Normal drift och kampanj av 

krossning, fall 2 

11 Leq Ej tidsbegränsad 1,5m Industri sluttäckning 

 

Där bilaga 8 avser den normala verksamheten, dvs den dagliga verksamheten när företag och privatpersoner kommer 

till anläggningen och tömmer skräp. Här ingår även den normala verksamheten för Äskya t ex flytt av containrar. 

Bilaga 9 avser den normala verksamheten inklusive krossningsmaskin som placerades i värsta positionen i fall 1, det 

östra området i Figur 3. 

Bilaga 10 avser den normala verksamheten inklusive krossningsmaskin som placerades i värsta positionen i fall 2, det 

västra området i Figur 3. 

Bilaga 11 avser den sluttäckning som sker då verksamheten ska sluttäckas.  
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6 SLUTSATS 

6.1 ÅTGÄRDER 

De åtgärder som är medräknade i utredningen är: 

• En ~600 Meter lång bullervall på 4 m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen ligger 

längs med V23, rödmarkerad i Figur 5.  

• En bullervall på ~100m som går från 4m höjd över den marknivå som finns i beräkningsmodellen. Vallen går 

från väg 23 och fasas successivt ner till 1m höjd, orangemarkerad i figur 5.  

• I den norra delen av området placeras en ~70 och en ~300m lång bullervall på 1m höjd över den marknivå som 

finns i beräkningsmodellen med ett 2m högt bullerplank ovanpå vallen, Blåmarkerad i Figur 5. 

 

 

FIGUR 4 KARTA ÖVER ÅTGÄRDER 

Vad gäller bullervallar i kombination med bullerplank kan man kombinera dessa fritt så länge totalhöjden är densamma.  

Bullerplank placeras så nära vägen som möjligt för att ha största möjliga effekt. Beräkning är utförd med basen till 

bullervallen är placerad 1m ifrån viltstängsel och en släntlutning på 1:2. En vall med den lutningen skall bekläs för att 

bestå väder och vind.  

En vall är betydligt billigare än plank, men tar betydligt mer mark i anspråk. Dock betyder det att krönhöjden för vallen 

kommer att skjutas längre ifrån vägen vilket betyder att den blir mindre effektiv. 
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6.2 SLUTSATS TRAFIKBULLER 

Lägenheter villor och förskola klarar de krav som ställs för Furulund för trafikbuller. Samtliga hus klarar de krav som 

ställs för trafikbuller, förutom det som finns inringat i rött i Figur 6.  

6.2.1 Hus som behöver nyttja tyst sida 

I Furulund finns ett hus som behöver nyttja tyst sida och det är inringade med rött i Figur 6. Det gäller för samtliga 

våningsplan. Tyst sida finns på fasad benämnd med nummer 231 i Figur 6. Gavlar uppfyller ej tyst sida. Vill man ej nyttja 

tyst sida kan huset flyttas längre 3,5 m längre bort från vägen än illustrerat. 

 

FIGUR 5 HUS SOM BEHÖVER NYTTJA TYST SIDA 

6.2.2 Uteplats 

Placering av uteplats kan ske relativt fritt i området. I bilaga 1 & 2 kan man se den mörkgröna färgen som visar vilka ytor 

som är godkända för placering av uteplats. De områden som ej är godkända finns i direkt anknytning till vägar tex utmed 

Handelsvägen.  

6.2.3 Förskola 

Den ekvivalenta ljudnivån blir dimensionerande för planerad förskola. Se bilaga 4 & 5 där pedagogisk yta kan placeras i 

område med mörkgrön färg. För övrig skolgård, som ej är avsedd för pedagogisk verksamhet, gäller istället grön och 

mörkgrönt område för ekvivalent ljudnivå Det är möjligt att anlägga skolgården närmare med någon form av åtgärd, t 

ex plank eller vall vid vägen. 
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6.3 SLUTSATS INDUSTRIBULLER 

Samtliga riktvärden uppfylls för industribuller och det krävs inga riskreducerande åtgärder. 

6.3.1 Krav dagtid 

Verksamheten uppfyller de riktvärden som finns mot fasad dagtid, både för ordinarie verksamhet, krossning för två olika 

scenarier samt sluttäckning. 

6.3.2 Krav kvällstid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för kväll. kl 18-22, samt lör-, sön och helgdagar kl. 06-22, för 

ordinarie verksamhet och  för sluttäckning. 

6.3.3 Krav nattetid 

Verksamheten uppfyller de krav som ställs mot fasad för natt. Den verksamhet som kan förekomma är ordinarie 

verksamhet och sluttäckning.  

6.4 VARFÖR RIKTVÄRDEN ÄR STÄLLDA MOT FASAD? 

Kraven som ställa, är ställda mot fasad. Detta då kraven är designade på ett sådant sätt att exploatören ska ha goda 

möjligheter att uppfylla de krav som ställs för inomhusnivåer. Beräkning av inomhusvärden beror på bland annat 

planlösning, dimensioner på hus, storlek på fönster, material, som är parametrar man ej vill råda över i en detaljplan 

utan är exploatören möjlighet och skyldighet att välja på ett sådant sätt att rådande inomhuskrav uppfylls.   
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Project: Älmhult Furulund
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Karta

1

Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Punkt redovisar det värsta våningsplanet per fasad
Uppfyller redovisat värde kravet, uppfyller samtliga 
våningsplan kravet för redovisad fasad.

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Bilaga 1 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040 
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Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark

Punkt redivusar det värsta våningsplanet per fasad
Uppfyller redovisat värde kravet, uppfyller samtliga
våningsplan kravet för redovisad fasad

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-03
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Bilaga 2 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040 
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Beräkning 1,5m över mark

Punkt redovisar det värsta våningsplanet per fasad.
Uppfyller redovisat värde kravet, uppfyller samtliga 
våningsplan kravet för redovisad fasad. 

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Bilaga 3 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040
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Beräkning 1,5m över mark och avser frifältsvärden

Utbredningkarta avser utan reflex förskolebyggnaden

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-04
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Bilaga 4 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040 
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Beräkning 1,5m över mark  och avser frifältsvärden
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Ljudutbredningskarta
Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-02
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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Beräkning 1,5m över mark
Tabell redovisar värde mot fasad per våningsplan
Romersk siffra avser våningsplan

Handläggare:Adam Cederquist
Skapad: 2022-03-07
Utförd i SoundPLAN 8.1, Update 2020-01-08
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rsörjning sam
mrådet som h

hus och indu
mrådet och a
da dagvatten

er och Dansk

 
erat med rött

dagvattenhant
nge förslag p

tering inom H
k analys av h
erade exploa

011-05-06 

mt spill- och 
heter Haganä
ustrifastighet
arbete pågår 
nhantering oc

ka vägen i no

t. 

ntering för 
på 

Haganäsomr
hela det aktu
ateringar inom

3(

äs är 
ter 
med 

ch 

orr, se 

rådet 
uella 
m 
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De pe
Anett
Ann-
Nann
 
Från 
Beng
Mats 
Sven 
Marie
Kristi
 
 

 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

anäsområdet.
erat verksamh

Ingåe
ersoner inom
te Persson 
Christin Sun

na Andler 

Älmhults ko
gt Pettersson 

Runesson 
Mohlin 

e Petersson 
in Täljsten 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

 I uppdraget 
hetsområde i

ende perso
m Tyréns som

ndahl 

ommun har fö

931 

det  

ingår även a
i etapp 1. 

onal 
m har arbetat 

öljande perso

 

Uppd

att ange vatte

med projekt

oner medver

2011-04

dragsnr: 222112

enförsörjning

tet är:  

rkat: 
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g och spillvat
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attenhantering

4(

g för 
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2.1 
Angiv

2.2 
Följa
• 

• 
• 

• 

2.3 
Följa
 





 
I dess
verks
närm
viktig
och ä
verks
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Föru

Höjd
vna nivåer i 

Tidig
ande utrednin

VBB Bac
sträcknin
Ingenjörs
Lantbruk
öster on Ä
Tyréns A

Områ
ande pågåend

 dp del av
 dp Källar
 dp Torng

sa planer red
samheter och

mast i tiden är
ga tillfartsväg
är betydligt m
samheter ca 2

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

utsättning

 och koord
handlingen ä

gare utredn
ngar/skrivelse
ckö, Principu

ng av riksväg
sfirman Bååth
ksnämnden, s
Älmhult, 199

AB, Sticksond

ådesplane
de detaljplane

v Haganäs 2, 
rgatans förlän
gatans förläng

dovisas till st
h bostäder. I 
r verksamhet
gar. Därefter

mer osäkra. D
20 ha” (Äsky

931 

det  

gar  

dinatsyste
är relaterade

ningar 
er har legat t
utredning ang
 23 förbi Älm
h AB, Karter

synpunkter ti
91-02-22 
dering inom 

r 
er påverkar e

Källargatans
ngning- etap
gning 

or del Hagan
figur 2 visas
tsområdet i v
r kommer eta
Dessutom kan
ya 1:20) utgö

Uppd

em 
till RH00 oc

till grund för
gående dagv
mhult, 1983-
ring Haganä
ill Vägverket

Haganäsomr

eller påverka

s förlängning
pp 2 

näsområdets 
s områdets pl
västra delen s
app 2. Övrig
n tilläggas at
ör privat mar

2011-04

dragsnr: 222112

ch koordinats

r denna utred
attenhanterin
-10-19 
sområdet (ge
t i samband m

rådet, 2010-0

as av denna u

g 

framtida pla
lanering över
som markera
a exploaterin
tt en del av y
rk. 
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2  

system är SW

dning: 
ngsproblem i

eologi), 1983
med ombygg

05-05 

utredning: 

anering med g
rsiktligt. Det

ats med etapp
ngsplaner lig
ytan inom ”F

011-05-06 

WEREF 99 1

i samband m

3-12-21 
gnad av väg 2

gator, 
t som ligger 
p 1med tillhö
gger längre fr
Framtida 

5(

13 30.  

med ny 

23 

örande 
ram 
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r 2. Utbyggn

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

adsplaner in

931 

det  

om Haganäs

 

Uppd

sområdet.  

2011-04

dragsnr: 222112
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3.1 
Områ
inom
ensta
 
Mark
runt +
lågpu
 
Karte
2010 
visas 

Figur

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Befin

Områ
ådet som ska

m området och
aka hus. Vege

ken inom om
+154m.  Inom
unkterna finn

ering av Hag
har Tyréns u
i figur 3. 

r 3. De rödra

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

ntliga förh

ådesbeskr
a exploateras 
h lite längre 
etationen bes

mrådet är svag
m området fi
ns två stora to

anäsområdet
utfört ytterlig

andiga områd

931 

det  

hållanden

rivning, top
ligger mella

söderut finns
står av bland

gt kuperad. D
inns två morä
orvmossar. 

t har utförts a
gare en karte

dena har torv

Uppd

n 

pografi oc
an Älmhults 
s ett radhuso

dskog. 

De lägsta höj
ränryggar me

av Ingenjörs
ering. Områd

vmäktighet so

2011-04

dragsnr: 222112

ch geologi
tätort och vä

område men i

derna ligger 
ed mellanligg

firman Bååth
den med torv

om är större 
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2  

äg 23.  Hagan
i övrigt så fin

runt +140 m
gande torvma

h AB 1983-1
mäktighet öv

än 0,3 meter

011-05-06 

nässkolan lig
nns endast n

m och de hög
ark. I 

12-21 och un
verstigande 0

 
r. 

7(

gger 
ågra 

sta 

nder 
0,3 m 

(42) 
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3.2 
Områ
moss
Dagv
det ko
dagva
samh
lednin
västra
 
Stora
plano
och le
Lantb
har fö
 
Det to
komm
varav
natur
Espla
till M
 
Det f
beräk
maxim
det m
l/s,ha
natur
2,2 l/
uppm
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Områ
ådet avvattna
en avvattnas

vattenledning
ommunala d
attnet däms t

hälle och myn
ngsnätet och
a mossen dir

a naturmarky
område – båd
edningar gen
bruksnämnde
ör liten dime

otala avrinni
mer från den 
v ca 50 ha ko
rområde som
anaden.  Om 

Möckeln. 

finns olika up
knade och up
mal avrinnin

mycket liten y
a  räknat för s
rmarken öster
/s,ha. VBB g

mättes 120 l/s

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

ådets hydr
as till de två 
s via ett dike 
gen mynnar s
dagvattensyst
till nivån +14
nnar i sjön M

h som en del 
rekt ut till Mö

ytor öster om 
de till den vä
nom området
en i en skrive
ension. I figu

ingsområdet 
östra sidan o

ommer från ö
m avvattnas no

det är möjlig

ppgifter om h
ppmätta flöde
ng från områd
ytavrinning. 
statistisk åter
r om väg 23 

genomförde f
s från ca 130

931 

det  

rologi  
torvmossar s
till en komm

sedan i Möck
temet. Utlopp
41,4 vid stor 

Möckeln. Det
i denna utred
öckeln att stu

riksväg 23 a
ästra och ock
t. När det gäl
else angett at

ur 4 visas en p

som avvattn
om riksväg 2
östra sidan om
orrut och led
gt höjdmässi

hur stor avrin
en som finns
dets naturma
Den specifik
rkomsttid 5 å
med då anvä

flödesmätnin
ha naturmar

Uppd

som kan betr
munal dagvat
keln. Från de
pet regleras m
r avrinning. D
t finns behov
dning komm
uderas. 

avvattnas väs
kså den östra 
ller trummor
tt befintliga t
princip för h

nas till den vä
23.  Avrinnin
m väg 23. I o
ds in i det kom
igt är det öns

nningen är fr
s i tidigare ut
ark under vin
ka ytavrinnin
år. Även Lan
änt en lägre s

ngar våren 19
rk, se figur 4

2011-04

dragsnr: 222112

raktas som vå
ttenledning i
en västra torv
med en fördä
Dagvattensys
v av att avlast

mer möjlighet

sterut. Detta 
mossen. I nu

rna genom ri
trummor gen

hur området a

ästra mossen
ngsområdet t
områdets syd
mmunala dag
skvärt att äve

rån naturmar
tredningsmat
nter/vår. Und
ngen har enlig
ntbruksnämn
specifik avri

983. I samban
4.  

4-04  REV: 20

 
2  

åtmarksområ
Växjövägen

vmossen finn
ämning som 
stemet går ge
ta det komm
ter att leda va

vatten skall 
uläget rinner 
ksväg 23 har

nom väg 23 l
avvattnas.  

n är 230 ha, v
ill den östra 

dvästra hörn 
gvattensystem
en avleda det

k och i figur
terial. Enligt 
der sommar o
gt Bååth upp

nden har räkn
nning ungefä
nd med snösm

011-05-06 

åden. Den ös
n/Fiskevägen
ns ett utlopp 
innebär att 

enom Älmhu
munala 

attnet från de

passera Hag
r vattnet i dik
r 
ligger för hög

varav 130 ha 
mossen är 1
finns ett stor

emet i Östra 
tta vatten dir

r 4 anges 
Bååth inträf

och tidig hös
pskattats till 5
nat på flöden
fär motsvaran
smältningen 

8(

stra 
n. 
till 

ults 

en 

ganäs 
ken 

gt och 

10 ha 
rt 

rekt 

ffar 
t är 
5,8 
 från 

nde 

(42) 
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Figur
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:VA-utredning 
mhults kommun

r 4. I figuren 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

beskrivs om

931 

det  

mrådets avrinn

Uppd

nning schema

2011-04

dragsnr: 222112

atiskt. 
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3.3 
Enlig
stora 
 
Det p
place

Figur
 
Komm
avläs
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Geoh
gt Bååth-83 l

och grundva

pågår grundv
ering av grun

r 5. Röda pri

munen ansva
ningar. 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

hydrologi 
igger grundv
attenståndet p

vattennivåmä
ndvattenrör. 

ckar markera

arar för avläs

931 

det  

vattenytan 2-
påverkas sna

ätningar i ett 

ar grundvatte

sning av grun

Uppd

-3 m under m
abbt av neder

antal grundv

enrör. 

ndvattenröre

2011-04

dragsnr: 222112

markytan men
rbörd och sm

vattenrör inom

en. I tabell 1 

4-04  REV: 20

 
2  

n de lokala v
mältvatten.  

m området. I

 

visas resulta

011-05-06 

variationerna

I figur 5 visa

aten från tre 

10(

 är 

as 

(42) 
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Tabel
datum

GV1 

GV2 

GV3 

GV4 

GV5 

GV6 

GV7 
GV8 
GV9 
GV10
 
I grun
konti
 

Figur
 
Mätn
under

3.4 
Möck
(Vatt
miljö
 

145,

14

146,

14

147,

14

148,

14

149,

15

20

m.

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

ll 1. I tabelle
m 02-dec

1,2 

0,8 

 

1,0 

DIVER

0,8 

0,7 
0,7 
0,8 

0 0,6 

ndvattenröre
inuerligt. Res

r 6. Uppmätt

ningarna visa
r markytan. I

Möck
keln är en de
tenInformatio
ökvalitetsnorm

,5

46

,5

47

,5

48

,5

49

,5

50

010-09-30

.ö.h.

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

en visas grun
c-10 20-d

1,3 

0,8 

1,2 

1,1 

R  

0,9 

0,7 
0,9 
0,8 
0,7 

en 5 och U01
sultaten visas

a grundvatte

ar att grundva
I torvmossar

keln – stat
efinierad vatt
onsSystem S
mer som gäll

2010-10-3
U01

931 

det  

ndvattenytans
dec-10 25-j

1,2

0,8

1,3

1,0

 

0,9

0,7
0,8
0,9
0,7

10 har det fu
s i figur 6. 

ennivåer sam

attenytan ligg
rna ligger tro

us och mil
enförekomst

Sverige). I tab
ler för Möck

1 2010-1
110 G

Uppd

s nivå i mete
jan-11 

unnits divers

mt marknivå p

ger högt. På 
oligtvis grund

ljökvalitet
t som finns m
bell 1 visas d
keln.  

1-30 201
GV5 m

2011-04

dragsnr: 222112

er under mark

 som läser av

på två platser

många ställe
dvattenytan i

tsnormer
med i databas
den statuskla

10-12-31
m.y GV5

4-04  REV: 20

 
2  

kyta vid tre t

v grundvatten

r inom områd

en ligger den
nivå med m

sen VISS 
ssificering o

2011-01-31
m.y U011

011-05-06 

tillfällen. 

ennivån 

det. 

n knappt en m
markytan.  

och 

2011-02-
10

11(

 

meter 

-28

(42) 
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Tabel

Sta

pote

Måttli

s

 
Bedö
makr
utsläp

3.5 
Inom
för de
tillko
 
De äl
meda
dimen
 
Avlop
som u
ske en
anläg
för.   
 
Påkop
dikni
genom
drift o
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

ll 2. Statuskl
Ekologisk stat
ekologisk po

atus eller 

ential 2009 

Kv

ig ekologisk 

status 

G

ömningen vad
rofyter. Inom
pp att de bed

Befin
m det område 

essa visas i f
ommit genom

ldsta dikning
an de yngre o
nsionerade f

ppsvatten oc
ursprunglige
n teknisk prö

ggningar. Dag

ppling av da
ingsföretaget
m omprövnin
och underhål

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

lassificering 
tus och 
otential 

valitetskrav och 

tidpunkt 

God ekologisk 

status 2015 

d gäller ekol
m Möckelns a
döms påverka

ntliga dikn
som berörs a

figur 7. Ett di
m förrättning,

gsföretagen k
ofta är dimen
för det vatten

ch dagvatten 
en anlagts för
övning av att
gvattnet ska 

agvatten bör r
t, eller genom
ng. Är det hu
ll ligga på ko

931 

det  

och miljökv
Kemisk y
(exklusiv

Status 2009

God kemisk 

ytvattenstatus

ogisk status 
avrinningsom
a vattenförek

ningsföreta
av Haganäso
ikningsföreta
, tillståndsbe

kan vara dim
nsionerade fö
n som genere

från verksam
r markavvatt
t anslutning k
fördröjas till

regleras geno
m tillstånd. O
uvudsakligen
ommunens a

Uppd

alitetsnorme
ytvattenstatu

ve kvicksilver

Kvalitetskra

tidpunk

s 

God kem

ytvattenst

2015

grundas på m
mråde finns in
komsten nega

ag 
områdets avv
ag är en sam
eslut eller dom

mensionerade 
ör 1,5 l/s,ha. 
eras inom avr

mhetsområde
tning om det 
kan ske m.h.
l det flöde so

om en överen
Om förutsättn
n kommunen
ansvar. 

2011-04

dragsnr: 222112

er för Möckel
s 
)  Skyd

av och 

kt 

Kompl

skyd

misk 

tatus 

Gynnsa

o

dricksv

måttlig status
nga idag kart
ativt avseend

vattning finns
fällighet för 
m.  

för en specif
Vidare är dik
rinningsområ

e får anslutas
kan ske med

.t. kapacitete
om dikningsf

nskommelse
ningarna förä
ns mark som 

4-04  REV: 20

 
2  

ln.  

ddade områden

etterande krav fö

ddade områden 

m bevarandestat

ch Krav enligt 

attenföreskrifter

s för siktdjup
tlagda källor
de miljögifter

s tre dikning
markavvattn

fik avrinning
kningsföreta
ådet.  

s till diken el
d väsentlig fö
n i dikningsf
företaget har 

 mellan fasti
ändras gäller 
avvattnas til

011-05-06 

n 

för 

tus 

rna 

p och 
r med sådant
er. 

gsföretag. Läg
ning. De har 

g som är 0,6 
agen 

ller rörlednin
ördel. Det m
företagets 
r dimensione

ighetsägaren
r att tillstånd 
ll ett företag 

12(

get 

l/s,ha, 

ngar 
åste 

rats 

och 
krävs 
bör 
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4.1 
Beräk
har gj
hydra
 
Nede
progn
neder
P104
till slu
storle
är 1,2
 
Dime
anges
dimen
som ä
20 m
dimen
dimen
 
Följa
• 
• 
• 
• 
 
För e
enligt
• 
• 
 
Då st
maxim
enligt
åkerm
 
Ett vi
senas
uppm
dimen
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Dagv

Beräk
kningar av le
jorts för han
auliska funkt

erbörden har 
noser som gö
rbördsmängd
 föreslås att 
utet av detta 

eksordningen
2.  

ensionerande
s. Vid beräkn
nsioneras. Ju
är dimension
inuter, som g
nsionerande 
nsionerande.

ande avrinnin
Tak 0,9 
Gator 0,8
Grönyta 0
Naturmar

exploaterings
t följande:  

Verksamh
Bostadso

tora delar av 
mal avrinnin
t P90 utgår f

mark. Vid va

iktigt randvil
ste 10 åren ha

mätt nivå  är 1
nsionerande 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

vattenhan

kningsföru
edningsdimen
d och därefte
tionen.  

beräknats en
örs med tank
der de närms
för anläggnin
århundrade 

n 1,2 tillämpa

e regn har sta
ningarna har 
u kortare var
nerande baser
ger höga topp
som för mag

. I bilaga 2 v

ngskoefficien

8  
0,05 
rk 0,05-0,1 

sområden och

hetsområde 0
mråde 0,4 

ytorna som p
ng från naturm
från uppmätta
al av avrinnin

llkor för de h
ar vattenstån
137,35 meter
vattenstånd 

931 

det  

ntering 

utsättning
nsioner och f
er har en hyd

nligt Dahlströ
ke på förvänta
ta 100 åren. 
ngar som ska
eller längre, 
as. Nederbör

atistisk återko
regn med ol
aktighet ett r
ras beräknin
pflöden. I de
gasin är det o

visas hur regn

nter enligt Sv

h befintliga o

0,7 

påverkar dag
mark enligt S
a flöden från
ngskoefficien

hydrauliska b
ndet i Möcke
r. Utgångspu
i Möckeln är

Uppd

gar 
fördröjnings
draulisk mod

öms formel m
ade klimatfö
I remissutgå
all dimension
 med nuvara
rden har därf

omsttid 10 år
lika varaktigh
regn har dest

ngarna på reg
e fall det är v
oftast regn m
nen är utform

venskt Vatten

områden har

gvattenflöden
Svenskt Vatt
n olika avrinn
nt i modellen

beräkningarn
eln överstigit 
unkt i denna 
r +137,5 met

2011-04

dragsnr: 222112

volymer har 
dell byggts up

med en regio
örändringar ty
åvan från Sve
neras och för

ande kunskap
för räknats up

r för alla ber
het använts b
to högre inten
gn med kort v
volymen dagv
med längre va
made för olik

ns P90 har an

 generella av

na är naturm
tens P90. De
ningsområde
n har hänsyn 

na är vattenst
137,0 meter
utredning ha
ter. 

4-04  REV: 20

 
2  

utförts. Öve
pp för att säk

onal paramete
yder på störr
enskt Vatten,
rväntas ha en

psläge, en kli
pp med en kl

räkningar uto
beroende på 
nsitet. I de fa
varaktighet s
vatten som ä
araktighet som
ka beräknings

nvänts i alla 

vrinningskoe

mark har även
n maximala 

en med huvud
tagits till det

tåndet i Möck
r vid två tillfä
ar varit att hö

011-05-06 

erslagsberäkn
kerställa den 

er Z=18. De 
re 
, publikation
n livslängd fr
imatfaktor av
limatfaktor s

om där annat
vad som ska
all det är flöd
som 10 min e
är 
m blir 
ssituationer. 

beräkningar

efficienter an

n hänsyn tagi
avrinningen
dsak skogs- 
tta.  

ckeln.  Under
fällen. Maxim
ögsta 

14(

ningar 

n 
fram 
v 
som 

t 
a 
det 
eller 

: 

nvänts 

its till 
 
och 

r de 
malt 
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4.2 
Här b
föresl
den v
 

Figur
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avrinningsber
 Ledning i
 Tunnel/S
 Dike/Rän
 Mark 0,1

ande Manning
 Betongled
 Befintligt
 Nytt dike

Princ
beskrivs en p
lagna dagvat

västra och ös

r 8. Princip f

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

räkningar ha
i allmänhet 1
törre ledning

nnsten 0,5 m/
 m/s 

g tal har anv
dning 65 
t dike 20 
e 30 

ciplösning 
principlösnin
ttenhantering
tra delen. Pri

för områdets 

931 

det  

ar olika rinnti
1,5 m/s 
g 1,0 m/s 
/s 

änts i beräkn

g för hur dag
gen följer den
inciplösning

dagvattenha

Uppd

ider enligt Sv

ningarna: 

gvattenhante
n befintliga a

gen redovisas

antering. 

2011-04

dragsnr: 222112

venskt Vatte

eringen kan lö
avvattningen
s i figur 8 och

4-04  REV: 20

 
2  

ens P90 anvä

ösas inom om
n av området 
h på kartan i 

011-05-06 

änts och det ä

mrådet. Den 
t och kan del

bilaga 1. 

15(

är: 

as in i 
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Östr
Den n
28 ha
överb
komm
leds v
östra 
 

Figur

Väst
Avva
visas 
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

ra delen 
norra delen a
a exploaterad
belasta nedstr
mer genom tr
vattnet vidar
delen. 

r 9. Princip f

tra delen 
attning från r

en princip fö

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

av det planer
d yta. Dessut
röms dike oc
rumman i vä
e i befintligt 

för avrinning

resterande ex
för dagvatten

931 

det  

rade verksam
om är det 71
ch dagvatten
äg 23 måste l

system. I fig

en i den östr

xploaterade y
hanteringen.

Uppd

mhetsområdet
1 ha naturmar
nsystem måst
ledas genom 
gur 9 visas en

ra delen. 

ytor kommer 
. 
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dragsnr: 222112

t leds till den
rk som avvat
te dagvattnet
området till 
n princip för

 

att ledas till 
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2  

n östra torvm
ttnas hit. För
utjämnas. D
torvmossen.

r dagvattenha

den västra m

011-05-06 

mossen. Det ä
r att inte 

Det flöde som
. Från torvm
anteringen i d

mossen. I figu

16(

är ca 

m 
ossen 
den 

ur 10 

(42) 
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Figur
 
Dagv
dagva
att da
ha sto
och 3
 
Villao
anläg
 
I östr
viker
moss
med e
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

r 10. Princip 

vatten från ve
attenledning
agvatten från
ort. Dimensio
3000 l/s från 

området ansl
ggs en ny dag

ra Esplanaden
r av norrut ge
en. Den del 
en D1200 led

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

för avrinnin

erksamhetsom
ar till mossen

n hårdgjorda 
onerande flö
övriga ytor f

luts till ny da
gvattenlednin

n ligger en b
enom naturm
av sträckan s
dning. Avva

931 

det  

gen i den väs

mråde etapp 
n. En anledn
trafikerade y

öde från områ
för ett 10 min

agvattenledn
ng för att ta h

befintlig dagv
marken öster o
som går i nor
ttning från ö

Uppd

stra delen. 

1 och en lite
ning till att da
ytor ska geno
ådet har över
nuters regn. 

ning som går 
hand om väg

vattenledning
om skolan o
rd-sydlig rik

övriga ytor fö

2011-04

dragsnr: 222112

en del från et
agvattnet avl
omgå oljeavs
rsiktligt berä
 

till mossen. 
gdagvatten so

g med dimen
ch ansluter t

ktning komm
örutsätts kunn

4-04  REV: 20

 
2  

tapp 2 leds i 
leds i två sep
skiljning. Om
äknats till 150

I Torngatans
om också går

nsion 1000 m
ill befintligt 
er att läggas 
na anslutas ti

011-05-06 

 

två nya 
parata ledning
mrådet är tota
00 l/s från ta

s förlängning
r till mossen

mm. Ledning
dämme i väs
om och ersä
ill denna led

17(

gar är 
alt 24 
akytor 

g 
.  

en 
stra 
ättas 
dning.  

(42) 
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Från 
ett ny
Ledn
damm
får da
damm
dagva
kapac
 
Den v
dagva
idag. 

4.3 
Störs
med s
av oli
liten m
tomtm
 
Föres
områ
outjäm
långt 
förhin
oljeav

4.4 
Dagv
några
 
Tabel
 
 
Västr
Östra
 
För a
områ

4.5 
Dagv
till de
lösa d

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

den västra m
ytt dike. Dike
ningen passer
mar. Därefter
agvatten från
mar väster om
attenledning
citet samt att

västra mosse
attensysteme

Avva
ta delen av o
stora parkeri
ika slag. Det
möjlighet fö
mark komme

slagen princi
ådet med två 
mnat i dagva
som möjligt

ndra att oljef
vskiljare anlä

Utjäm
vatten bör utj
a översiktliga

ll 3. Behov a
A
ha

ra delen 22
a delen 99

att erhålla utj
åde med befin

Oljea
vatten som av
en västra mo
det föreslås e

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

mossen leds d
et rinner in i 
rar norr om k
r rinner det u
n centrala Älm
m järnvägen 
en leds förbi
t befintligt se

en kommer a
et. Maximal d

attning av 
området är pl
ingar till besö
t innebär att d
r ytlig dagva

er det att kräv

iplösning inn
befintliga vå

attenledninga
t intakta men
föroreningar 
äggas. vid in

mning av d
ämnas inom

a beräkninga

av utjämning
Area Spec

a Qut  
27 340 
9 150 

ämningsvoly
ntlig gransko

avskiljning
vrinner från t

ossen. Innan d
en anläggnin

931 

det  

dagvattnet i e
en ny dagva

krokodilträsk
ut i Möckeln.
mhult och nö
som får dagv

i båda dessa 
ediment inte 

tt utnyttjas fö
dämningsniv

kvartersm
lanerat som h
ökande. Vida
det ofrånkom
attenhanterin
vas underjor

nebär istället 
åtmarksområ
ar till befintli
n kan vid beh
från trafikyt

nloppet till vä

dagvatten
m området för
ar för utjämni

gsvolym vid o
cifikt flöde 1
l/s Voly

1620
1080

ym i den väst
og mellan mo

g 
trafikerade y
det släpps ut
g som avskil

Uppd

en ny trumm
attenledning 
ket och mynn
. Det finns be
ödavlopp frå
vatten från n
dammar, vilk
riskerar att r

för utjämning
vå är +141,4

mark 
handelsområ
are måste de

mligen komm
ng. Om utjäm
rdiska magas

att man utny
åden. Dagvat
iga torvmoss

hov komplett
tor inom han
ästra magasin

r att inte över
ingsbehov vi

olika utsläpp
,5 l/s,ha Sp
ym m3 Q
00 11
00 50

tra delen kom
ossen och Da

ytor inom ver
t i mossen sk
ljer olja vars

2011-04

dragsnr: 222112

a under Dan
som går geno

nar Häradsdik
efintliga dam

ån pumpstatio
norra IKEA o
ket innebär a
resuspendera

g vilket inneb
m som är sa

åde. Det inne
t vara bra fö

mer att bli sto
mning av dag

in.  

yttjar det föru
tten från expl
sar/sumpskog
teras med vis

ndelsområdet
net. 

rbelasta neds
id olika utslä

psflöden. 
pecifikt flöde

Qut  l/s  Vo
140 102
00 670

mmer urgräv
anska vägen.

rksamhetsom
ka det genom
 läge framgå

4-04  REV: 20

 
2  

ska vägen oc
om befintlig 
ket vid utlop

mmar öster om
on Gillet och
och Stena. De
att befintliga 
as vid höga fl

bär att vatten
mma nivå de

ebär oftast sto
rutsättningar

or andel hård
vatten ska gö

utsättningar s
loateringsyto
g. Dessa omr
ss urgrävning
når Möckeln

ströms system
äppskrav.  

e 5 l/s,ha S
olym m3 Q
200 1
00 7

vning att geno
  

mrådet avleds
mgå oljeavskil
år av bilaga 1

011-05-06 

ch sedan vid
bebyggelse.

ppet från befi
m järnvägen

h så finns det
en planerade
dammar får 

flöden 

n dämmer up
et dämmer ti

ora byggnad
r för transpor

dgjorda ytor o
öras inom 

som finns i 
orna leds 
råden bibehå
g. För att 
n ska en 

m. I tabell 3 

Specifikt flö
Qut  l/s V
1600 8
700 6

omföras i ett

s i separat led
ljning. För a

1. Principen ä

18(

are i 
. 
intliga 

n som 
t 
e 

ökad 

pp i 
ill 

er 
rter 
och 

ålls så 

visas 

de 7 l/s,ha 
Volym m3 
8900 
6000 

t 

dning 
att 
är att 

(42) 
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mind
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4.6 
Utbyg
vatten
blir st
 
Föres
befin
natur
 
Efter 
nyttja
öppet
Dessu
veget
inneh
oljesp

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

vskild damm 
mer oljan att 
ndra den ytli

gt Naturvårds
era fri olja, vi
dre än 5. Den
som komme

2-års regn
5-års regn
10-års reg

porten står oc
eken på oljea
s tillräckligt. 

r 11. Princips

Påver
ggnad av pla
nbalansen i o
törre.   

slagen dagva
ntliga torvmo
rlig avrinning

torvmossarn
a de två befin
t system. Det
utom har öpp
tationen en re
håller det föru
pill, tungmet

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

anläggs som
flyta upp till

igt liggande 

sverkets rapp
ilket är det tr

n föreslagna o
r erhålls då f
n 4,3 
n 5,8 
gn 7,3 

ckså att oljea
avskiljaren kl
I figur 11 vi

skiss för före

rkan på m
anerat områd
området. Yta

attenhanterin
ossar komplet
g från områd

na kommer d
ntliga torvmo
t medför att 
pna system m
enande effek
utom atmosf
taller, gumm

931 

det  

m har en storl
l ytan. En sk
oljan att strö

port ”Oljeavs
roliga i dagv
oljeavskiljare
följande ytbe

avskiljare bö
larar nästan d
isas ett försla

eslagen oljea

miljökvalite
de innebär att
avrinningen ö

g innebär att
tterat med ut

det. Det blir in

dagvattnet att
ossarna följt 
dagvattnet g

med lång upp
kt på dagvattn
färiska förore
irester mm. Ö

Uppd

lek och djup 
kärm placeras
ömma vidare

skiljare, Fakt
vatten, dimen
en har en yta
elastning: 

ör dimensione
dimensioner
ag på oljeavs

avskiljare. 

etsnormer
t en del av yt
ökar och dag

t dagvattenav
tgrävt utjämn
nga extrema

t rinna i öppe
av diken kom

ges möjlighet
pehållstid och
tnet. Då dagv
eningar även
Öppen dagva

2011-04

dragsnr: 222112

så att tillräck
s i oljeavskilj
ut i mossen.

ta 8283, 200
nsioneras för 
area som är 8

eras för 2 ell
rande ytbelas
skiljare. 

r för Möck
tan hårdgörs

gvattenflödet

vrinningen fr
ningsmagasin

a toppflöden 

et dike längs
mmer dagva
t att infiltrera
h där vattnet

vattnet komm
n föroreninga
attenhanterin

4-04  REV: 20

 
2  

klig uppehåll
jaren uppströ
. 

7”, bör oljea
en ytbelastn

800 m2. Bero

ler 5-års regn
stning vid ett 

keln 
, vilket påver
som rinner b

rån området u
n och på så v
som påverka

 en lång strä
ttnet att rinna

a då förutsätt
t får lång kon
mer från urba
ar från markp
ng bedöms ha

011-05-06 

llstid erhålls.
öms utloppet

avskiljare som
ning som är 
oende på vilk

n.  Den föres
t 5-års regn v

erkar 
bort från om

utjämnas i 
vis erhålls en
ar nedströms

äcka. Genom 
na relativt län
tningarna till
ntakttid med 
an bebyggels
planet såsom
a en god 

19(

 Då 
t för 

m ska 

ket 

lagna 
vilket 

mrådet 

n mer 
. 

att 
nge i 
låter.  

e 
m 

(42) 
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tion visas i fi

Uppd

erna:  

200 mm und
dike norr om

opp vid Östr
en i diket vid

opp vid Östra
rprojektering
 nya dagvatt

västra hörn an

g 23 ansluts 
ventuell förd
r tagits med i
gt i modellen
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g.a. kapacitet
ngarna.  
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Tabel

Regn

10 m
20 m

Scen
Mode
6-tim
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, beräkning
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ängre det rin
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hörnet N
31
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ängre blir var
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L
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1 
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en, maxnivå p
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ska vägen 
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m ett 
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00 l/s 
00 l/s 

är ett 

samt 
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dessa beräkni
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nledning (dim
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ga 5 för maxi

n, beräkning
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ningskoeffic
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regn som har
inningen stor
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ll 8. Då trum
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ningsbehov 
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0 
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stor för över
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ga ledningar

roll av utjäm
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i sträckan lä
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2 samt framti
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m trumman 
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m 
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svämningar 
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förväntas run
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era att det svä

s att det norr
na på ytan m

n av verksam
lutar mot söd
ningsområden

Uppd

volymer är et
och i tabell 1
olym i den ö

rmark. 
Väster om 
Söder om D
50 
220 

mer i dagvatte
Toppflöde

(l/s) 
500 

1200 
 

 

ensivt 100
tt 10-årsregn

remsituatione
pågår under 
till stor del a

gsmagasin oc

mycket intens
ör att konsek

nläggs så att 
ken lutar ut fr
oggrann höjd
ämmar över.

ra verksamhe
mot den östra 

mhetsområdet
der. Söder om
n.  

2011-04

dragsnr: 222112

tt 3-timmars 
10 visas topp
östra mossen

väg 23 
Danska väge

ensystemet.
Maxn

(m)

+1.35 frå

0-årsregn
n och klarar i

er som kan in
lite längre ti

att transporter
ch längs vissa

sivt regn som
kvenserna in
tomtmarken 
rån husen. På

dsättning kan
 

etsområdet n
mossen. Då 

t bör denna h
m den nya H

4-04  REV: 20

 
2  

regn. I tabel
pflöden, max
.  

en 
Norr om

200 
660 

nivå 
) 

Vo
(m

ån db* 

106

inte att ta han

nträffa. I scen
d. Dessa regn
ra de flöden 
a ledningsstr

m ger väldigt 
te ska bli för
lutar ut mot 

å detta sätt fö
sedan vattne

ärmast Dans
kan denna fu

höjdsättas så 
aganäsleden 

011-05-06 

ll 9 visas flöd
xnivå i diket 

m Danska vä

olym 
m3) 

 
 
 

600 

nd om intens

nario 3 besk
n ger framfö
som komme

räckor. Detta

t höga flöden
r allvarliga v
t gator och 
förhindrar ma
et styras till 

ska vägen 
fungera som 

att området 
n finns ytor so

26(

den 
innan 

ägen 

sivare 

rivs 
örallt 
er. 
a 

n. Då 
vid ett 

an 

lutar 
om 

(42) 
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6 

6.1 
 
Vatte
”Allm
detalj
för in
känd 
förbru
 
IKEA
etapp
 
Vad g
Däref
Ett se
Sprin
försö

6.2 
I tabe
 
Tabel

 

Areor
Antal
Hand
Maxi
Eller
Affär
år ma
maxti
Eller
Etapp
Etapp
 
Villa
q dim
q dim
 
Om f
enligt

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Drick

Förut

enförbruknin
männa vatten
jer kring etab
ndustrier som

bör denna an
ukning per a

A har angett å
p 2 uppskatta

gäller släckv
fter ska släck
eparat lednin
nklersystem i
rjas via tank

Flöde
ell 11 redovis

ll 11. Flödesbe

r 
l anställda/bo
delsområden
imal timförbr
r 
rer köpcentra
axdygnfaktor
imfaktor=4 

r Uppgifter f
p 1 Sannolikt
p 2 Sannolikt

aområde 
m 1,  l/s 
m 2 inkl bran

förbrukninge
t VAV P83 f

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

ksvattenf

tsättninga

ngen för hand
nledningsnät”
bleringen ej ä

m inte använd
nvändas. Ytt

anställd.  

års förbrukn
ar man sanno

vatten så ska 
kvatten tas fr
ngssystem sk
inom verksam

kar. 

esberäknin
sas de altern

eräkningar vat

oende 
n 
rukning 0,8 l

a 140 m3/ans
r=2 

från IKEA 
tflöde l/s  
tflöde l/s 

dv 10 l/s 

en i området d
för villaområ

931 

det  

försörjnin

ar 

del och indus
” kan schablo
är kända. Sch
der vatten i si
terligare ett a

ing 16 400 m
olikt flöde till

10 l/s kunna
rån lakvatten
a anläggas fr
mhetsområde

ngar 
ativa flödesb

ttenförbruknin

Ve
et
30
80
 

l/s,ha 24
 

ställd, 28

 
10
3 l
 
 
 
 

dimensioner
åde och med 

Uppd

ng 

stri kan varie
onvärdet 0,8
hablonen ger
in verksamh
alternativ enl

m3 för etapp 
l 3 l/s. 

a tas från vatt
nanläggninge
rån lakvatten
et ska inte an

beräkningar s

ng. 

erksamhets
tapp 1+2 
0 ha 
00 

4 l/s 

8 l/s 

0 l/s 
l/s 

ras efter uppg
schablonför

2011-04

dragsnr: 222112

era väsentligt
 l/s,ha använ
r dock en rel

het och om in
ligt P83 är at

1 och ett san

tenledningsn
en där det allt
nanläggninge
nslutas direkt

som genomf

område V
D
1
4

1

1

gifter från IK
rbrukning 0,8

4-04  REV: 20

 
2  

t. Enligt Publ
ndas för indu
lativt hög vat
nstallationens
tt beräkna flö

nnolikt flöde 

nätet i ett inle
tid kommer a
en och ut i om
t till vattensy

förts. 

Verksamhete
Danskeväg 

5 ha 
00 

2 l/s 

4 l/s 

KEA för etapp
8 l/s,ha för fr

011-05-06 

likation VAV
ustrimark där
ttenförbrukn
s omfattning 
ödet utifrån 

 på 10 l/s, fö

edande skede
att finnas vat
mrådet. 
ystemet utan

er Villaom

 
180 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 l/s 
11 l/s 

pp 1 och 2 sam
ramtida 

27(

V P83 
r 
ning 

är 

ör 

e. 
tten. 

 

mråde 

mt 

(42) 
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verks
l/s. 

6.3 
Ett fö
villao
vatten
befin
anslu
 
Vatte
cykel
 

Figur
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

samhet vid D

Princ
örslag på dric
område har ta
nledning läg

ntliga ledning
utningspunkte

enledning till
lväg. 

r 15. Princip 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

Danska vägen

ciplösning 
cksvattenförs
agits fram oc
gs i Källarga

gar i Källarga
er för verksa

l framtida ve

för vattenför

931 

det  

n samt 10 l/s 

sörjning för e
ch redovisas 
atans förläng
atan och Östr
amhetsområd

erksamheter v

rsörjning och

Uppd

brandvatten

etapp 1 och 2
i figur 15 sa

gning och län
ra Esplanade

det. Dessutom

vid Handelsv

h spillvattenh

2011-04

dragsnr: 222112

uttag blir dim

2 av verksam
amt på kartan
ngs Handelsv
en. Längs led
m ska planera

vägen dras fr

hantering.  

4-04  REV: 20

 
2  

mensionerand

mhetsområde
n i bilaga 1. E
vägen. Lednin
dningen ange
at villaområd

ram i senare 

011-05-06 

nde vattenflöd

et samt plane
En ny 
ingen ansluts
es två 
de kunna ans

skede i plane

28(

de 36 

rat 

s till 

slutas.  

erad 

(42) 
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7 

7.1 
Områ
avlop
spillv
dimen
 
IKEA
etapp

7.2 
I tabe
 
Tabell

 

Areor
Antal
Hand
Mede
l/s,ha
Eller
Affär
60 l/a
Eller
Etapp
Etapp
 
Villa
q dim
 
Med 
sanno
pump
 
Vid u

7.3 
Ett fö
villao
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

Spillv

Beräk
ådet kommer
ppsledningar”
vattenflöde. S
nsionering g

A har angett a
p 2. 

Flöde
ell 12 redovis

l 12. Flödesberä

r 
l anställda/bo
delsområden
elavrinning u
a 
r 
r specifik avr
anställd, d 
r Uppgifter f
p 1Sannolikt
p 2 Sannolikt

aområde 
m  l/s 

schablonvär
olikt flöde fö
pstationen 33

utbyggnad av

Princ
örslag på spil
område har ta

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

vattenhan

kningsföru
r att omfatta 
” anges scha
Som alternat
göras efter kä

att spillvatten

esberäknin
sas de flödes

äkningar spillva

oende 
n 
under arbetst

rinning  

från IKEA 
flöde l/s 
tflöde 

rde för indust
ör Etapp 1-2 
3,5 l/s.  

v endast Etap

ciplösning 
llvattenhante
agits fram oc

931 

det  

ntering 

utsättning
handel och v

ablonvärdet 1
iv kan förbru

änd verksamh

n flödet mots

ng 
sberäkningar

atten. 

Ve
et
30
80
 

tid 1 30

 
33

 
10
3 l

 
 

trimark och d
enligt uppgif

pp 1 och villa

ering för etap
ch redovisas 

Uppd

gar 
villor. I VAV
1 l/s,ha för in
ukning per an
het. 

svarar vatten

r som genom

erksamhets
tapp 1+2 
0 ha 
00 

0 l/s 

3 l/s 

0 l/s 
l/s 

dimensioneri
ft från IKEA

aområde blir

pp 1 och 2 av
i figur 15 sa

2011-04

dragsnr: 222112

V P90 ”Dime
ndustrimark v
nställd använ

nflödet d v s 

mförts. 

område V
D
1
4

1

1

ing av villao
A blir samman

r flödet 15,5 

v verksamhet
amt på kartan

4-04  REV: 20

 
2  

ensionering a
vilket ger ett 
ndas eller om

10 l/s för eta

Verksamhete
Danskeväg 

5 ha 
00 

5/s 

7 l/s 

mråde enligt
nlagda flöde

l/s. 

tsområdet sa
n i bilaga 1.  

011-05-06 

av allmänna 
t relativt hög
m möjligt 

app 1 och 3 l

er Villaom

 
180 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
5,5 l/s 

t VAV P90 s
et till den nya

amt planerat 

29(

t 

l/s för 

mråde 

samt 
a 

(42) 
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En ny
Tryck
dagva
Komm
dimen
brädd
 
En sp
Ytter
till ve
 
Verks
Espla
endas
 
Spillv
Hand
och tr
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

y spillvattenp
kledningen g
attenstråket. 
munen har b
nsioneras för
davlopp. Anl

pillvattenledn
rligare en spi
erksamhetsom

samhetsområ
anaden. Denn
st mindre flö

vatten från fr
delsvägen och
ryckledning.

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

pumpstation 
går upp i Tor
Ledningen a

bedömt att de
r fullt utbygg
läggningen b

ning läggs i K
llvattenledni
mrådet.  

ådet får ytter
na ledning ha

öden från t ex

ramtida hand
h ansluts ber
. 

931 

det  

anläggs vid 
rngatan passe
ansluts till be
enna ledning 
gt handelsom
bör förses me

Källargatans
ing läggs i sa

rligare en ans
ar enligt tidig
x planerade m

delsområde v
roende på höj

 

Uppd

Källargatan 
erar Danska v
efintlig spillv
har tillräckli

mråde. Det fin
ed reservelve

s förlängning
amma stråk s

slutningspun
gare utrednin
mackar kopp

vid Danska v
öjdsättning av

2011-04

dragsnr: 222112

som trycker
vägen och fö
vattenledning
ig kapacitet. 
nns ingen mö
erk och larmö

g som tar spil
som dagvatte

nkt till befint
ngar begräns
las. 

vägen läggs i 
v denna med

4-04  REV: 20

 
2  

spillvatten n
öljer det föres
g med dimen
Spillvattenp

öjlighet för a
övervakning.

llvatten från v
enledningarn

lig spillvatte
sad kapacitet 

cykelväg län
självfall elle

011-05-06 

norrut. 
slagna 

nsion 500 mm
pumpstatione
att anordna 
. 

villaområdet
na med anslut

enledning i Ö
t och hit bör 

ngst 
er via pumps

30(

m. 
en ska 

t. 
tning 

Östra 

station 

(42) 

1038



K
:\

iU
pp

dr
ag

\2
22

11
2\

T
ek

ni
k\

R
\

T
ex

t\
da

gv
at

te
nu

tr
ed

ni
ng

11
05

06
.d

oc
x

 
 
 
 

Ann-C

 

Rapportnamn 
Beställare :Älm

 

K
:\

iU
pp

dr
ag

\2
22

11
2\

T
ek

ni
k\

R
\_

T
ex

t\
da

gv
at

te
nu

tr
ed

ni
ng

 1
10

50
6.

do
cx

 

Bila
 
Utfor
Vid b
utjäm
den to
varak
utfall
klima
 
Tabel

Va

 
I figu
 

Figur
utjäm
 
 
Utfor
Vid b
utform
som b
Samt
 
 
 
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

aga 2 

rmning av d
beräkningar i

mningsvolym
otala varakti

ktighetstider 
let). Se tabell
atfaktor på 1

ll 1. Dimens
araktighet 

(h) 
3 
6 
12 

ur 1 ses ett ex

r 1. Exempel
mningsvolym

rmning av d
beräkningar i
mats som CD
blir dimensio
tliga regn har

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

dimensioner
i den hydraul

mer utformats
gheten och i
har använts 
l 1 för de oli
.2.   

ionerande re
Regninte

(l/s*H
39 
22 
13 

xempel på ut

l på utformni
mer.  

dimensioner
i den hydraul
DS-regn. Reg
onerande (ge
r justerats me

931 

det  

ande regn fö
liska modell
 som CDS-re
nträffar efter
för att kontro
ka regnen so

egn för beräk
ensitet 
Ha) 

T

tformning av

ing av CDS-r

ande regn fö
liska modell
gn med olika
er värsta utfal
ed en klimatf

Uppd

för beräknin
en har regn f
egn där den m
r 1/3 del av d
ollera vilket 
om använt. S

kning av utjäm
Toppintensite

(l/s*Ha) 
131 
80 
48 

v regn, i detta

regn för berä

för beräknin
en har regn f
a varaktighet
allet).  Se tabe
faktor på 1.2

2011-04

dragsnr: 222112

ng och kontr
för beräkning
maximala ne
den totala va
regn som bli
amtliga regn

mningsvolym
et Varakti

0

a fall ett regn

äkning och k

ng och kontr
för beräkning
t har använts 
ell 2 för de o

2.   

4-04  REV: 20

 
2  

roll av utjäm
g och kontro
ederbörden v
raktigheten. 
ir dimension
n har justerats

mer.  
ighet topp 
(h) 
0,5 
1 
2 

n med varakti

kontroll av 

roll av lednin
g och kontro
för att kontr

olika regnen 

011-05-06 

mningsvolym
oll av 
varar 1/6 del 
Regn med o

nerande (ger v
ts med en 

Total neder
(mm) 

58 
68 
82 

tigheten 6 tim

ngsnät.  
oll av ledning
rollera vilket
som använts

31(

mer.  

av 
olika 
värsta 

rbörd 

mmar.  

 

gsnät 
t regn 
s.  

(42) 
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Tabel
Va

 
I figu
minu
 

Figur
 
 
Utfor
Vid b
samm
varak
regne
juster
 
Tabel

Va

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

ll 2. Dimens
araktighet 

(min) 
10 
20 

ur 2 ses ett ex
uter.  

r 2. Exempel

rmning av d
beräkningar i
ma sätt som v
ktighet har sa
et för kontrol
rats med en k

ll 3. Dimens
araktighet 

(h) 
6 

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

ionerande re
Toppinte

(l/s*H
263
175

xempel på ut

l på utformni

dimensioner
i den hydraul
vid kontroll a
atts till 6 timm
ll av utjämni
klimatfaktor 

ionerande re
Regninte

(l/s*H
54 

931 

det  

egn för beräk
ensitet 
Ha) 

Va

3 
5 

tformning av

ing av CDS-r

ande regn fö
liska modell
av utjämning
mar, vilket ä
ngsvolymer
på 1.2.  I tab

egn vid kontr
ensitet 
Ha) 

T

Uppd

kning och kon
araktighet top

(h) 
5 
10 

v regn, i detta

regn för berä

för kontroll 
en har regn f

gsvolymer. R
är samma var
för det västr

bell 3 visas d

roll av översv
Toppintensite

(l/s*Ha) 
195 

2011-04

dragsnr: 222112

ntroll av ledn
pp Total n

(m

a fall ett regn

äkning och k

av extremre
för kontroll a

Regnets återk
raktighet som
ra utjämnings
det regn som 

vämningar v
et Varakti

4-04  REV: 20

 
2  

ningsnät. 
nederbörd 
mm) 
16 
21 

n med varakti

kontroll av led

egn.  
av extremreg

komsttid är 10
m det dimens
smagasinet. R
använts. 

id ett 100-år
ighet topp 
(h) 
1 

011-05-06 

tigheten 20 

dningsnät. 

gn utformats 
00 år och 
sionerande 10
Regnet har 

rs regn.   
Total neder

(mm) 
167 

32(

 

på 

0-års 

rbörd 

(42) 
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Bila
 
Dikes
I figu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

aga 3 

ssektioner b
uren nedan vi

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

befintligt dik
isas läget av 

931 

det  

ke – östra de
de olika dik

Uppd

elen 
kessektionern

2011-04

dragsnr: 222112

na för det bef

4-04  REV: 20

 
2  

fintliga diket

011-05-06 

t.  

33(

 

(42) 
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Figur
 

 

 

 

Figur
 

 

Christin Sund

:VA-utredning 
mhults kommun

r 2. Sektion f

r 3. Sektion f

ahl 010-45229

Haganäsområd
n 

för Dike 1 Y

för Dike 2 Y

931 

det  
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RAPPORT
2020-10-09

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING, FURULUND
(DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄSKYA 1:27 M.FL.)

1 Uppdrag

Sweco Civil AB har på uppdrag av Älmhults kommun utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning vid Furulund i östra delen av Älmhults tätort. Området utgör en del av
fastigheten Äskya 1:27 m.fl.

1.1 Blivande anläggningar

Det undersökta området planeras för byggnation av ny bostadsbebyggelse samt
verksamheter.

2 Syfte

Utredningen syftar till att översiktligt klargöra grundläggningsförutsättningarna för
blivande konstruktioner i kommunens arbete med upprättande av ny detaljplan för ovan
nämnda anläggningar.

Denna PM innehåller en sammanställning av utförda undersökningar samt översiktliga
rekommendationer för framtida projektering och får inte utgöra del i framtida förfrågnings-
underlag.

3 Underlag för undersökningen

- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU

- Platsbesök av handläggande geotekniker

- Plankarta erhållen från beställaren

4 Styrande dokument

Planering och redovisning

Undersökning Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering
SS-EN 1997-2 samt
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 samt
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem
SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar
samt SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24
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RAPPORT
2020-10-09

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING, FURULUND
(DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄSKYA 1:27 M.FL.)

Fältundersökningar

Sondering/Provtagning Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning
SS-EN ISO 22475-1-1:2006 och Geoteknisk fälthandbok,
SGF Rapport 1:2013

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Grundvattenrör Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi

Området utgörs till större delen av natur-/skogsmark som är relativt flack med mindre
höjdpartier. Marknivåerna varierar huvudsakligen mellan ca +146 och +153 med de
lägsta nivåerna i den västra delen och högst i sydöstra delen av området.

Områdets västra och östra delar har tidigare utgjorts av mossmark, delar av ”Kyrke myr” i
väster och ”Froafälle mosse” öster.

Hela området präglas av relativt ung skog av varierande ålder med inslag av enstaka
äldre träd. Generellt är den äldsta skogen i områdets sydöstra delar. Västra delen består
främst av sly.

Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde, ”Furulund”. Källa: Htta.se
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ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING, FURULUND
(DETALJPLAN FÖR DEL AV ÄSKYA 1:27 M.FL.)

5.2 Befintliga konstruktioner, kablar och ledningar

Sweco har ansvarat för samt tagit fram underlag för ledningsvisning. Dokumentation för
detta redovisas inte i denna rapport.

6 Geoteknisk kategori

Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

7 Positionering

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av
Sweco, med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 och höjdsystem: RH 2000.

8 Geoteknisk fältundersökning

Geotekniska fältarbeten är utförda av Sweco under september månad 2020.
Fältundersökningen är utförd med borrbandvagn modell Geotech 604D, samt med
handhållen utrustning. Undersökningens omfattning redovisas nedan.

Sondering/Provtagning Utrustning Antal Anmärkning

Slagsondering Stång Ø44 mm, rund
spets

4 Utförd kontroll av
bergfritt djup, utförd till
stopp, djupast ca 5,2
m

Skruvprovtagning Ø 70 mm (stång Ø 44
mm)

4 Största provtagnings-
djup ca 3,4 m

Sticksondering Sondstång Ø 10 mm Ca 50 Största provtagnings-
djup ca 1,8 m

Grundvattenrör PVC, Ø 25 mm, slitsat
filter

4

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i
samband med undersökningen. Swecos geotekniska laboratorium i Växjö har utfört
laboratorieanalyser på utvalda jordprover, se mer under ”10 Laboratorieanalyser” nedan.

9 Hydrogeologiska undersökningar

I samband med undersökningarna utplacerades tre grundvattenrör. Vid karteringen av
området påträffades även två tidigare utplacerade rör.
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Nivåmätning har utförts i samtliga fem rör under en begränsad tidsperiod på nivåer
mellan ca +145,7 (rör 2004) till +148,1 (rör 2001).

Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd, etc. varför såväl högre som lägre grund-
vattennivåer än i denna rapport redovisade ska förväntas förekomma under året.

10 Laboratorieanalyser

Swecos geolab i Växjö har utfört kornstorleksfördelning (tvättsiktning) på 2 upptagna
jordprover, se bilaga 1. Analyserna visar på moränjord med en sammansättning
motsvarande siltig sandmorän, med varierande innehåll av sten. Vid skruvprovtagningen
konstaterades att moränen, i den norra delen av det undersökta området, överlagrades
av sandjord med varierande innehåll av silt.

11 Geotekniska förhållanden

11.1 Jordlager

Inom områdets centrala delar utgörs marken ytligt generellt av ett ca 0,2 – 0,4 m tjockt
vegatationslager som underlagras av moränjord minst ner till undersökt djup, ca 2 – 3 m
under markytan. Moränen bedöms ha en sammansättning som till större delen är av
sandig alternativt siltig karaktär med varierande inslag av sten och block, och kan
härledas till materialtyp 3B resp. 4A och tjälfarlighetsklass 2 resp. 3. Utförda sonderingar
visar på bergfritt djup till minst 3 – 5 meter under markytan.

I östra och västra delarna, ”mossmarkerna”, utgörs ytliga jordlager av främst torv, med
påträffade mäktigheter om ca 2 meter. Torven bedöms underlagras av relativt finkornig
friktionsjord.

Olika jordlagernivåer redovisas närmare på ritning 13012000-G1.

11.2 Grundvatten

I områdets centrala delar, ”fastmarksområdet”, har  grundvatten under en kort tidsperiod
uppmäts ligga ca 1,5 – 2 meter under markytan. För de lägre liggande torvmarks-
områdena bedöms grundvattennivån ligga i eller mycket nära markytan.

Vid exploatering kan området förutsättas sänkas i de högre liggande delarna för att få
planare nivåer inom området. För framtida projektering avseende höjdsättning, dränering,
avvattning etc. bör grundvattenytan därför ansättas till nivå med den lägre markytan inom
området.

12 Geotekniska rekommendationer

12.1 Allmänt

Grundläggningsförutsättningarna för blivande konstruktioner är huvudsakligen goda. All
vegetation-/organisk jord i läge för byggnader och hårdgjorda ytor bortschaktas innan
grundläggning sker.
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Eftersom blivande byggnads placering, laster, grundläggningsnivå etc. inte är kända vid
upprättande av denna rapport ska nedanstående rekommendationer anses som mycket
generella/översiktliga.

Eventuella grundvatten- och portryckssänkningar bedöms kunna utföras genom
pumpning i djupare nedförda filterförsedda pumpgropar. Om djupare grundvatten-
sänkningar ska utföras kan dessa beroende på moränens hydrauliska konduktivitet
eventuellt vara tidskrävande.

12.2 Utförande

Blivande lätta och medeltunga konstruktioner samt tillhörande hårdgjorda ytor bedöms
kunna grundläggas på konventionellt sätt efter föregående utskiftning av samtliga
organiska jordlager i läge för byggnationen. Ny fyllning med tillhörande packningsarbete
utförs i enlighet med AMA Anläggning.

Innan ny fyllning påförs eller grundläggning utförs bör terrassytan packas med tung
vibrerande envalsvält.

För tyngre konstruktioner kan eventuellt grundförstärkningsåtgärder erfordras.

För områden som inte planeras att bebyggas erfordras inte utskiftning av otjänliga
massor.

13 Övrigt

Kompletterande grundvattenavläsningar bör fortsätta utföras, cirka en gång per månad,
fram tills eventuella entreprenadarbeten påbörjas alternativt till dess att en ett-årscykel
har erhållits.

Kompletterande geoteknisk utredning krävs inför framtida projektering och dimen-
sionering av medeltunga till tunga konstruktioner. För lättare konstruktioner bedöms ingen
kompletterande utredning erfordras.
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KORNSTORLEKSFÖRDELNING

 UPPDRAGSGIVARE: Älmhults kommun
 

 ÄRENDE: Furulund
 PROVTAGNINGSPUNKT: 2001                          DJUP: 1,0 - 2,0 m
 PROVTAGNINGSDATUM: INLÄMNINGSDATUM:  
 JORDARTSBEDÖMNING: Siltig sandmorän
 ÖVRIGT:

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001

 KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN  13012000

 BESTÄMD GENOM     TORRSIKTNING

X     TVÄTTSIKTNING

    HYDROMETERANALYS    VÄXJÖ  2020-10-05    _ _ _AP _ _
       SIGN.

Postadress: Besöksadress: Org. nr: Telefon: 0470-73 51 00
Lineborgsplan 3 Lineborgsplan 3 556507-0868 Telefax: 0470-73 51 01
352 33 VÄXJÖ Stockholm
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KORNSTORLEKSFÖRDELNING

 UPPDRAGSGIVARE: Älmhults kommun
 

 ÄRENDE: Furulund
 PROVTAGNINGSPUNKT: 2004                          DJUP: 1,0 - 1,7 m
 PROVTAGNINGSDATUM: INLÄMNINGSDATUM:  
 JORDARTSBEDÖMNING: Siltig sandmorän
 ÖVRIGT:

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001

 KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN  13012000

 BESTÄMD GENOM     TORRSIKTNING

X     TVÄTTSIKTNING

    HYDROMETERANALYS    VÄXJÖ  2020-10-05    _ _ _AP _ _
       SIGN.

Postadress: Besöksadress: Org. nr: Telefon: 0470-73 51 00
Lineborgsplan 3 Lineborgsplan 3 556507-0868 Telefax: 0470-73 51 01
352 33 VÄXJÖ Stockholm
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 Budget 2023 för kommunstyrelsen 
Ärendenummer KS 2022/114 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetförslag 2023 och 

översänder den till budgetberedningen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetförslag 2023 med plan 2024 – 2025. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 

• Kommunstyrelsens budgetförslag 2023, plan 2024–2025, daterad 2022-05-23 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 

med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 

beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunchef 

Ekonomichef 

Budgetberedningen 
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 2022-05-23 1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson   
susann.pettersson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens 

budgetförslag 2023, plan 2024 – 2025   
Ärendenummer KS 2022/114 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetförslag 2023 med plan 2024 – 2025. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 

• Kommunstyrelsens budgetförslag 2023, plan 2024-2025, daterad 2022-05-23 

 

Ärendeberedning 
Kommunstyrelsens budgetförslag 2023 med plan 2024 – 2025. 

Kommunstyrelsens budget 2023 – 2025 följer budgetanvisningen, 68 475 tkr. 
Kommunledningsförvaltningen har de senaste två åren arbetet aktivt med att 
verkställa en åtgärdsplan för en budget i balans. Inför 2022 stärktes budgeten 
upp med medel för att kunna anställa samhällsplanerare och systemförvaltare, 
som ett led i att möta kommunens ökade behov kopplat till hög tillväxttakt. 

Utifrån förväntad utveckling anger inte kommunledningsförvaltningen några 
behov av ytterligare lokaler i lokalresursplan. 

År 2023 är andra året med en kommunövergripande digitaliseringsplan. Planen 
har utarbetats i samverkan med samtliga förvaltningar. Utifrån detta har ett antal 
digitaliseringsinitiativ prioriterats för att ge bästa verksamhetsnytta. Planen 
omfattar fyra huvudområden: automatisering och datahantering, hållbar 
organisation, funktionell och användarvänlig digital arbetsplats samt 
infrastruktur/nätverksutrustning. 

Plan- och markfrågor är kommunens huvudsakliga instrument för tillväxt och 
bostadsutveckling. Exploateringsbudgeten bygger på kommunens planering av 
nya bostads- och verksamhetsområden avseende såväl lokalisering som när i tid 
de planeras ske. 

Mark- och exploateringsbudgeten består av tre huvudsakliga komponenter. 
Dessa är kvartersmark, allmän platsmark (gator, vägar, park etc.) samt VA. 
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Den ökade efterfrågan på byggbar mark har lett till att marknadspriset på 
kvartersmark i Älmhult har ökat väsentligt. Det innebär att kommunen kan 
genomföra exploateringar av områden och sälja kvartersmark utan förlust. 

Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för 
industri, service och handel är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. 
Älmhults kommun arbetar långsiktigt för att flera viktiga projekt inom 
infrastrukturområdet ska genomföras. 

Utveckling av kommunens service och näringslivsarbete fortsätter att ligga högt 
upp på agendan genom bland annat en utvecklad företagslots för att ytterligare 
förenkla för företagare. Vidare ska tillgången på verksamhets- och industrimark 
öka. 

Kommunens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Personalstrategiska 
frågor som till exempel arbetsmiljö och bemanning har stor betydelse för 
kompetensförsörjningen och upplevelsen av kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare. En kompetensförsörjningsplan ska vara klar 2023. 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

• Att godkänna kommunstyrelsens budgetförslag 2023 och översända den till 
budgetberedningen. 

 

 

Susann Pettersson 

Kommunchef  

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

Kommunchef 
Ekonomichef 

 Budgetberedningen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
 

 

 

 

 

 

  

Budgetförslag 2023–2025 

 

Kommunstyrelsen 
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1 Nämndens uppdrag 
Styrelsen ska utifrån sitt reglemente leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med 
att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet. 

 

2 Resultatmål 
Förvaltningen föreslår inga ändringar av resultatmålen. Dock föreslås en ändring, ett tillägg och en 
borttagning av indikatorer. 
 
Förvaltningen föreslår ändring av indikator under resultatmål: I Älmhults kommun får du snabb, 
effektiv och service dygnets alla timmar. Tidigare indikator ”Andelen e-tjänster ska öka” föreslås ändras 
till ”Användning av e-tjänster ska öka”, då arbetet med utökning av e-tjänster har varit lyckat och 
användningen av tjänster istället bör vara i fokus framgent för att bättre följa kommunens servicelöfte. 
 
Förvaltningen föreslår tillägg av indikator ”Polisens trygghetsmätning” under resultatmål: I Älmhults 
kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids-och kulturutbud och trygga 
mötesplatser. Detta då det tidigare inte funnits en indikator för att mäta upplevd trygghet i kommunen. 
 
Förvaltningen föreslår även borttagning av indikatorn ”Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30” 
under resultatmål: I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och snabbt besked så att du kan börja bygga 
ditt hus inom 6 mån. Detta då det är svårt att bedöma hur många lediga villatomter som anses ”bra” för 
kommunens välfärd. 
 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator 
Andel som klarat NP åk 3.  

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år. 

Andel godkända betyg i åk 6. 

Andel godkända betyg i åk 9. 

Alla barn och elever i 

Älmhults kommun har 

en positiv 

kunskapsutveckling 

samt att alla är 

behöriga till 

yrkesprogram på 

gymnasiet. 

UN 

Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet. 

I Älmhults kommun ska 

alla barn i förskolan 

och grundskolan få sina 

val av skolor 

UN 

Andel barn som får sitt förstahandsval av 

förskola och skola oavsett om det gäller en 

kommunal eller fristående verksamhet. 

Utbildning och 

arbetsmarknads-

process  

Syftet är att varje invånare 

ska bli självförsörjande. 

I Älmhults kommun SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.                           
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Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) 

av bef. 

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 

ökar andelen 

självförsörjande hushåll 

för varje år 

Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar 

efter fullföljd kurs. 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 

Brukarbedömning boende LSS. 

Brukarbedömning personlig assistans.   

Brukarbedömning hemtjänst ÄO.                                        

Brukarbedömning SÄBO. 

I Älmhults kommun får 

du ett stöd anpassat 

utifrån dina 

förutsättningar och där 

effekterna av 

insatserna positivt ska 

bidra till att 

öka/bibehålla din 

förmåga.   

SN 

Brukarbedömning IFO. 

Andel elever som uppger att de har en bra 

studiero (enkät).                                                                     

Välfärdsprocess  

Syftet är att varje invånare 

ska erbjudas möjlighet till 

effektivt och hållbart stöd 

för att utveckla, bibehålla 

eller återvinna sin 

förmåga. 

I Älmhults kommun 

arbetar vi 

hälsofrämjande och 

förebyggande vilket 

innebär ett minskat 

stödbehov 

SN, UN, 

KFN, TN 

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur                                         

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 

motionsanläggningar 

Mätning av antalet deltagare i 

föreningssammankomster (via LOK).                              

Antalet boklån per invånare.  

I Älmhults kommun 

skapar vi 

förutsättningar för ett 

rikt och varierat fritids-

och kulturutbud och 

trygga mötesplatser. 

KFN, KS 

Polisens trygghetsmätning 

I Älmhults kommun 

ökar befolkningen med 

1 % årligen. 

Befolkningsökningen 

sker i kommunens olika 

delar.   

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, KFN 

SCB befolkningsstatistik.  

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking.                 

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

I Älmhults kommun är 

det enkelt och effektivt 

att få kontakt och hjälp 

när du vill starta 

företag eller utveckla 

ditt företag.  

KS, MBN, 

TN 

Antalet nystartade företag ska öka. 

Handläggningstid från när ansökan betraktas 

som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal 

dagar.                                                            

I Älmhults kommun ska 

du få ett tydligt och 

snabbt besked så att du 

kan börja bygga ditt 

hus inom 6 mån.  

MBN, TN, 

KS 

Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30. 

Andel som tar kontakt med kommunens 

servicecenter via telefon och som får ett direkt 

svar på en enkel fråga (%). 

Samhällsutvecklings

-process 

Syftet är att skapa en attraktiv 

kommun genom effektiv och 

hållbar planering, utveckling och 

förvaltning av infrastruktur. 

I Älmhults kommun får 

du snabb och effektiv 

service dygnets alla 

timmar. 

KS, UN, 

SN, TN, 

MBN, KFN, 

ÖN, GN Användning av e-tjänster ska öka (IT-avd). 
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3 Driftbudget 2023–2025 
Kommunstyrelse                             

Avdelning, tkr                                                            

(nettokostnad anges med minus) 

Bokslut 

2021 

Budget 

2022* 

Prognos 

2022 per 

mars 

Budget 

2023 

Plan      

2024 

Plan      

2025 

200 Kommunstyrelsen -3 636 -3 925 -3 817 -3 937 -3 937 -3 937 

201 Kommunledning -12 333 -13 397 -13 426 -13 445 -13 445 -13 445 

202 Ekonomi- o upphandlingsavdelning -13 221 -13 705 -13 605 -13 342 -13 342 -13 342 

203 HR-avdelning -11 993 -13 324 -13 324 -13 288 -13 288 -13 288 

204 Kommunikationsavdelning -5 290 -6 240 -6 234 -6 277 -6 277 -6 277 

205 IT- o digitaliseringsavdelning -1 683 -3 385 -3 385 -3 440 -3 440 -3 440 

206 Servicecenter och näringsliv -3 412 -6 458 -6 242 -6 429 -6 429 -6 429 

208 Samhällsbyggnadsavdelning -7 953 -8 841 -8 809 -8 317 -8 317 -8 317 

 Summa -59 522 -69 275 -68 842 -68 475 -68 475 -68 475 

*Budget 2022 per 2022-04-30 

 
Kommunstyrelsens budget 2023 – 2025 följer budgetanvisningen. Kommunledningsförvaltningen har 
de senaste två åren arbetet aktivt med att verkställa åtgärdsplanen för en budget i balans. Inför 2022 
stärktes budgeten upp med medel för att kunna anställa samhällsplanerare och systemförvaltare, som ett 
led i att möta kommunens ökade behov kopplat till hög tillväxttakt.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Avdelningen arbetar med såväl internt som externt fokus och hanterar många frågor kopplat till tillväxt, 
hållbarhet, projektering och exploatering. Efterfrågan på mark främst för bostadsbyggande är fortsatt 
hög, vilket medför högt tryck på framdrift av nya detaljplaner och projektering. Solvikskajen och 
Furulund är två projekt som löper över flera år, under 2023 går arbetet med projekten in ett intensivt 
skede. Arbetet med ny översiktsplan tar mycket resurser i anspråk kommande år, planen ska vara 
antagen senast september 2024. Gällande infrastruktur så är Sydostlänken det viktigaste och största 
projektet under 2023. Avdelningen fortsätter att sätta fokus på hållbarhetsarbetet, där 
hållbarhetsfrågorna vävs in i hela samhällsbyggnadsprocessen.      
 
Samordning 
Kommunledningsförvaltningens roll som samordnande funktion kommer lyftas under 2023, med fokus 
på att implementera det processorienterade arbetssättet att genomsyra alla verksamheter. Fokus 2022 
och framåt är samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Digitalisering 
Älmhults kommun vill använda digitaliseringen för att skapa en modern och attraktiv kommun som 
stödjer innovationer och delaktighet. IT- och digitaliseringsavdelning har ett heltäckande ramavtal med 
Atea som gör att Älmhults kommun kan bli vägledande för hur olika lösningar kommer att upphandlas, 
en plan för äldreomsorgen är under framtagande för de närmaste åren. Power BI är kommunens 
analysverktyg, ett verktyg som ger stora möjligheter för verksamheten att tillsammans med IT-enheten 
bygga rapporter som visualiseras grafiskt. 2023 är andra året som ett helhetsgrepp tas kring 
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digitalisering med en gemensam plan för hela kommunen. För att leva upp till de ökande behoven och 
förväntningarna på service, digitalisering och kommunikation har organisationen stärkts upp 2022.  
 
Kommunens medarbetare   
Kommunens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Fokus på att stärka chefer i sitt ledarskap 2023 
– 2025 fortsätter genom genomförandet av kommunens ledarutbildning med ca 20 deltagare per år. 
Arbetet fortsätter med att förenkla och förbättra förutsättningarna för såväl chefer som medarbetare 
genom en professionell rekrytering och start i Älmhults kommun. Genom att skapa en digital 
onboarding där man knyter samman en rad olika moment för att spara tid och ge en bättre upplevelse för 
en ny medarbetare, allt ska funka från start!  Det ger en mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess. 
Kompetensförsörjning är kanske den enskilt viktigaste frågan för kommunen de närmaste åren. En 
kompetenförsörjningsplan ska finnas på plats i början av 2023.  

Upphandling 
För att lösa uppkomna resursbehov har man förstärkt upphandlingsenheten med en tjänst som är 
beroende av extern finansiering. Att finansiera tjänster med extern finansiering innebär en risk vid 
plötsliga volymminskningar där utfasningskostnader kan uppstå som vid exempelvis arbetsbrist. Risken 
motsvarar lönekostnaden för tjänsten, vilket uppgår till 750 tkr/år. Arbete pågår för att lösa 
finansieringen på ett mer stabilt och långsiktigt sätt genom samverkan med andra kommuner.    
 

Servicecenter och näringsliv 
Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla tjänsterna för service- och näringslivsfrågor. Målet är att 
ta bort särskilda telefontider (till exempel 8 – 9) för enskilda funktioner och i stället ta emot ärenden 8 – 
16 i servicecenter. Fler ärenden ska flyttas från förvaltningarnas handläggare till servicecenter, till 
exempel enklare tillståndsfrågor och ansökningar. Det planeras även för funktionen Äldrelots i 
servicecenter som ska förenkla kontakten med kommunen för äldre personer.  
 

Krisberedskap, brottsförebyggande och totalförsvar 
Under 2022 har ett forcerat återtagande påbörjats av de mest prioriterade, nödvändiga uppdragen inom 
krisberedskap och civilt försvar. Arbetet styrs av en nationellt ökad ambitionsnivå där behovet av 
åtgärder påskyndas av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Vidare har 
säkerhetsskyddslagen reviderats vilket medför en ökad kravställan på kommunerna. En ny lag gällande 
brottsförebyggande arbete i kommuner föreslås träda i kraft under 2023. Utredningen föreslår bland 
annat att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet. I det arbetet föreslås viss kompensation till kommunerna. Sammantaget 
innebär detta att tillgängliga resurser är och under överskådlig tid kommer att vara hårt ansträngda trots 
genomförda hårda prioriteringar. Kompensationen för den ökade ambitionsnivån bedöms inte räcka till, 
för att förstärka inom området krisberedskap och totalförsvar behövs ytterligare en resurs, 500 tkr.  
 
  

4 Lokalresursplan 2023 – 2034  
Utifrån förväntad utveckling har kommunledningsförvaltningen inga behov av ytterligare lokaler. De 
förändringar som kan komma att behövas är mer bestående av mindre justeringar och omdisponeringar 
som inte föranleder några större åtgärder på lokalerna. 
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5 Investeringsbudget 2023 – 2034  

Kommunstyrelse                       

Investeringstyp/tkr 

Ack 

budget 

2022 

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 

Plan           

2026 -2034 Totalt  

Totalt investeringsanslag 16 465 2 430 430 0 0 19 325 

Total investeringsram - 2 100 1 900 2 200 0 6 200 

Totalt investeringsbehov 16 465 4 530 2 330 2 200 0 25 525 

Mer detaljer finns i bilaga 1a & 1b 

 

År 2023 är andra året med en kommunövergripande digitaliseringsplan. Planen har utarbetats i 
samverkan med samtliga förvaltningar. Utifrån detta har ett antal digitaliseringsinitiativ prioriterats för 
att ge bästa verksamhetsnytta. Planen omfattar fyra huvudområden: 

Automatisering och datahantering  

För att skapa större säkerhet, kvalitet och transparens behöver hantering och utbyte av information 
genom processerna förbättras genom till exempel systemintegrationer och lösningar för öppna data. 
Manuella och repetitiva uppgifter ska automatiseras/robotiseras i högre utsträckning för att frigöra 
resurser för uppgifter som inte kan digitaliseras. 

Hållbar organisation 

Älmhults kommun behöver en effektiv utvecklings- och driftsorganisation för IT och systemstöd. 
Kärnan i detta blir införandet av en hållbar och effektiv struktur för process- respektive system-
förvaltning med tydligt definierade och tilldelade roller och ansvar.  

Funktionell och användarvänlig digital arbetsplats 

För att kunna dra nytta av digitalisering i de olika verksamhetsdelarna krävs en funktionell, 
standardiserad och användarvänlig digital arbetsplats. Detta innefattar till exempel verktyg för att 
samarbeta och för att dela och spara information i olika format. Under 2023 kommer till exempel digital 
arkivering att utvecklas.  

Infrastruktur/nätverksutrustning 

När Älmhults kommun växer och vi bygger nya verksamhetslokaler ökar behoven av IT-infrastruktur. 
Det gäller bland annat nätverksutrustning och säkerhetsprodukter som tillgodoser verksamheternas 
behov. 

 

6 Exploateringsbudget 2023 – 2034  

Exploateringsplan                         

Skatte- & taxekollektivet/tkr 
Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Plan                            

2026-2034 Totalt 2023-2034 

Inkomster skattekollektivet -38 900 -113 125 -45 800 -289 010 -486 835 

Utgifter skattekollektivet 108 500 35 070 124 820 165 925 434 315 

Netto skattekollektivet 69 600 -78 055 79 020 -123 085 -52 520 

Inkomster taxekollektivet -11 160 -24 320 -25 650 -95 660 -156 790 

Utgifter taxekollektivet 52 075 16 900 51 300 67 800 188 075 

Netto taxekollektivet 40 915 -7 420 25 650 -27 860 31 285 

Totalt 110 515 -85 475 104 670 -150 945 -21 235 
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Plan- och markfrågor är kommunens huvudsakliga instrument för tillväxt och bostadsutveckling. 
Exploateringsbudgeten bygger på kommunens planering av nya bostads- och verksamhetsområden 
avseende såväl lokalisering som när i tid de planeras ske.  

Mark- och exploateringsbudgeten består av tre huvudsakliga komponenter som var och en behöver 
hanteras olika. Den första delen är kvartersmark som är en omsättningstillgång och är den mark som 
avses säljas. Den andra delen är allmän platsmark (gator, vägar, park etc.) som är en anläggningstillgång 
som ägs av kommunen. Den tredje delen är VA som även denna ägs av kommunen men som tillhör 
taxekollektivet.  

Exploatering av mark för bostäder och verksamhet har historiskt varit en förlustaffär för Älmhults 
kommun. Detta beror på att utgiften för att färdigställa ett område har varit högre än intäkten som 
genererats vid försäljningen av kvartersmark. Den ökade efterfrågan på byggbar mark har emellertid lett 
till att marknadspriset på kvartersmark i Älmhult har ökat väsentligt. Det innebär att kommunen kan 
genomföra exploateringar av områden och sälja kvartersmark utan förlust.  

Den senare tidens oroligheter, främst pågående krig i Europa, har skapat en kostnadsdrivande effekt som 
även påverkar entreprenadkostnader för genomförande av såväl investeringar som exploateringar. I 
mark- och exploateringsbudgeten har de förväntade utgifterna för exploatering höjts jämfört med 
tidigare plan. Osäkerheten i de faktiska kostnadsökningarna är emellertid stor och genomslaget av dessa 
är beroende av en rad omvärldsfaktorer.  

Trots förväntade kostnadsökningar visar den totala mark- och exploateringsbudgeten ett överskott. 

Större projekt inom ramen för mark- och exploateringsbudgeten de kommande åren är Furulund, 
Solvikskajen, Vena samt verksamhatsmark i Froafälle. Furulund omfattar såväl bostadsmark som 
verksamhetsmark i skyltläge längs väg 23. De första etapperna innefattar även mark för villabebyggelse 
samt förskola.  

Solvikskajen är ett projekt med privat markägare innebärande att det hanteras genom exploateringsavtal. 
Att det är en privat markägare som står för kostnaderna för genomförandet gör att kommunens 
riskexponering minskar betydligt. Projektet avser främst bostäder i ett mycket attraktivt läge med 
möjlighet för så kallad centrumverksamhet. Detaljplan för området är under framtagande.  

Vena är det största projektet och kommer att genomföras i flera etapper. Området i sin helhet innefattar 
såväl bostäder som verksamhetsmark i skyltläge längs väg 120. Utbyggnad av Vena etapp 1 sker under 
2023 vilket medger mark för etablering av verksamheter som matvaruaffär, drivmedel och fordonstvätt.  

Verksamhetsmark i Froafälle (Släggan 4 samt Froafälle 12:1) skapar större markområden med möjlighet 
för etablering av industriverksamhet. Färdigställande av marken, helt eller delar av området, planeras 
ske under 2024 – 2025. 

Exploatering av bostadsmark genererar i sammanhanget en relativt snabb inkomst efter att utbyggnad av 
VA samt allmän platsmark skett. Exploatering av mark avsedd för industriändamål tar längre tid att 
generera inkomst vilket i sin tur medför att nettot för åren 2023 – 2025 blir lägre beroende av mindre 
inkomst. 
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7 Taxor och avgifter 
Taxa/Kronor KF beslut 2022 (kr) Förslag TAXA 

AVGIFT  2023 (kr) 

Planavgift 1 445 1 445 

      

 

Inga förändringar av taxor och avgifter föreslås. 

 

8 Framtid 
Ett fortsatt fokus på att utveckla nya bostads- och verksamhetsområden för industri, service och handel 
är en förutsättning för att skapa tillväxt i kommunen. Älmhults kommun arbetar för att flera viktiga 
projekt inom infrastrukturområdet ska genomföras. Flera av dessa är kopplade till framför allt 
järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa att kommunikationen till och från Älmhults kommun fungerar 
smidigt idag och i framtiden.  

Under de kommande åren kommer nya stadsdelar växa fram med skolor, bostäder och fritidsområden 
som exempelvis Furulundsområdet och Venaområdet. Karaktären i Älmhults centrala delar kommer 
också att förändras på sikt genom förtätning. Vidare behöver hela kommunen fortsätta utvecklas.  

En digital process för samhällsbyggnad är en viktig del för hela samhällsutvecklingen. Målsättningen 
under kommande år är att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen så att översiktsplanering, 
detaljplanering, bygglov och medborgardialog ska kunna ske med digitala verktyg på ett enhetligt sätt. 

Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla tjänsterna för service- och näringslivsfrågor. Bland annat 
planeras det för att i Servicecenter införa funktionen Äldrelots för att förenkla kontakten med 
kommunen för äldre personer.  

Digital arbetsplats är samlingsnamnet för flera digitala utvecklingsprojekt som tillsammans skapar den 
nödvändiga digitala miljö där kommunens ledning och medarbetare arbetar, samarbetar och 
kommunicerar. Under 2023 kommer ett nytt intranät att införas. Den nya webbplatsen www.almhult.se 
ska vidareutvecklas med nya funktioner och information. Fortsatt fokus inom HR området är att fortsätta 
arbeta med digitalisering för att förenkla, och ett led i detta arbete är att få ett digitalt personalarkiv på 
plats. En kompetensförsörjningsstrategi ska tas fram under 2023 som omfattar alla verksamheter i 
kommunen.  

Kommunens arbete med totalförsvar kommer intensifieras framöver. Arbetet styrs av en nationellt ökad 
ambitionsnivå där behovet av åtgärder påskyndas av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges 
närområde. Ett långsiktigt arbete som kräver både resurser och planering för uthållighet. 

Arbetet med att utveckla budget- och uppföljningsprocessen kommer att fortsätta med fokus på 
långsiktighet och förenkling. Under 2023 kommer flera utbildningsinsatser inom ekonomiområdet 
genomföras för att öka kunskapen för chefer. Verktyg kommer också utvecklas för att chefer ska få 
bättre möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. En del är att införa och utveckla 

beslutsstödsystemet Power BI som på ett överskådligt sätt kan presentera data inom ekonomi, personal 
och verksamhet.  

Fokus inom upphandlingsområdet framöver är dialog och utbildning/information gentemot näringslivet 
som ska utvecklas för att få så tydliga, relevanta och affärsmässiga upphandlingar som möjligt. 
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I takt med att samhället blir mer digitaliserat blir det också mer sårbart för attacker mot den infrastruktur 
som används inom IT och för intrång och otillåten åtkomst till information. För att höja vår kunskap och 
beredskap inom dessa säkerhetsområden kommer mer fokus att läggas på frågorna framöver. Det 
innebär till exempel starkare skydd i våra system och att höja våra medarbetares kunskapsnivå om hot 
och risker. 

Förberedande arbete med att skapa ett E-arkiv pågår där startskottet går hösten 2022, först ut är 
kommunens arkiv för personalakter. E-arkiv är navet i kommunens informationshantering och ska ge en 
hållbar informationshantering vilket innebär att den ska vara; hållbar över tid, ekonomiskt, demokratiskt 
och utifrån användarnas behov.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1a. Budget Investeringsanslag 2023–2034, tkr 

 

 

Bilaga 1b. Budget Investeringsram 2023–2034, tkr 

 

 

 

Nämnd 

Nytt äskande eller 

tidigare beslutat

Projekt-

nummer Projektnamn

Ingår projekt i 

Lokalresursplan 

eller Digitali-

seringsplan? KF-beslut anges för tidigare beslutad

Projekt-

prioritering

Erhåller 

projktet 

extern 

finansiering?

Nyinvestering 

eller 

Reinvestering Slutår

Ack utfall 

2021

Prognos 

2022

Budget 

2022

Beslutad 

budget 

t.o.m. 2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025 - 

2034

Total 

budget

KS Tidigare beslutat 20001 Strategiska mark/fastigförvärv Nej KF§54 KS2020/20  (7 500 tkr år 2020) 1 - Prioiterat Nej Nyinvestering 3 417 4 083 7 500 0 0 0 7 500

KS Tidigare beslutat 20018 Utskrift (fd Kopiatorer) Nej

KF§106 KS2020/20 (2 500 tkr år 2020)  & 
KF§192 KS 2021/55 (1 100 tkr år 2022-2024) 1 - Prioiterat Nej Nyinvestering 2024 2 500 600 600 3 100 300 200 0 3 600

KS/ALLA Tidigare beslutat 20019 Digitalisering enl digitaliseringsplan Ja

KF§175 KS2020/55 (7 995 tkr år 2021-2023) & 
KF§192 KS 2021/55 (230 tkr år 2024) 1 - Prioiterat Ja Nyinvestering 2024 1 143 4 722 4 722 5 865 2 130 230 0 8 225

16 465 2 430 430 0 19 325

Nämnd 

Projekt-

nummer Projektnamn

Projekt-

prioritering

Ange om taxe-

finansierat

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 2026 - 

2034

Total 

budget

KS 20002 Inköp inventarier 1 - Prioiterat Skatte 300 300 300 0 900

KS 20014 Nätverksutrustning utbyte 1 - Prioiterat Skatte 900 700 900 0 2 500

KS 20031 Nätverksutrustning i nya lokaler1 - Prioiterat Skatte 400 400 500 0 1 300

KS 20027 Server lagring 1 - Prioiterat Skatte 500 500 500 0 1 500

2 100 1 900 2 200 0 6 200
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 83 Kronobergs Bygdegårdsdistrikt ansöker om 
medel till värdskap för Bygdegårdarnas 
Riksförbund Förbundsstämma 
Ärendenummer KS 2022/124 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen anslår 10 000 kr till Kronobergs bygdegårdsdistrikt, från 

avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Första helgen i juni 2022 kommer Kronobergs Bygdegårdsdistrikt att vara värd 
för Bygdegårdarnas Riksförbunds Förbundsstämma. Stämman kommer att hållas 
i Älmhults Folkets Hus med övernattning på IKEA Hotell. 

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största samlingslokalorganisation för 
föreningsdrivna allmänna samlingslokaler och det är mer än 1400 föreningar 
över hela landet anslutna till förbundet.  

Förbundsstämma hålls vartannat år och man räknar med att 150 – 200 personer 
från hela landet kommer till Kronoberg den helgen.  

Kronobergs Bygdegårdsdistrikt har ställt frågan till Älmhults kommun om att 
vara med och lyfta fram Kronoberg genom att bidra med 10 tkr till stämman.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 10 tkr anslås från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd till Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i 
Älmhult. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

• Brev från Kronobergs Bygdegårdsdistrikt  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-24 1(2) 

 
Kommunledningsförvaltningen  
Susann Pettersson 
Susann.pettersson@almhult.se 
 

 

Tjänsteskrivelse om bidrag till Kronobergs 

Bygdegårdsdistrikts stämma i Älmhult   
Ärendenummer KS 2022/124 

 

Sammanfattning av ärendet 
Första helgen i juni 2022 kommer Kronobergs Bygdegårdsdistrikt att vara värd 
för Bygdegårdarnas Riksförbunds Förbundsstämma. Stämman kommer att hållas 
i Älmhults Folkets Hus med övernattning på IKEA Hotell. 

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största samlingslokalorganisation för 
föreningsdrivna allmänna samlingslokaler och det är mer än 1400 föreningar 
över hela landet anslutna till förbundet.  

Förbundsstämma hålls vartannat år och man räknar med att 150 – 200 personer 
från hela landet kommer till Kronoberg den helgen.  

Kronobergs Bygdegårdsdistrikt har ställt frågan till Älmhults kommun om att 
vara med och lyfta fram Kronoberg genom att bidra med 10 tkr till stämman.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 10 tkr anslås från avsatta medel inom 
finansen för evenemangstöd till Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma i 
Älmhult. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

• Brev från Kronobergs Bygdegårdsdistrikt  

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

- Kommunstyrelsen anslår 10 tkr till Kronobergs bygdegårdsdistrikt, från 
avsatta medel inom finansen för evenemangstöd. 

 

Susann Pettersson 

Kommunchef
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-24 2(2) 

 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 76 LONA-ansökningar för 2022 
Ärendenummer KS 2021/177 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal för Långhult våtmark, 

Lindö våtmark, Lindö strandzoner för pollinerare, Förstudie våtmark 
Torbjörnahult och S:t Olofs källa.  

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt fått beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg om 
beviljat LONA-bidrag till fyra projekt som har initierats av privata 
fastighetsägare samt ett projekt som har initierats av en förening.  

Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden för varje enskilt projekt 
medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%.  

En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut. Avtalen ska beslutas av kommunstyrelsen.   

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 

• Förslag till avtal Långhult våtmark  

• Förslag till avtal Lindö våtmark   

• Förslag till avtal Lindö strandzoner för pollinerare  

• LONA Förstudie våtmark Torbjörnahult  

• Förslag till avtal S:t Olofs källa 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-23 1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Paul Robertsson   
aul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse om våtmarksbidrag – LONA 

bidrag till privata fastighetsägare 
Ärendenummer KS 2022/36 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har i enlighet med förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt fått beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg om 
beviljat LONA-bidrag till fyra projekt som har initierats av privata 
fastighetsägare samt ett projekt som har initierats av en förening.  

Länsstyrelsen finansierar 50% av projektkostnaden för varje enskilt projekt 
medan fastighetsägaren finansierar resterande 50%.  

Hanteringsmässigt betalar länsstyrelsen ut bidraget till kommunen som i sin tur 
betalar ut till fastighetsägaren.  

Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är 
kommunen skyldig att senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en 
verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts året innan. Fastighetsägaren skall 
senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport. Sedan projektet genomförts är 
kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en slutrapport och ge 
in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att 
kunna upprätta en komplett slutrapport. 

Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur 
utbetalat till Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror 
på förhållanden som Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till 
kommunen utge motsvarande belopp som kommunen får betala tillbaka till 
länsstyrelsen. 

En överenskommelse och underskrivet avtal mellan Älmhults kommun och 
fastighetsägarna/föreningen som reglerar villkoren för beslutet måste vara klart 
innan bidraget kan betalas ut och dessa avtal ska beslutas av kommunstyrelsen.   

Avtalen gäller följande projekt: 

Privata markägare: 
• Lindö strandzoner för pollinerare  
• Lindö våtmark   
• Långhult våtmark  
• LONA Förstudie våtmark Torbjörnahult   

 
Förening – Helge å Pilgrimscenter 
• S:t Olofs källa   
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-23 2(2) 

 

 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 

• Förslag till avtal Långhult våtmark  

• Förslag till avtal Lindö våtmark   

• Förslag till avtal Lindö strandzoner för pollinerare  

• LONA Förstudie våtmark Torbjörnahult  

• Förslag till avtal S:t Olofs källa 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal.  

 

 

 

 

Paul Robertsson Susann Pettersson 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 1 

Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun 

 

Bakgrund 
Enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, får 
länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, ge statliga bidrag till kommuner för vissa åtgärder i 
naturvårdsprojekt som bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål och -delmål som riksdagen 
har godkänt. Grundtanken med denna satsning är att lokal och kommunal naturvård skall 
stimuleras genom statsbidrag (högst 50 procent) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala 
initiativ och lokal delaktighet.  
 
Älmhults kommun har i beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg beviljats bidrag till att 
genomföra projekt Lindö våtmark. Projektet skall genomföras av en lokal fastighetsägare. 
 

Parter 
Mot bakgrund av ovanstående träffas följande överenskommelse om lokalt naturvårdsprojekt 
mellan Älmhults kommun (nedan kallad kommunen) å ena sidan och Jan Olsson, Lindö Gård 
530406-3315 såsom huvudman för de enskilda åtgärderna (nedan kallad Fastighetsägaren) å 
andra sidan. Fastighetsägaren ansvarar för samordning och rapportering till kommunen. 

1. Naturvårdsprojektet 
 
Det lokala naturvårdsprojektet Lindö strandzoner för pollinerare avser skapande av kantzoner 
vid Örsjön med växtlighet för pollinerare 
 
Syftet är att skapa livsmiljöer för kräldjur och fåglar i de fuktiga delarna samt växtlighet och 
boplatser/livsmiljöer för vilda bin och humlor i de mer fasta och torrare delarna. 
Naturvårdsprojektet beskrivs närmare enligt ansökan om statsbidrag, se Bilaga 1. 

2. Ansökan om statsbidrag 
 
Parterna har gemensamt upprättat en ansökan om statsbidrag för det aktuella lokala 
naturvårdsprojektet, vilken bifogas enligt Bilaga 1. Fastighetsägaren har härvid tillhandahållit 
de uppgifter och det underlag kommunen behöver för att ge in en komplett ansökan om 
statsbidrag till länsstyrelsen. Kommunen har svarat för att ansökan om statsbidrag färdigställs 
och lämnats in till länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen i Kronoberg har i beslut den 23 mars 2022 beviljat kommunen statsbidrag att 
genomföra projektet enligt inlämnad ansökan. Länsstyrelsens beslut med villkor bifogas enligt 
Bilaga 2.  
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 2 

3. Åtgärder, tidplan m.m.  
 
Fastighetsägaren skall ansvara för att de åtgärder som ingår i projektet genomförs i enlighet 
med vad som anges i länsstyrelsens beslut om statsbidrag. Projektet skall vara genomfört 
senast den 2023-12-31. 
 
Det ankommer på Fastighetsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta 
och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 
erforderliga anmälningar. Det ankommer också på Fastighetsägaren att tillse att det finns 
erforderliga nyttjanderättsavtal och/eller godkännanden från berörda fastighetsägare.  

4. Kostnader för och finansiering av projektet 
 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 196 000 kr. Bidrag från Länsstyrelsen är 
98 000 kr, enligt beslut Bilaga 2. Fastighetsägaren finansierar resterande del – 98 000 kr. 
 
Villkor för beslutet finns i Bilaga 2, beslut från Länsstyrelsen. 
 

5. Utbetalning av bidrag 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. När 
åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och förs då över från 
kommunen till Fastighetsägaren. 
 

6. Redovisning och uppföljning 
Parterna är överens om att uppföljning av genomförda åtgärder skall ske enligt följande: 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är kommunen skyldig att 
senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder 
som utförts året innan.  Fastighetsägaren skall senast den 31 januari varje år lämna de 
uppgifter som kommunen behöver för att kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport.  
 
Sedan projektet genomförts är kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en 
slutrapport och ge in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader 
från det att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna 
upprätta en komplett slutrapport. 
 

8. Återbetalning  
 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur utbetalat till 
Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på förhållanden som 
Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till kommunen utge motsvarande belopp 
som kommunen får betala tillbaka till länsstyrelsen.  

9. Överlåtelse 
 
Fastighetsägaren äger inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens skriftliga godkännande.  

1088



Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 3 

 

10. Avtalstid  
Detta avtal gäller till den 31 dec 2024. 
 
11. Kontaktpersoner: 
 
Kontaktperson på kommunen för projektet är Cecilia Axelsson, 0476-550 75, 
cecilia.axelsson@almhult.se 
 
Kontaktperson Jan Olsson, Terminalgatan 3, 222 36 Lund , mobil 0708-552132, email; 
jan.vekerum@gmail.com   

12. Godkännande 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. 
 
 
Datum Datum 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

Underskrift Underskrift 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 
För Älmhults kommun                   Fastighetsägare 
 
 
Bilagor: 

1. Ansökan om bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö Strandzoner 
2. Länsstyrelsens beslut med villkor 

 

Jan Olsson (May 21, 2022 09:29 GMT+2)

20220521
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1 (4)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
cecilia.axelsson@almhult.se 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö 
strandzoner för pollinerare

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 50%, dock högst 98 000 kronor, till Älmhults kommun.

För beslutet gäller följande villkor

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 
anges i detta beslut. 

2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2024.
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten och en pdf av rapporten ska e-postas till 
Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras 
före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att 
åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen.

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempelvis ska en rapport sparas i 
lämpligt digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid.

Beslut 

Datum

2022-03-26

 

Ärendebeteckning 

501-7106-2021
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Beslut 2 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-26 501-7106-2021

11. Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att 
bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter.

Resultat som ska nås i projektet
1. Underlag för lämplig markberedning och fröblandning för 

olika förutsättningar ska tas fram.

2. 20 000 m2 strandzoner ska bearbetas och sås in med lämplig 
fröblandning. Sandblottor ska skapas.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 
98 000 kronor för att skapa strandzoner med växtlighet för pollinerare 
vid planerad våtmark efter sjösänkning av Örsjön. Vid de fuktigare 
delarna ska livsmiljöer för kräldjur och fåglar skapas och i de mer 
fasta och torrare delarna skapas boplatser/livsmiljöer för vilda bin och 
humlor. Strandzonerna ska gå att sköta med maskinell putsning vid 
lågvatten om oönskad vegetation tar över. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till Framtagande av underlag (kategori 2) och 
Restaurering (kategori 5). Projektet bidrar främst till att uppfylla 
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap 
och Ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som också 
berörs är Begränsad klimatpåverkan och Levande skogar.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur naturvårdssynpunkt. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 50% av bidragsberättigade 
åtgärder.

I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de resultat projektet avser att uppnå 
ur naturvårdssynpunkt.

Vidare står i 8§ att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till 
hela bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång. 
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Beslut 3 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-26 501-7106-2021

Ekonomi

Upp till 75 % av det beslutade bidraget kan utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.

2022 Efter 

slutrapportering

73 500 kr 24 500 kr

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna.

Övriga upplysningar

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2022 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 2 september 2022.

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022.

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. 

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och 
www.naturvardsverket.se/lona. 

LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se. 
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Beslut 4 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-26 501-7106-2021

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Karin Kanterud som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 1 

Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun 

Bakgrund 
Enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, får 
länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, ge statliga bidrag till kommuner för vissa åtgärder i 
naturvårdsprojekt som bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål och -delmål som riksdagen 
har godkänt. Grundtanken med denna satsning är att lokal och kommunal naturvård skall 
stimuleras genom statsbidrag till naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och lokal 
delaktighet.  

Älmhults kommun har i beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg beviljats bidrag till att 
genomföra projekt Lindö våtmark. Projektet skall genomföras av en lokal fastighetsägare. 

Parter 
Mot bakgrund av ovanstående träffas följande överenskommelse om lokalt naturvårdsprojekt 
mellan Älmhults kommun (nedan kallad kommunen) å ena sidan och Jan Olsson, Lindö Gård 
5304063315 såsom huvudman för de enskilda åtgärderna (nedan kallad Fastighetsägaren) å 
andra sidan. Fastighetsägaren ansvarar för samordning och rapportering till kommunen. 

1. Naturvårdsprojektet

Det lokala naturvårdsprojektet Lindö Våtmark avser genomförande av våtmark på tidigare 
utdikad mossodling strax uppströms Örsjön. 

Syftet med projektet är att skapa en multifunktionell våtmark. Naturvårdsprojektet beskrivs 
närmare enligt ansökan om statsbidrag, se Bilaga 1. 

2. Ansökan om statsbidrag

Parterna har gemensamt upprättat en ansökan om statsbidrag för det aktuella lokala 
naturvårdsprojektet, vilken bifogas enligt Bilaga 1. Fastighetsägaren har härvid tillhandahållit 
de uppgifter och det underlag kommunen behöver för att ge in en komplett ansökan om 
statsbidrag till länsstyrelsen. Kommunen har svarat för att ansökan om statsbidrag färdigställs 
och lämnats in till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Kronoberg har i beslut den 4 april 2022 beviljat kommunen statsbidrag att 
genomföra projektet enligt inlämnad ansökan. Länsstyrelsens beslut med villkor bifogas enligt 
Bilaga 2.  

3. Åtgärder, tidplan m.m.
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 2 

Fastighetsägaren skall ansvara för att de åtgärder som ingår i projektet genomförs i enlighet 
med vad som anges i länsstyrelsens beslut om statsbidrag. Projektet skall vara genomfört 
senast den 2023-12-31. 
 
Det ankommer på Fastighetsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta 
och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 
erforderliga anmälningar. Det ankommer också på Fastighetsägaren att tillse att det finns 
erforderliga nyttjanderättsavtal och/eller godkännanden från berörda fastighetsägare.  

4. Kostnader för och finansiering av projektet 
 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 490 000 kr. Bidrag från Länsstyrelsen är 
441 000 kr, enligt beslut Bilaga 2. Fastighetsägaren finansierar resterande del – 49 000 kr. 
 
Villkor för beslutet finns i Bilaga 2, beslut från Länsstyrelsen. 
 

5. Utbetalning av bidrag 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. När 
åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och förs då över från 
kommunen till Fastighetsägaren. 
 

6. Redovisning och uppföljning 
Parterna är överens om att uppföljning av genomförda åtgärder skall ske enligt följande: 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är kommunen skyldig att 
senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder 
som utförts året innan.  Fastighetsägaren skall senast den 31 januari varje år lämna de 
uppgifter som kommunen behöver för att kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport.  
 
Sedan projektet genomförts är kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en 
slutrapport och ge in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader 
från det att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna 
upprätta en komplett slutrapport. 
 

8. Återbetalning  
 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur utbetalat till 
Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på förhållanden som 
Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till kommunen utge motsvarande belopp 
som kommunen får betala tillbaka till länsstyrelsen.  
 
 

9. Överlåtelse 
 
Fastighetsägaren äger inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens skriftliga godkännande.  
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 3 

 

10. Avtalstid  
Detta avtal gäller till den 31 dec 2024. 
 
11. Kontaktpersoner: 
 
Kontaktperson på kommunen för projektet är Cecilia Axelsson, 0476-550 75, 
cecilia.axelsson@almhult.se 
 
Kontaktperson Jan Olsson, 530406-3315, Terminalgatan3, 222 36 Lund, mobil 0708-552132 

email: jan.vekerum@gmail.com 

 

12. Godkännande 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. 
 
 
Datum Datum 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

Underskrift Underskrift 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 
 
För Älmhults kommun                   Fastighetsägaren 
 
 
Bilagor: 

1. Ansökan om bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö Våtmark 
2. Länsstyrelsens beslut med villkor 

 

Jan Olsson (May 21, 2022 09:22 GMT+2)

20220521
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1 (5)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
cecilia.axelsson@almhult.se

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Lindö 
våtmark

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 441 000 kronor, till Älmhults kommun.

För beslutet gäller följande villkor

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 
anges i detta beslut. 

2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023.
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till 
Länsstyrelsen, senast den 1 mars varje år.

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier 
som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten 
för projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen.

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid.

Beslut 

Datum

2022-04-04

 

Ärendebeteckning 

501-7057-2021
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Beslut 2 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7057-2021

11. För åtgärder som kan definieras geografiskt ska en shape-fil 
lämnas in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår. I shape-
filens attributtabell ska det framgå koordinater för åtgärdens 
centrum, koordinater för åtgärdens utlopp, area (hektar), 
medeldjup (meter), tillrinningsområdets area (km2), 
anläggningsår, huvudsyfte, kostnad (både stöd och annan 
finansiering), i vilken kommun som åtgärderna genomförts samt 
eventuell magasinerande kapacitet (m3). Detta ska medfölja 
slutrapporten för projektet. 

12. Arealen torvmark som återvätats ska redovisas i samband med 
verksamhets- och slutrapportering.

13. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan 
åtgärderna genomförs. Se mer information om detta under 
rubriken Upplysningar.

14. Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att 
bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter.

Resultat som ska nås i projektet
1. En våtmark ska skapas med en areal om cirka 4 hektar.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 
441 000 kronor för att genomföra LONA-projektet Lindö våtmark.

Syftet med projektet är att skapa en multifunktionell våtmark på 
tidigare utdikad mossodling strax uppströms utdikade Örsjön. 
Våtmarken planeras att bli cirka 4 hektar. Denna ska skapas genom 
dämning av f.d. odlingar på torvmark där det nu växer dålig svartgran 
och yngre självsådd blandskog uppnår man många goda effekter 
såsom att:

 Vattnet sedimenterar och klarnar,

 vattnet fördröjs i landskapet, 

 utsläppen av växthusgaser minskas, 

 fågel och djurlivet gynnas, 

 estetiska- och rekreationsvärden skapas. 

 vattenreservoar för bekämpande av skogsbrand skapas också.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till Restaurering och anläggande av våtmarker 
(kategori 7) och Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande 
av våtmark (kategori 8). Projektet bidrar därmed till att främst 
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Beslut 3 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7057-2021

uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Myllrande 
våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som 
berörs är Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Levande skogar.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur vattenhushållning- och naturvårdssynpunkt.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder.

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 
förordning (2021:207).

I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång.

Ekonomi

Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan.

2022 2023 Efter 

slutrapportering

330 000 kr 0 kr 111 000 kr

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
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Beslut 4 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7057-2021

länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna.

Övriga upplysningar

Ansökan om nya LONA-bidrag med start projektåret 2022 ska ha 
inkommit till Länsstyrelsen senast den 2 september 2022. 

Ansökan om nya LONA-bidrag med start projektåret 2023 ska ha 
inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 december 2022.

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. 

Att anlägga en våtmark kan utgöra anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Information och anmälningshandlingar finns här: 
Anlägga våtmark | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) 

Att anlägga vägar, som inte utgör skogsbilvägar, och som väsentligen 
ändrar naturmiljön kan vara samrådspliktiga. Information och 
anmälningshandlingar finns här:

Åtgärd i naturmiljön | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se)  och naturvardsverket.se/lona. 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se.

Genom Landsbygdsprogrammet går det att i odlingslandskapet få 
ersättning för bland annat anläggning och skötsel av dammar och 
våtmarker med huvudprincipen att ersättning inte får ges till samma 
åtgärd (kostnad) från flera håll. Den som tar emot ersättning både från 
LONA och Landsbygdsprogrammet måste kunna särredovisa de 
kostnader som räknas som stödberättigande för respektive stöd. 
Planerar ni att kombinera olika stöd i samma projekt ber vi er kontakta 
Länsstyrelsen för konsultation.

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598).

1139

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/anlagga-vatmark.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/atgard-i-naturmiljon.html
http://www.naturvardsverket.se/lona
https://lona.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/anlagga-vatmark.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/atgard-i-naturmiljon.html
http://www.naturvardsverket.se/lona
https://lona.naturvardsverket.se/


Beslut 5 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7057-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
mastralmas@gmail.com 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 1 

Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun 

 

Bakgrund 
Enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, får 
länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, ge statliga bidrag till kommuner för vissa åtgärder i 
naturvårdsprojekt som bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål och -delmål som riksdagen 
har godkänt. Grundtanken med denna satsning är att lokal och kommunal naturvård skall 
stimuleras genom statsbidrag till naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och lokal 
delaktighet.  
 
Älmhults kommun har i beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg beviljats bidrag till att 
genomföra projekt Långhult våtmark. Projektet skall genomföras av en lokal fastighetsägare. 

Parter 
Mot bakgrund av ovanstående träffas följande överenskommelse om lokalt naturvårdsprojekt 
mellan Älmhults kommun (nedan kallad kommunen) å ena sidan och Karin Carlén, 540329-
2700, såsom huvudman för de enskilda åtgärderna (nedan kallad Fastighetsägaren) å andra 
sidan. Fastighetsägaren ansvarar för samordning och rapportering till kommunen. 

1. Naturvårdsprojektet 
 
Det lokala naturvårdsprojektet Långhult våtmark handlar om att ta fram en multifunktionell 
våtmark genom dämning av f.d. odling på torvmark. 
 
Naturvårdsprojektet beskrivs närmare enligt ansökan om statsbidrag, se Bilaga 1. 

2. Ansökan om statsbidrag 
 
Parterna har gemensamt upprättat en ansökan om statsbidrag för det aktuella lokala 
naturvårdsprojektet, vilken bifogas enligt Bilaga 1. Fastighetsägaren har härvid tillhandahållit 
de uppgifter och det underlag kommunen behöver för att ge in en komplett ansökan om 
statsbidrag till länsstyrelsen. Kommunen har svarat för att ansökan om statsbidrag färdigställs 
och lämnats in till länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen i Kronoberg har i beslut den 4 april 2022 beviljat kommunen statsbidrag att 
genomföra projektet enligt inlämnad ansökan. Länsstyrelsens beslut med villkor bifogas enligt 
Bilaga 2.  
 

3. Åtgärder, tidplan m.m.  
 
Fastighetsägaren skall ansvara för att de åtgärder som ingår i projektet genomförs i enlighet 
med vad som anges i länsstyrelsens beslut om statsbidrag. Projektet skall vara genomfört 
senast den 2024-12-31. 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 2 

Det ankommer på Fastighetsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta 
och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 
erforderliga anmälningar. Det ankommer också på Fastighetsägaren att tillse att det finns 
erforderliga nyttjanderättsavtal och/eller godkännanden från berörda fastighetsägare.  

4. Kostnader för och finansiering av projektet 
 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 220 000 kr. Bidrag från Länsstyrelsen är 
198 000 kr, enligt beslut Bilaga 2. Fastighetsägaren finansierar resterande del med kontanta 
medel, 12 000 kr, samt ideellt arbete med ett värde av 10 000 kr. 
 
Villkor för beslutet finns i Bilaga 2, beslut från Länsstyrelsen. 
 

5. Utbetalning av bidrag 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. När 
åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och förs då över från 
kommunen till Fastighetsägaren. 
 

6. Redovisning och uppföljning 
Parterna är överens om att uppföljning av genomförda åtgärder skall ske enligt följande: 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är kommunen skyldig att 
senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder 
som utförts året innan.  Fastighetsägaren skall senast den 31 januari varje år lämna de 
uppgifter som kommunen behöver för att kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport.  
 
Sedan projektet genomförts är kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en 
slutrapport och ge in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader 
från det att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna 
upprätta en komplett slutrapport. 
 

8. Återbetalning  
 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur utbetalat till 
Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på förhållanden som 
Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till kommunen utge motsvarande belopp 
som kommunen får betala tillbaka till länsstyrelsen.  
 
 

9. Överlåtelse 
 
Fastighetsägaren äger inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens skriftliga godkännande.  
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 3 

10. Avtalstid  
Detta avtal gäller till den 31 dec 2024. 
 
11. Kontaktpersoner: 
 
Kontaktperson på kommunen för projektet är Cecilia Axelsson, 0476-550 75, 
cecilia.axelsson@almhult.se 
 
Kontaktperson hos Fastighetsägaren Karin Carlén, 540329-2700, Alvägen 2, 29332 
Olofström. 

12. Godkännande 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. 
 
 
Datum Datum 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

Underskrift Underskrift 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 
 
För Älmhults kommun                   Fastighetsägaren 
 
Bilagor: 

1. Ansökan om bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Långhult våtmark 
2. Länsstyrelsens beslut med villkor 

 

Karin Carlén (May 23, 2022 09:46 GMT+2)

2022-05-23
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1 (5)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
cecilia.axelsson@almhult.se 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Långhult 
våtmark

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 198 000 kronor, till Älmhults kommun.

För beslutet gäller följande villkor

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 
anges i detta beslut. 

2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2024.
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till 
Länsstyrelsen, senast den 1 mars varje år.

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier 
som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten 
för projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen.

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid.

Beslut 

Datum

2022-04-04

 

Ärendebeteckning 

501-7054-2021
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Beslut 2 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7054-2021

11. För åtgärder som kan definieras geografiskt ska en shape-fil 
lämnas in där respektive åtgärds geometri tydligt framgår. I shape-
filens attributtabell ska det framgå koordinater för åtgärdens 
centrum, koordinater för åtgärdens utlopp, area (hektar), 
medeldjup (meter), tillrinningsområdets area (km2), 
anläggningsår, huvudsyfte, kostnad (både stöd och annan 
finansiering), i vilken kommun som åtgärderna genomförts samt 
eventuell magasinerande kapacitet (m3). Detta ska medfölja 
slutrapporten för projektet. 

12. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan 
åtgärderna genomförs. Se mer information om detta under 
rubriken Upplysningar.

13. Arealen torvmark som återvätats ska redovisas i samband med 
verksamhets- och slutrapportering.

14. Det är inte tillåtet att plantera eller så in arter som har potential att 
bli invasiva, se Artdatabankens lista för riskklassade arter.

Resultat som ska nås i projektet
1. En cirka 2 ha stor våtmark ska anläggas.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 
198 000 kronor för att skapa en multifunktionell våtmark genom 
dämning av före detta odling på torvmark där det nu växer lite dålig 
yngre självsådd björkskog. 

Syftet med projektet är att skapa en 2 ha stor våtmark för att uppnå 
effekter som att vattnet sedimenterar och klarnar, vattnet fördröjs i 
landskapet, utsläppen av växthusgaser minskar, fågel- och djurlivet 
gynnas, estetiska och rekreationsvärden skapas och vattenreservoar för 
skogsbränder skapas.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till Restaurering och anläggande av våtmarker 
(kategori 7). Projektet bidrar därmed till att främst uppfylla 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker 
och Ett rikt växt- och djurliv. Andra miljökvalitetsmål som berörs är 
Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur vattenhushållnings- och naturvårdssynpunkt.
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Beslut 3 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7054-2021

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder.

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 
förordning (2021:207).

I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång.

Ekonomi

Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan.

2022 Efter 

slutrapportering

148 000 kr 50 000 kr

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna.
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Beslut 4 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7054-2021

Övriga upplysningar

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2022 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 2 september 2022.

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022.

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. 

Att anlägga en våtmark kan utgöra anmälnings- eller tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Information och anmälningshandlingar finns här: 
Anlägga våtmark | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) 

Att anlägga vägar, som inte utgör skogsbilvägar, och som väsentligen 
ändrar naturmiljön kan vara samrådspliktiga. Information och 
anmälningshandlingar finns här:

Åtgärd i naturmiljön | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och 
naturvardsverket.se/lona. 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se.

Genom Landsbygdsprogrammet går det att i odlingslandskapet få 
ersättning för bland annat anläggning och skötsel av dammar och 
våtmarker med huvudprincipen att ersättning inte får ges till samma 
åtgärd (kostnad) från flera håll. Den som tar emot ersättning både från 
LONA och Landsbygdsprogrammet måste kunna särredovisa de 
kostnader som räknas som stödberättigande för respektive stöd. 
Planerar ni att kombinera olika stöd i samma projekt ber vi er kontakta 
Länsstyrelsen för konsultation.

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Karin Kanterud som föredragande.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
mastralmas@gmail.com 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 1 

Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun 

Bakgrund 
Enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, får 
länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, ge statliga bidrag till kommuner för vissa åtgärder i 
naturvårdsprojekt som bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål och -delmål som riksdagen 
har godkänt. Grundtanken med denna satsning är att lokal och kommunal naturvård skall 
stimuleras genom statsbidrag (högst 50 procent) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala 
initiativ och lokal delaktighet.  

Älmhults kommun har i beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg beviljats bidrag till att 
genomföra projekt S.t Olofs källa, Ekenäs. Projektet skall genomföras av en ideell förening. 

Parter 
Mot bakgrund av ovanstående träffas följande överenskommelse om lokalt naturvårdsprojekt 
mellan Älmhults kommun (nedan kallad kommunen) å ena sidan och Karl-Henrik 
Wallerstein, ordförande i Helge å pilgrimscenter, 802533-5558, såsom huvudman för de 
enskilda åtgärderna (nedan kallad föreningen) å andra sidan. Den   föreningen ansvarar för 
samordning och rapportering till kommunen. 

1. Naturvårdsprojektet

Det lokala naturvårdsprojektet S.t Olofs källa, Ekenäs handlar att restaurera en källa i 
Göteryds socken. Naturvårdsprojektet beskrivs närmare enligt ansökan om statsbidrag, se 
Bilaga 1. 

2. Ansökan om statsbidrag

Parterna har gemensamt upprättat en ansökan om statsbidrag för det aktuella lokala 
naturvårdsprojektet, vilken bifogas enligt Bilaga 1. Föreningen har härvid tillhandahållit de 
uppgifter och det underlag kommunen behöver för att ge in en komplett ansökan om 
statsbidrag till länsstyrelsen. Kommunen har svarat för att ansökan om statsbidrag färdigställs 
och lämnats in till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Kronoberg har i beslut den 30 mars 2022 beviljat kommunen statsbidrag att 
genomföra projektet enligt inlämnad ansökan. Länsstyrelsens beslut med villkor bifogas enligt 
Bilaga 2.  

3. Åtgärder, tidplan m.m.

Föreningen skall ansvara för att de åtgärder som ingår i projektet genomförs i enlighet med 
vad som anges i länsstyrelsens beslut om statsbidrag. Projektet skall vara genomfört senast 
den 2022-12-31. 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 2 

Det ankommer på föreningen att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta och 
vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 
erforderliga anmälningar. Det ankommer också på föreningen att tillse att det finns 
erforderliga nyttjanderättsavtal och/eller godkännanden från berörda fastighetsägare.  

4. Kostnader för och finansiering av projektet

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 40 000 kr. Bidrag från Länsstyrelsen är 20 000 
kr, enligt beslut Bilaga 2. Föreningen finansierar resterande del med kontanta medel, 10 000 
kr, samt egen arbetsinsats för ett värde av 10 000 kr. 

Villkor för beslutet finns i Bilaga 2, beslut från Länsstyrelsen. 

5. Utbetalning av bidrag
Kommunen betalar ut 75% bidraget till föreningen efter underskrivet avtal. När åtgärden är 
slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och förs då över från kommunen 
till föreningen. 

6. Redovisning och uppföljning
Parterna är överens om att uppföljning av genomförda åtgärder skall ske enligt följande: 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är kommunen skyldig att 
senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder 
som utförts året innan. Föreningen skall senast den 31 januari varje år lämna de uppgifter som 
kommunen behöver för att kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport.  

Sedan projektet genomförts är kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en 
slutrapport och ge in den till länsstyrelsen. Föreningen skall senast inom två månader från det 
att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna upprätta en 
komplett slutrapport. 

8. Återbetalning

Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur utbetalat till 
Den   föreningen, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på förhållanden som Den  
föreningen svarar för, skall föreningen till kommunen utge motsvarande belopp som 
kommunen får betala tillbaka till länsstyrelsen.  

9. Överlåtelse

Föreningen äger inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens skriftliga godkännande.  
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 3 

10. Avtalstid
Detta avtal gäller till den 31 dec 2024. 

11. Kontaktpersoner:

Kontaktperson på kommunen för projektet är Cecilia Axelsson, 0476-550 75, 
cecilia.axelsson@almhult.se 

Kontaktperson hos föreningen är Karl-Henrik Wallerstein, ordförande i Helge 
å pilgrimscenter, 802533-5558, c/o Bredingevägen 7, 343 93 Älmhult. 

12. Godkännande

Avtalet har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. 

Datum Datum 

……………………………………… ……………………………………… 

Underskrift Underskrift 

……………………………………… ……………………………………… 

För Älmhults kommun                Föreningen 

Bilagor: 
1. Ansökan om bidrag till det lokala naturvårdsprojektet St Olofs källa
2. Länsstyrelsens beslut med villkor

Karl-Henrik Wallerstein (May 21, 2022 09:14 GMT+2)

21 maj
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1 (5)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
cecilia.axelsson@almhult.se

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet S:t Olofs 
källa, Älmhults kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 50%, dock högst 20 000 kronor, till Älmhults kommun.

För beslutet gäller följande villkor

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 
anges i detta beslut. 

2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2022.
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten och en pdf av rapporten ska e-postas till 
Länsstyrelsen senast den 1 mars varje år.

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder som kan definieras geografiskt ska fotodokumenteras 
före och efter genomförd åtgärd. Fotografier som visar att 
åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten för 
projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen.

9. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid.

10. Nödvändiga samråd och tillstånd ska sökas i god tid innan 
åtgärderna genomförs. Se mer information under rubriken 
Upplysningar.

Beslut 

Datum

2022-03-30

 

Ärendebeteckning 

501-7075-2021

1190



Beslut 2 (5)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-03-30 501-7075-2021

11. Arbetet ska ske i samråd med, och efter godkännande av, 
markägarna. Avtal upprättas, om det krävs, under projektets gång 
för att trygga fortsatt skötsel av källan. 

Resultat som ska nås i projektet
1. Ett besöksmål skapas genom att restaurering av S:t Olofs källa 

genom att källan rensas från slam, löv och växtmaterial så att 
en vattenspegel skapas. Även röjning av sly ska ske så att 
källan synliggörs.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 6 december 2021 ansökt om bidrag på 
20 000 kronor för det lokala naturvårdsprojektet S:t Olofs källa i 
Älmhults kommun.

Syftet är att restaurera den så att fler i bygden kan lära känna sin 
historia. Vi tror också att den kan vara värdefull för djurlivet, tex. 
hästar, under kalla vintrar, då en källa aldrig fryser. Vi tror också att 
gamla seder och bruk kan återupprättas. För en trött vandrare vore det 
fantastiskt om det gick att dricka ur källan. Kunskapen om källor har 
försämrats i samband med landsbygdens avfolkning och stordrift inom 
jord- och skogsbruk. Förr i tiden var källorna viktiga i det gamla 
bondesamhället, som gårdskällor eller som gemensamma vattentäkter 
för en by. Då var det självklart att skydda och vårda källan. Nu när 
källan inte längre nyttjas varaktigt, har vi glömt hur den ska vårdas. 
För att i praktiken uppnå ett godtagbart skydd måste insikten om 
naturvärdet öka och källorna märkas ut och skyltas. Målsättningen 
med god källvård är att långsiktigt bevara och skydda S:t Olofs källan. 
Projektet utgör en åtgärd för att skapa ett besöksstopp i samband med 
utveckling av ett annat projekt som syftar till att levandegöra 
pilgrimsleden mellan Göteryds kyrka och Hamneda kyrka. 

Projektet genomförs genom:

 Reparera och underhåll stensättningar och träkonstruktioner. 

 Rensa källan från slam, löv och växtmaterial. 

 Röj undan sly i kulturkällans omedelbara närhet. 

 Sätt ut vägvisare till källan och en skylt vid källan med namn 
och övrig information. 

 Anlägga en rastplats och en enkel parkeringsplats

Ansökan om bidrag gäller endast åtgärden röjning av sly samt 
rensning av källan genom grävning.
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till restaurering (kategori 5). Projektet bidrar därmed 
bland annat/ främst till att uppfylla miljökvalitetsmålen Grundvatten 
av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt 
växt- och djurliv. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur naturvårdssynpunkt. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 50% av bidragsberättigade 
åtgärder.

I 7§ framgår att Länsstyrelsen särskilt ska beakta projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de resultat projektet avser att uppnå 
ur naturvårdssynpunkt.

Vidare står i 8§ att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till 
hela bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång. 

Ekonomi

Upp till 75 % av det beslutade bidraget kan utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan.
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Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.

2022 Efter 

slutrapportering

15 000 kr 5 000 kr

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna.

Övriga upplysningar

Ansökan om nya LONA-bidrag med start projektåret 2022 ska ha 
inkommit till Länsstyrelsen senast den 2 september 2022. 

Ansökan om nya LONA-bidrag med start projektåret 2023 ska ha 
inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 december 2022.

Detta beslut befriar inte kommunen och genomförande aktörer från 
skyldigheten att söka de tillstånd eller föra de samråd som kan krävas 
enligt annan lagstiftning. Det gäller till exempel åtgärder som berör 
fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten. Läs mer om detta på 
följande sidor: 

Åtgärder för att rensa källan kan utgöra anmälningspliktig 
vattenverksamhet. Vi rekommenderar därför att ni anmäler rensningen 
till Länsstyrelsen, se länk. Anmälan om vattenverksamhet | 
Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) 

Källan utgör en fornlämning, åtgärder i kulturlagrens konstruktion kan 
kräva tillstånd enligt kulturmiljölagen, se länk. Fornlämningar och 
fornfynd | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Ett beviljat bidrag innebär inte att åtgärdernas laglighet är prövade. 
Det är projektägarens ansvar att inhämta nödvändiga tillstånd eller 
motsvarande. Om beslut innebär förändringar i projektet kan det 
påverka bidragsbeslutet.
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Tänk på att röjning av sly på så sätt att källan inte längre är skuggad. 
Kommer solljuset till riskerar ni att få för mycket växtkraft i 
källvattnet.

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats Lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Kronoberg 
(lansstyrelsen.se)  och www.naturvardsverket.se/lona. 

LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se. 

Den nya nationella standarden går att läsa om här: presentation om 
Nationellt ramverk för vandringsleder. 

Anvisningar och information om tillgänglighet till natur- och 
kulturmiljöer finns här: 

Naturvårdsverkets webbinfo om Tillgängliga natur- och 
kulturområden

Naturvårdsverkets Handbok om Tillgängliga natur- och 
kulturområden

Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för Tillgängliga och 
användbara miljöer

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Peter Wredin som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
karl_henrikw@hotmail.com
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 1 

Avtal om genomförande av lokalt naturvårdsprojekt i 
Älmhults kommun 

 

Bakgrund 
Enligt förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, får 
länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, ge statliga bidrag till kommuner för vissa åtgärder i 
naturvårdsprojekt som bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsmål och -delmål som riksdagen 
har godkänt. Grundtanken med denna satsning är att lokal och kommunal naturvård skall 
stimuleras genom statsbidrag till naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och lokal 
delaktighet.  
 
Älmhults kommun har i beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg beviljats bidrag till att 
genomföra projekt Förstudie våtmark Torbjörnahult. Projektet skall genomföras av en lokal 
fastighetsägare. 
 

Parter 
Mot bakgrund av ovanstående träffas följande överenskommelse om lokalt naturvårdsprojekt 
mellan Älmhults kommun (nedan kallad kommunen) å ena sidan och Gustav Adolfsson, 
880819-2732, såsom huvudman för de enskilda åtgärderna (nedan kallad Fastighetsägaren) å 
andra sidan. Fastighetsägaren ansvarar för samordning och rapportering till kommunen. 

1. Naturvårdsprojektet 
 
Det lokala naturvårdsprojektet Förstudie våtmark Torbjörnahult handlar om att ta fram 
förstudie för en våtmark. 
 
Naturvårdsprojektet beskrivs närmare enligt ansökan om statsbidrag, se Bilaga 1. 

2. Ansökan om statsbidrag 
 
Parterna har gemensamt upprättat en ansökan om statsbidrag för det aktuella lokala 
naturvårdsprojektet, vilken bifogas enligt Bilaga 1. Fastighetsägaren har härvid tillhandahållit 
de uppgifter och det underlag kommunen behöver för att ge in en komplett ansökan om 
statsbidrag till länsstyrelsen. Kommunen har svarat för att ansökan om statsbidrag färdigställs 
och lämnats in till länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen i Kronoberg har i beslut den 4 april 2022 beviljat kommunen statsbidrag att 
genomföra projektet enligt inlämnad ansökan. Länsstyrelsens beslut med villkor bifogas enligt 
Bilaga 2.  
 

3. Åtgärder, tidplan m.m.  
 
Fastighetsägaren skall ansvara för att de åtgärder som ingår i projektet genomförs i enlighet 
med vad som anges i länsstyrelsens beslut om statsbidrag. Projektet skall vara genomfört 
senast den 2023-12-31. 
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 2 

 
Det ankommer på Fastighetsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta 
och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 
erforderliga anmälningar. Det ankommer också på Fastighetsägaren att tillse att det finns 
erforderliga nyttjanderättsavtal och/eller godkännanden från berörda fastighetsägare.  

4. Kostnader för och finansiering av projektet 
 
Den totala kostnaden för projektet beräknas till 30 000 kr. Bidrag från Länsstyrelsen är 27 000 
kr, enligt beslut Bilaga 2. Fastighetsägaren finansierar resterande del med kontanta medel, 
3 000 kr. 
 
Villkor för beslutet finns i Bilaga 2, beslut från Länsstyrelsen. 
 

5. Utbetalning av bidrag 
Kommunen betalar ut 75% bidraget till Fastighetsägaren efter underskrivet avtal. När 
åtgärden är slutrapporterad betalas resterande del ut från Länsstyrelsen och förs då över från 
kommunen till Fastighetsägaren. 
 

6. Redovisning och uppföljning 
Parterna är överens om att uppföljning av genomförda åtgärder skall ske enligt följande: 
Enligt förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, är kommunen skyldig att 
senast den 1 mars varje år till länsstyrelsen lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder 
som utförts året innan.  Fastighetsägaren skall senast den 31 januari varje år lämna de 
uppgifter som kommunen behöver för att kunna upprätta en komplett verksamhetsrapport.  
 
Sedan projektet genomförts är kommunen enligt förordningen vidare skyldig att upprätta en 
slutrapport och ge in den till länsstyrelsen. Fastighetsägaren skall senast inom två månader 
från det att projektet genomförts lämna de uppgifter som kommunen behöver för att kunna 
upprätta en komplett slutrapport. 
 

8. Återbetalning  
 
Om länsstyrelsen skulle besluta att ett utbetalat bidrag, som kommunen i sin tur utbetalat till 
Fastighetsägaren, helt eller delvis skall återbetalas och detta beror på förhållanden som 
Fastighetsägaren svarar för, skall Fastighetsägaren till kommunen utge motsvarande belopp 
som kommunen får betala tillbaka till länsstyrelsen.  
 
 

9. Överlåtelse 
 
Fastighetsägaren äger inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens skriftliga godkännande.  
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Avtal om lokalt naturvårdsprojekt i Älmhults kommun 3 

10. Avtalstid  
Detta avtal gäller till den 31 dec 2024. 
 
11. Kontaktpersoner: 
 
Kontaktperson på kommunen för projektet är Cecilia Axelsson, 0476-550 75, 
cecilia.axelsson@almhult.se 
 
Kontaktperson hos Fastighetsägaren är Gustav Adolfsson, 880819-2732, 211 41 Malmö. 

12. Godkännande 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar och utväxlats mellan parterna. 
 
Datum Datum 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

Underskrift Underskrift 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

 
 
För Älmhults kommun                   Fastighetsägare 
 
 
Bilagor: 

1. Ansökan om bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie Torbjörnahult 
2. Länsstyrelsens beslut med villkor 

 

Gustav Adolfsson (May 23, 2022 15:39 GMT+2)

20220523
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1 (4)

Postadress:351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Älmhults kommun
cecilia.axelsson@almhult.se

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie 
våtmark Torbjörnahult

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja preliminärt statligt bidrag med 
maximalt 90%, dock högst 27 000 kronor, till Älmhults kommun.

För beslutet gäller följande villkor

1. Bidraget får enbart användas för de åtgärder och de resultat som 
anges i detta beslut. 

2. Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023.
3. Förändringar av projektets åtgärder, resultat, budget eller tidsplan 

ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i god tid. Om 
projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas 
omgående.

4. För fleråriga projekt ska en verksamhetsrapport inrapporteras i 
LONA-tjänsten, och en pdf av rapporten e-postas till 
Länsstyrelsen, senast den 1 mars varje år.

5. En slutrapport ska inrapporteras i LONA-tjänsten och en påskriven 
utskrift i pdf ska inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader 
efter det att projektet är genomfört. 

6. Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla 
dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att 
”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för 
genomförandet av detta projekt”. Det gäller böcker, rapporter, 
broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, webbplatser 
med mera. Naturvårdsverkets symbol ”LONA” ska användas.

7. Åtgärder i kategori som kan definieras geografiskt ska 
fotodokumenteras före och efter genomförd åtgärd. Fotografier 
som visar att åtgärderna har genomförts ska medfölja slutrapporten 
för projektet.

8. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, 
ideell eller annan) ska kunna verifieras på begäran av 
Länsstyrelsen.

9. Allt material som tas fram i projektet och presenteras digitalt ska 
vara tillgängligt för alla. Exempel ska en rapport sparas i lämpligt 
digitalt format för att kunna läsas upp i talsyntesprogram.

10. Projektet ska presenteras på kommunens webbplats under 
projektets löptid.

Beslut 

Datum

2022-04-04

 

Ärendebeteckning 

501-7003-2021
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Beslut 2 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7003-2021

Resultat som ska nås i projektet
1. En rapport som visar resultatet av förstudien ska tas fram.

Beskrivning av ärendet
Älmhults kommun har den 1 december 2021 ansökt om bidrag på 
27 000 kronor för att ta fram en förstudie för en våtmarksanläggning i 
anslutning till redan vattenskadad mark vid Torbjörnahult.

Syftet med projektet är att minska flödet till sjön Femlingen genom att 
låta dämma upp dräneringsvatten från skogsdikning/myr samt att öka 
naturvärdena. Förstudien ska utreda förutsättningar för en 
våtmarksanläggning, sammanställa viktiga tekniska 
projekteringsdetaljer samt ge en ungefärlig kostnadsuppskattning av 
genomförandet. Förstudien ska omfatta storlek och dämningsgränser 
för minimal störning till omgivningar samt föreslå lämpliga 
bidragsalternativ. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Projektet syftar till Förberedelsearbete inför restaurering eller 
anläggande av våtmark (kategori 8). Projektet bidrar till att främst 
uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelsen gör bedömningen att projektets totalkostnad är 
motiverad ur vattenhushållnings- och naturvårdssynpunkt.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
Enligt 1§ förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt får Länsstyrelsen ge bidrag till kommuner för 
åtgärder i naturvårdsprojekt om de bidrar till att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och enligt 4§ till maximalt 90% av bidragsberättigade 
åtgärder.

Projektet innehåller åtgärder i bidragskategori 7 eller 8 enligt 1§. 
Länsstyrelsen har vid prövningen därför särskilt beaktat projektets 
kostnadseffektivitet i relation till de syften som anges i 1§ 7 
förordning (2021:207).

I 8§ står att beslutet om bidrag är preliminärt. För att få rätt till hela 
bidraget ska sökanden följa de villkor och uppnå det resultat som 
anges i detta beslut och i de beslut om ändring som eventuellt fattas 
under projektets gång.

1222



Beslut 3 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7003-2021

Ekonomi

Upp till 75 % av det beslutade bidraget utbetalas medan projektet 
pågår, resterande del kan utbetalas efter att projektet har avslutats och 
slutrapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att besluta 
om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in.

Utbetalning av bidrag görs av Länsstyrelsen till kommunen enligt de 
betalningsuppgifter som finns i LONA-tjänsten och enligt 
nedanstående preliminära utbetalningsplan.

2022 Efter 

slutrapportering

19 000 kr 8 000 kr

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade 
utbetalningar.

Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen helt eller delvis 
återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till 
lokala naturvårdsprojekt. Detta gäller om projektet inte uppfyller 
beslutade villkor, genomförts eller ändrat inriktning utan 
länsstyrelsens medgivande, om sökande lämnat oriktiga uppgifter eller 
bidrag getts med felaktigt eller för högt belopp.

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen 
för genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor 
vikt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande 
aktörer för de enskilda åtgärderna.

Övriga upplysningar

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2022 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 2 september 2022.

Ansökan om LONA-bidrag för projektåret 2023 ska ha inkommit till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2022.

Information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats och 
naturvardsverket.se/lona. 

LONA-tjänsten finns på lona.naturvardsverket.se.

Beslutet kan inte överklagas
Beslut om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt får inte 
överklagas, enligt 14 § förordningen (2003:598).
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Beslut 4 (4)Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 2022-04-04 501-7003-2021

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Elisabet Ardö med 
naturskyddshandläggare Karin Kanterud som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 80 Förstärkt uppsiktsplikt enligt kommunallagen 
för bolag avseende år 2021 
Ärendenummer KS 2022/32 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten som Elmen AB, 

Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal AB, Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB samt Kommunassurans Syd Försäkring AB, har bedrivit 
under 2021 bedöms vara förenlig med de fastställda ändamålen och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att så inte 
är fallet, ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. De kommunala ändamålen och befogenheterna som utgör 
ram för verksamheten framgår av bolagsordningen och ägardirektiven. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter har även beaktats. 
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Årsredovisning 2021 Älmhultsbostäder AB, 2022-03-03 § 4 

• Årsredovisning 2021 Elmen AB, 2022-03-01 § 7 

• Årsredovisning 2021 ElmNet AB, 2022-02-14 § 307 

• Årsredovisning 2021 Älmhults Terminal AB, 2022-02-21 § 4 

• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022-04-08 § 20 

• Lekmannarevisorns granskningsrapporter för koncernbolagen, 2022-03-15 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunassurans uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021, 
2022-02-11 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 

Kommunchef och ekonomichef 
Styrelserna i Elmen AB, Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal  
AB samt Södra Smålands Avfall & Miljö AB. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-17 1(5) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen  
Christina Utterström   
christina.utterstrom@almhult.se 

Kommunstyrelsen 
 

Beslut om de kommunala bolagens verksamhet 

varit förenligt med fastställt ändamål  
Ärendenummer KS 2022/32 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som kommunens aktiebolag under föregående kalenderår har bedrivit varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att så inte 
är fallet, ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. De kommunala ändamålen och befogenheterna som utgör 
ram för verksamheten framgår av bolagsordningen och ägardirektiven. 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter har även beaktats. 
 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Årsredovisning 2021 Älmhultsbostäder AB, 2022-03-03 § 4 

• Årsredovisning 2021 Elmen AB, 2022-03-01 § 7 

• Årsredovisning 2021 ElmNet AB, 2022-02-14 § 307 

• Årsredovisning 2021 Älmhults Terminal AB, 2022-02-21 § 4 

• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022-04-08 § 20 

• Lekmannarevisorns granskningsrapporter för koncernbolagen, 2022-03-15 

• Kommunassurans uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021, 
2022-02-11 

 

Ärendeberedning 
Bakgrund  

Bestämmelsen i 6 kap 9 § Kommunallagen (2017:725) innebär förstärkt 

uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende kommunens aktiebolag. 

Kommunstyrelsen ska enligt bestämmelsen i årliga beslut pröva om den 

verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet 
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ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 

åtgärder.  

Kommunala ändamålet  

För de bolag som är helägda av kommunen framgår de kommunala ändamålen 

och befogenheterna som utgör ram för verksamheten av bolagsordningen och 

ägardirektiven. För delägda bolag får en bedömning göras av vilka ändamål 

och befogenheter som gäller för bolaget utifrån ägardirektiv och övriga 

relevanta handlingar.  

Förstärkt uppsiktsplikt  

Kommunstyrelsens uppdrag är att pröva bolagens verksamhet för 

verksamhetsåret 2021. Utöver ovanstående styrdokument baseras 

ställningstagandet på den information i form av protokoll, ekonomiska 

handlingar etc. som bolagen har skickat in till kommunstyrelsen. Även 

eventuella ärenden som från bolaget har överlämnats till kommunfullmäktige 

under 2021, det vill säga beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt, har beaktats.  

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor 

till kommunala bolag. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om 

företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är 

effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.  

Koncernstyrning 

Älmhults kommunkoncern består av moderbolaget Elmen AB samt helägda 

dotterbolagen Älmhultsbostäder AB och Elmnet AB. Älmhultsbostäder har sin 

tur helägda dotterbolaget Älmhults Näringsfastigheter AB.  

Elmen AB utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för 

Älmhults kommuns verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra 

och stärka styrningen av de hel- och delägda bolagen. Elmen AB har under år 

2021 upprättat en strategisk plan för dotterbolagen avseende de kommande tre 

åren som kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022–

2024. Den strategiska planen ska utgöra grund för mål och ägardirektiv till 

respektive dotterbolag. Vid behov ska Elmen AB föreslå justering av 

ägardirektiven.  

I kommunkoncernen ingår även delägda Älmhults Terminal AB (51 procent 

ägarandel) och Södra Smålands Avfall & Miljö AB (12 procent ägarandel). 

Älmhults kommun är även medlem i samverkansbolaget Kommunassurans Syd 

AB. 
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Helägda bolag 

Elmen AB 

Bolaget är moderbolag till de kommunala helägda bolagen och bedriver ingen 

verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna 

verksamheten i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå ett 

optimalt resursutnyttjande med beaktande av möjligheter till effektivisering 

och rationalisering. Bolagets verksamhet ska styras utifrån kommunens vision, 

verksamhetsidé, samt de mål för kommunen som beslutas av 

kommunfullmäktige i Älmhults kommun. Bolaget ska vara en resurs i och 

stödja kommunens strategiska utvecklingsarbete (se ovan). Samverkan mellan 

kommunen och de kommunala bolagen eller mellan de kommunala bolagen 

ska ske när så är lämpligt för att uppnå största möjliga nytta. Bolaget ska vid 

behov samordna sådan samverkan. 

Älmhultsbostäder AB 

Bolaget startades 1989 och skall inom Älmhults kommun förvärva, avyttra, äga 

och förvalta fastigheter samt bygga bostäder och lokaler. Bolaget ska i 

allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings-

princip främja bostadsförsörjningen i Älmhults kommun och erbjuda 

hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolaget förvärvade den 2021-

01-01 samtliga aktier i Älmhults Näringsfastigheter AB av Elmen AB. 

Bolaget ska erbjuda bostadsmiljöer som underlättar för ökad livskvalitet, 

trygghet och social integration för alla, samt minskar segregation och 

utanförskap. Äldre, funktionshindrade och andra grupper med särskilda 

boendebehov ska ha goda möjligheter till ett attraktivt boende. Bolaget ska ha 

ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som 

beaktar såväl sociala och ekonomiska aspekter som miljöaspekter, vara 

vägledande i arbetet. 

I förvaltningsberättelsen framgår att bolaget är med i Allmännyttans 

klimatinitiativ, som innebär att bostadsföretagen ska arbeta för att bli fossilfria 

samt att energianvändningen skall minska. Under året har andelen fossildrivna 

bilar fortsatt minska till förmån för elbilar och andelen eldrivna fordon uppgår 

nu till 60 procent. Utbyte av yttre belysningsarmaturer, låssystem och andra 

åtgärder för ökad trygghetskänsla har utförts och kommer att fortsätta 

kommande åren. I flertalet av bolagets äldre fastigheter har undercentralerna 

moderniserat för en optimerad energiförbrukning. I förvaltningsberättelsen 

framgår det även att under året har nybyggnationen om 13 lägenheter (varav 5 

LSS-bostäder) färdigställts.  

Bolagets lekmannarevisor har i granskningsrapporten uttalat att han bedömer 

att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
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synpunkt tillfredsställande. Han gör även bedömningen att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig.  

Elmnet AB 

Bolagets uppgift är att verka inom IT-kommunikation baserad på egen ägd och 

hyrd infrastruktur. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal 

likställighetsprincip främja näringslivsutveckling och samhällsutveckling i 

Älmhults kommun, i första hand genom att tillhandahålla fibernät. 

I förvaltningsberättelsen framgår att under 2021 har förtätning i befintligt 

fibernät samt utbyggnad i exploateringsområden genomförts. Bolaget har även 

bistått samverkande fibernätsföreningar vid genomförande av förtätning och 

utbyggnad till tidigare ”vita fläckar” på fibernätskartan. 

Bolagets lekmannarevisor har i granskningsrapporten uttalat att han bedömer 

att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande. Han gör även bedömningen att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

Majoritetsägda bolag 

Älmhults Terminal AB 

Bolaget är en kombiterminal i Älmhult där bland annat omlastning av 

containrar sker mellan järnvägsvagnar och lastbilstransporter/lager. Bolaget 

samägs med IKEA AB (49 procent). I förvaltningsberättelsen framgår att 

terminalen är starkt beroende av utvecklingen inom IKEA som svarar för den 

dominerande andelen av verksamheten på terminalen. IKEA:s utveckling i 

framtiden bedöms som stabil vilket ger en stark bas för verksamheten att stå på.  

Bolagets lekmannarevisor har i granskningsrapporten uttalat att han bedömer 

att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande. Han gör även bedömningen att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

Övriga delägda bolag 

Södra Smålands Avfall och Miljö AB 

Älmhults kommun äger 12 procent av bolaget som sedan 1 januari 2019 

tillsammans med Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Växjö kommuner. Bolagets 

ändamål är att med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen och 

annan relevant lagstiftning för ägarkommunerna tillgodose behovet av 

information samt miljömässig och kostnadseffektiv insamling samt transport av 

avfall i enlighet med bolagets föremål. Föremålet för bolagets verksamhet är att 

för ägarkommunerna utföra verksamhet avseende hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall samt verksamhetsavfall.  
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I förvaltningsberättelsen framgår att ett projekt för att erbjuda 

matavfallssortering till flerfamiljsfastigheter och verksamheter i Markaryd, 

Växjö och Älmhult har pågått under delar av 2021. Även ett projekt för att 

erbjuda och införa fyrfack till fritidshusägare i Markaryd, Växjö och Älmhult 

har genomförts. I och med detta är SSAM nu färdiga i alla fem kommunerna 

med de två stora projekten fyrfacksprojektet och matavfallsprojektet. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bolagets verksamhet är att erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till 

aktieägarna. De ska även erbjuda detta till de juridiska personer som helt eller 

till majoritet ägs av aktieägare. Bolaget ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom försäkringsområdet och vare en resurs inom försäkrings-

frågor.  

Styrelsen gör i särskilt uttalandet bedömningen att bolagets verksamhet har 

bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram 

för verksamheten, såsom de är angivna i de för år 2021 gällande bolagsordning 

och ägardirektiv. Bolagsordning och ägardirektiv har efterlevts. 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsens beslutar att verksamheten som Elmen AB, 
Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal AB, Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB samt Kommunassurans Syd Försäkring AB, har bedrivit 
under 2021 bedöms vara förenlig med de fastställda ändamålen och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 

Christina Utterström Susann Pettersson 

Ekonomichef Kommunchef 

 

Beslutet skickas till  

För kännedom 

Kommunchef och Ekonomichef 

Styrelserna i Elmen AB, Älmhultsbostäder AB, ElmNet AB, Älmhults Terminal  
AB samt Södra Smålands Avfall & Miljö AB. 
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Protokoll styrelsemöte 

 

Elmen AB 

Organisationsnummer 556280-5217 

Datum: 2022-03-01 
Tid: 15.30-16:30 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 

Närvarande ledamöter 
Elizabeth Peltola (C), ordförande 
Eva Ballovarre (S)  
Sonja Emilsson (M) 
 
Tjänstemän 
Susann Pettersson, VD  
Christina Utterström, ekonomichef 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagande 
Gusten Mårtensson (C)  
 

§ 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning 

Elizabeth Peltola förklarar mötet öppnat och dagordningen godkänns. 

§ 2 Val av protokollförare 

Till protokollförare väljs Maria Johansson. 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Eva Ballovarre.  

§ 4 Återkoppling av uppdrag att återkomma med information kopplat till 
VD-rollen för ÄNAB 

VD Susann Pettersson informerar styrelsen om VD-rollen för ÄNAB. 
Uppdraget är därmed slutrapporterat. 

Protokoll Elmen 2022-03-01
(Signerat, SHA-256 DB66DF9330D938EF6B395A46563C6CF0E79752185377A52A60B0937862FFFD85)

Sida 1 av 31233
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§ 5 Återkoppling av uppdrag att undersöka amorteringsplan för Elmen 
AB:s befintliga lån samt att sammanställa lånebilden för hela 
koncernen.  

Ekonomichef Christina Utterström informerar om kommunkoncernens 
lånebild och bolagens borgensåtaganden. Styrelsen har tagit del av 
informationen. 

§ 6 Återkoppling av uppdrag att ta fram underlag avseende serviceavgift 
från bolagen. 

VD Susann Pettersson informerar om underlag för serviceavgift. Styrelsen 
diskuterar förutsättningarna för Elmen AB och dotterbolagen. VD har fört 
dialog med VD för ÄBO och kommer även ta kontakt med VD för Elmnet 
för att förmedla information om serviceavgift. Frågan återkommer på möte 
med Elmen den 16 mars.  

§ 7 Godkännande av årsredovisning för Elmen AB, bilaga 1 

Ekonomichef Christina Utterström föredrar årsredovisning för Elmen 2021. 

Styrelsens beslut 

Elmen AB godkänner årsredovisning för 2021 och överlämnar denna till 
bolagsstämman. Årsredovisningen signeras digitalt.  

§ 8 Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 17, godkännande av 
handlingsplaner för Älmhultsbostäder AB och ElmNet AB. Styrelsen 
noterar beslutet. 

§ 9 Övriga frågor 

Bolagsstämma för Elmen AB kommer att hållas 5 april kl. 15.00 i 
Linnésalen. Stämman tillkännages via kommunens hemsida och är enligt 
bolagsordning öppen för allmänheten.  

Vid protokollet 
 

Maria Johansson 
 
Justeras 

 
 
Elizabeth Peltola Eva Ballovarre 
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Elmen AB  1(27)

556280-5217

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Elmen AB, 556280-5217, med säte i Älmhult, får härmed
 avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

 Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i
 tusentals kronor (tkr).

Allmänt om verksamheten
 Bolaget är moderbolag till två helägda bolag inom koncernen;

 Älmhultsbostäder AB (556347-7420) samt Elmnet AB (556967-8831). Älmhultsbostäder AB är i sin tur
 moderbolag till det helägda bolaget Älmhults Näringsfastigheter AB (556054-3588).

 Därutöver är moderbolaget majoritetsägare i det delägda dotterbolaget Älmhults Terminal AB
 (556373-3319).

 Syftet med moderbolagets verksamhet är att samordna verksamheten i av bolaget hel- eller delägda
 bolag för att nå optimalt resursutnyttjande med beaktande av effektivisering och rationalisering.

Ägarförhållanden
 Bolaget ägs i sin helhet av Älmhults kommun.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 108 273 104 971 102 155 101 323
Resultat efter finansiella poster 8 724 21 525 2 790 77 737
Balansomslutning 964 985 955 164 845 935 730 818
Soliditet (%) 28 28 29 34

Moderföretag
Belopp tkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -59 -6 790 -79 -6 682
Balansomslutning 70 386 70 536 73 179 73 075
Soliditet (%) 78 78 85 85

 För definitioner, se not 28.

Driftsresultat
 Det negativa resultatet för moderbolaget beror på att driftskostnaderna för bolaget inte täcks av de
 intäkter som tillskjuts bolaget. Idag är utdelning från dotterbolaget Älmhultsbostäder AB den enda
 intäkten bolaget får och denna täcker inte de fasta kostnaderna från den löpande driften.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Älmhults Näringsfastigheter AB (556054-3588) skall
 avvecklas och som en följd av detta avyttrade Elmen AB i början av 2021 samtliga aktier i Älmhults
 Näringsfastigheter AB till dotterföretaget Älmhultsbostäder AB (556347-7420).

 Elmen AB har infört en ny dialogmodell för möten med dotterbolagen. I anslutning till Elmens
 styrelsemöten kallas bolagens VD:ar gemensamt till dialog kring aktuella frågor. Detta sker cirka fyra
 gånger per år. Utöver dessa dialoger genomförs möten med bolagens presidier cirka två gånger per
 år. 

 Elmen AB har utöver detta tagit fram en mall för ett handlingsprogram som avser samtliga bolag inom
 koncernen.

 Elmen AB har upprättat en strategisk plan för dotterbolagen avseende de kommande tre åren som
 kommunfullmäktige tog beslut om i samband med budget 2022-2024. Den strategiska planen ska
 utgöra grund för mål och ägardirektiv till respektive dotterbolag. Vid behov ska Elmen AB föreslå
 justering av ägardirektiven. Efter fullmäktiges godkännande ska den strategiska planen och respektive
 dotterbolags handlingsprogram fastställas av bolagsstämman.

 Pandemin covid-19 har under år 2021 haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens
 verksamheter och bolag i form av såväl merarbete, uppskjutna uppdrag samt omställning av
 verksamhet till distans och alternativ drift. 

 Älmhultsbostäder AB har under pandemin fått avvakta med inre underhåll i lägenheter som nu kan
 börja genomföras i högre takt. Antalet vakanta lägenheter har ökat under pandemin kopplat till bland
 annat en lägre befolkningsökning och minskad veckopendling. Arbete pågår också för att öka
 attraktiviteten i bostadsområden genom en satsning på utemiljöer.

 Pandemin har haft påverkan på Elmnets verksamhet, men har ur ett affärsperspektiv varit positivt då
 efterfrågan på Elmnets produkt har ökat. Pandemin har dock haft negativa effekter i form av
 personalbrist och brist på material vilket har lett till längre väntetider i branschen. 

 Högre efterfrågan på fibernät i kommunen har lett till utbyggnader av nätet i Delary tätort samt
 Fagerhult. Elmnet fortsätter att tillsammans med Älmhults kommun bygga ut det kommunala fibernätet
 i takt med att det byggs nya verksamhetslokaler och behov av digitala lösningar ökar. För att få ett
 stabilt fibernät satsar Elmnet även på att komplettera med reservkraft på de största anläggningarna. 

 Älmhults Terminal AB:s verksamhet har under året i huvudsak följt budget. Bolaget har inte påverkats i
 någon större omfattning av pandemin.   

 Konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att i sin helhet överblicka men det som redan nu börjar
 stå klart är omfattningen av uppskjuten nödvändig verksamhet som under den närmaste tiden behöver
 arbetas igen parallellt med den dagliga verksamheten. Detta har resulterat i och kommer under
 överskådlig framtid att resultera i ansträngda personella resurser.

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
 Under 2022 ska en översyn av bolagsordning och ägardirektiv genomföras med syfte att säkerställa en
 ändamålsenlig kommunkoncern som arbetar mot Älmhults kommuns vision och fastställda mål.

 En översyn av bolagsordning och ägardirektiv ska genomföras under 2023 och eventuella förändringar
 sker därefter.

 En utvärdering ska ske under år 2024 av genomförda förändringar och arbetsprocessen för att
 säkerställa att ändamålsenlig koncernnytta har uppnåtts.
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Eget kapital

 Övrigt Annat eget   
Aktie- tillskjutet kapital inkl Minoritets-  

kapital kapital årets resultat intresse Totalt
Koncern
Vid årets början 100 57 530 204 116 2 498 264 244
Årets resultat 6 614 17 6 631

Vid årets slut 100 57 530 210 730 2 515 270 875

 Erhållna aktieägartillskott ingår i Övrigt tillskjutet kapital med 57 530 tkr (57 530 tkr), varav 40 000 tkr
 (40 000 tkr) utgör villkorade aktieägartillskott.

 Aktie- Reserv- Balanserat Årets  
 kapital fond resultat resultat Totalt
Moderföretag
Vid årets början 100 20 61 725 -6 790 55 055
Omföring föregående
års resultat -6 790 6 790 0
Årets resultat -59 -59

Vid årets slut 100 20 54 935 -59 54 996

 Erhållna aktieägartillskott ingår i Balanserat resultat med 57 530 tkr (57 530 tkr), varav 40 000 tkr 
 (40 000 tkr) utgör villkorade aktieägartillskott.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 54 875 758, disponeras enligt följande:

 Belopp i SEK
Balanseras i ny räkning 54 875 758

Summa 54 875 758

 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 2 108 273 104 971
Fastighetskostnader 3,4 -80 819 -64 471

Bruttoresultat 27 454 40 500

Försäljnings- och administrationskostnader 4 -11 145 -12 659
Övriga rörelseintäkter 5 545 1 288
Övriga rörelsekostnader 6 -153 0

Rörelseresultat 7,8 16 701 29 129

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 9 0 -306
Ränteintäkter och liknande resultatposter 93 97
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -8 070 -7 395

Resultat efter finansiella poster 8 724 21 525

Resultat före skatt 8 724 21 525

Skatt på årets resultat 11 -2 093 -3 674

Årets resultat 6 631 17 851

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 6 614 17 914
Innehav utan bestämmande inflytande 17 -63
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Förskott immateriella anläggningstillgångar 12 165 0

165 0

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 13 721 932 708 006
Tekniska anläggningar 14 151 211 148 904
Inventarier, verktyg och installationer 15 6 992 6 425
Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 2 717 21 313

882 852 884 648

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 60 60
Andra långfristiga fordringar 18 950 1 050

1 010 1 110

Summa anläggningstillgångar 884 027 885 758

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 042 1 825
Fordringar hos Älmhults kommun 73 657 39 719
Skattefordringar 1 413 0
Övriga fordringar 409 21 909
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 951 3 570

79 472 67 023

Kassa och bank 1 486 2 383

Summa omsättningstillgångar 80 958 69 406

SUMMA TILLGÅNGAR 964 985 955 164
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 19 100 100
Övrigt tillskjutet kapital 57 530 57 530
Annat eget kapital inkl årets resultat 210 730 204 116

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 268 360 261 746

Innehav utan bestämmande inflytande 2 515 2 498

Summa eget kapital 270 875 264 244

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 20 2 105 10

2 105 10

Långfristiga skulder 21,22

Skulder till kreditinstitut 624 041 624 156
Skulder till Älmhults kommun 6 500 2 500

630 541 626 656

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 115 115
Förskott från kunder 182 218
Leverantörsskulder 8 210 11 024
Skulder till Älmhults kommun 0 4 000
Skatteskulder 0 2
Övriga kortfristiga skulder 1 105 714
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 51 852 48 181

61 464 64 254

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 964 985 955 164
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Kassaflödesanalys - koncern

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 724 21 525
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 20 932 8 821

29 656 30 346
Betald skatt / återbetald skatt -1 415 94

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 28 241 30 440
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -11 036 -58 426
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 212 -4 404

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 417 -32 390

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag 0 1 304
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -165 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -19 676 -72 350
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 542 9 296
Förvärv av finansiella tillgångar 0 -1 050
Avyttring av finansiella tillgångar 100 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 199 -62 800

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 108 800
Amortering av låneskulder -115 -13 029

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -115 95 771

Årets kassaflöde -897 581

Likvida medel vid årets början 2 383 1 802

Likvida medel vid årets slut 1 486 2 383

Noter till kassaflödesanalysen - koncern

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar 21 321 9 800
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar -542 -1 285
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 153 306

20 932 8 821
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i tkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 0 0

Bruttoresultat 0 0

Försäljnings- och administrationskostnader -162 -217
Övriga rörelseintäkter 5 0 19

Rörelseresultat 7,8 -162 -198

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 9 255 -6 476
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -152 -116

Resultat efter finansiella poster -59 -6 790

Resultat före skatt -59 -6 790

Skatt på årets resultat 11 0 0

Årets resultat -59 -6 790
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 59 59

59 59

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 70 072 70 272

70 072 70 272

Summa anläggningstillgångar 70 131 70 331

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 255 205

255 205

Summa omsättningstillgångar 255 205

SUMMA TILLGÅNGAR 70 386 70 536
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 100 100
Reservfond 20 20

120 120

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 54 935 61 725
Årets resultat -59 -6 790

54 876 54 935

Summa eget kapital 54 996 55 055

Långfristiga skulder 21

Skulder till Älmhults kommun 6 500 2 500

6 500 2 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 3
Skulder till Älmhults kommun 8 845 12 933
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 45 45

8 890 12 981

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 386 70 536

Årsredovisning Elmen 2021
(Signerat, SHA-256 1B36381FE3390F3F9F72A3172C641E98A879F858566D897F1BE4031782AEB199)

Sida 11 av 291246



Elmen AB  11(27)

556280-5217

Kassaflödesanalys - moderföretag

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -59 -6 790
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 0 6 681

-59 -109

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -59 -109
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -50 1 158
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -91 -2 353

Kassaflöde från den löpande verksamheten -200 -1 304

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott 0 -6 500
Avyttring av dotterföretag 200 1 304

Kassaflöde från investeringsverksamheten 200 -5 196

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 6 500

Årets kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

Noter till kassaflödesanalysen - moderföretag

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar 0 6 375
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 0 306

0 6 681
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
 eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
 utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
 per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
 förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
 innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
 medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.               
                
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
 kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
 förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

 I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade
 resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i
 koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

 Minoritetens andel av årets resultat redovisas i direkt anslutning till årets resultat samt att eget kapital
 som hänför sig till minoriteten återfinns på en separat rad i i koncernens egna kapital (Innehav utan
 bestämmande inflytande).

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
 Hyresintäkter
 Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser, innebärande att förskottsbetalda hyror redovisas i
 balansräkningen som förutbetalda intäkter.

 Ränta och utdelning
 Ersättning i form av ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska
 fördelar som är förknippade med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan
 beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 Anslutningsavgifter
 Fakturerade anslutningsavgifter fördelas över de intäktsgenererande tillgångarnas beräknade
 nyttjandeperiod för att matcha avskrivningar på dessa tillgångar. Den del av  fakturerade
 anslutningsavgifter som avser framtida del av nyttjandeperioden redovisas som förutbetalda intäkter.
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Materiella anläggningstillgångar
 Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet
 förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. 

 Förvaltningsfastigheter upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för eventuella förbättringsarbeten
 minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Pågående nyanläggningar
 värderas på motsvarande sätt.

 Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har
 väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
 eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
 aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader i den period de
 uppstår.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett
 restvärde om detta är väsentligt. Följande avskrivningstider tillämpas:

 År
Förvaltningsfastigheter
-Markanläggningar och markinventarier 5 - 20
-Övriga byggnadskomponenter 15 - 100

Tekniska anläggningar
-Fibernät 35

Inventarier, verktyg och installationer
-Inventarier, verktyg och installationer 3 - 10

Nedskrivningar
 I samband med bokslutet görs en intern värdering per fastighet med hjälp av värderingsverktyget
 Datscha. Dessutom görs en extern värdering vid nyproduktion och större ombyggnader samt utvalda
 enstaka fastigheter. Värderingsmodellen beaktar fastigheternas nuvarande och framtida hyresnivåer,
 uthyrningsgrad samt schabloniserade drift- och underhållskostnader. Ett direktavkastningskrav
 bedöms för varje fastighet och ligger inom intervallet 4,6%-7,9%. För fastigheter som vid
 värderingstillfället har ett högre bokfört värde än det aktuella, bedömda verkliga värdet, görs en
 individuell prövning. Nedskrivning görs, om behov uppstår, med erforderligt belopp. Tidigare
 nedskrivningar prövas vid varje bokslut, vilket innebär att tidigare gjorda nedskrivningar kan helt eller
 delvis återföras, alternativt att ytterligare nedskrivning kan aktualiseras. Nedskrivning kan dessutom
 göras av pågående projekt om bedömt behov föreligger.

Finansiella instrument
 Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrument redovisas i balansräkningen när
 koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
 balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
 koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
 upphört.

 Koncernen bokför inte förändringar i ränteswapparnas marknadsvärden i resultaträkningen.
 Redovisningen har upprättats enligt kap. 11 BFNAR 2012:1. I noten Skulder till kreditinstitut redovisas
 ingångna ränteswappar till anskaffningsvärdet/nominellt belopp och beräknat marknadsvärde per
 balansdagen. Marknadsvärdering av bolagets ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det
 kreditinstitut som ställt ut ränteswappen.
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Ersättningar till anställda
 Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda.
 Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och
 ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Kortfristiga
 ersättningar redovisas som kostnad och skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala
 ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda och förmånsbestämda
 pensionsplaner. Koncernen har valt att klassificera sina planer för ersättning efter avslutad anställning
 som avgiftsbestämda planer. I de avgiftsbestämda planerna betalar företaget fastställda avgifter till en
 separat juridisk enhet och har ingen rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter,
 även om det andra företaget inte kan uppfylla sina åtaganden. Utgifter för avgiftsbestämda planer
 redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för
 förpliktelsen.

Låneutgifter
 Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
 skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
 som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har
 värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och
 framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Offentliga bidrag
 Offentliga bidrag relaterade till förvärv av anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen genom att
 bidraget reducerar anläggningstillgångens redovisade värde.

Fordringar, skulder och avsättningar
 Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av anskaffningsvärde och det
 belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter
 det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas
 till det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om
 inget annat anges ovan.

Uppskattningar och bedömningar
 Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens
 bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
 bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett
 antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
 används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
 tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
 Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
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Redovisningsprinciper i moderföretaget
 Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
 redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

 Andelar i koncernföretag
 Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
 Utdelningar redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan
 förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och
 utdelningen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Not 2  Nettoomsättning
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Hyresintäkter 98 176 96 247
Förvaltningsintäkter 1 373 1 088
Övrig omsättning 8 724 7 636

108 273 104 971

Not 3  Fastighetskostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Driftskostnader -45 964 -42 353
Underhållskostnader -11 451 -10 298
Fastighetsskatt -2 135 -2 040
Av- och nedskrivningar -21 269 -9 780

-80 819 -64 471

Not 4  Av- och nedskrivningar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:
-Förvaltningsfastigheter -22 962 -21 261
-Tekniska anläggningar -4 888 -4 087
-Inventarier, verktyg och installationer -1 844 -1 115

-29 694 -26 463

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:
-Fastighetskostnader -29 642 -26 442
-Försäljnings- och administrationskostnader -52 -21

-29 694 -26 463

Nedskrivningar fördelade per tillgång:
-Pågående nyanläggningar 0 -6 593

0 -6 593

Nedskrivningar fördelade per funktion:
-Fastighetskostnader 0 -6 593

0 -6 593

Återförda nedskrivningar fördelade per tillgång:
-Förvaltningsfastigheter 8 373 23 256

8 373 23 256

Återförda nedskrivningar fördelade per funktion:
-Fastighetskostnader 8 373 23 256

8 373 23 256
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Not 5  Övriga rörelseintäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar 542 1 285
Övrigt 3 3

545 1 288

Moderföretag
Övrigt 0 19

0 19

Not 6  Övriga rörelsekostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Realisationsförluster materiella anläggningstillgångar -153 0

-153 0

Not 7  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 325 589
Andra uppdrag 163 71

Summa 488 660

Moderföretag
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 45 67
Andra uppdrag 8 3

Summa 53 70

 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
 verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
 att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
 genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 8   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2021-01-01-  2020-01-01-  
 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 0 0 0 0

Totalt moderföretaget 0 0 0 0

Dotterföretag
Sverige 31 22 32 22

Totalt dotterföretag 31 22 32 22

Koncernen totalt 31 22 32 22

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2021-12-31 2020-12-31

Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %

Moderföretag
Styrelsen 100 100
Övriga ledande befattningshavare 100 100

Koncern
Styrelsen 42 42
Övriga ledande befattningshavare 13 13

 Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Styrelse och VD 1 892 1 931
Övriga anställda 12 065 11 893

Summa 13 957 13 824
Sociala kostnader 5 664 5 417
(varav pensionskostnader) 1) 1 267 1 311

1) Av koncernens pensionskostnader avser 389 tkr (fg år 388 tkr) koncernens styrelse och VD.

Moderföretag
Moderföretaget har inte haft några anställda och några löner eller andra ersättningar har inte utgått.

Avgångsvederlag
 På grund av att VD ej omfattas av lagen om anställningsskydd har följande avtal träffats. Om
 uppsägning sker från bolagets sida utgår avgångsvederlag till VD med 12 månadslöner och vid
 uppsägning från VD:s sida utgår 6 månadslöner.
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Not 9  Resultat från andelar i koncernföretag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 0 -306

0 -306

Moderföretag
Anteciperad utdelning 255 205
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 0 -306
Nedskrivningar 0 -6 375

255 -6 476

Not 10  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Räntekostnader -4 960 -4 720
Borgensavgift -3 110 -2 675

-8 070 -7 395

Moderföretag
Räntekostnader -152 -116

-152 -116
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Not 11  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Uppskjuten skatt -2 093 -3 674

-2 093 -3 674

Moderföretag
Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 0 0

0 0

Avstämning effektiv skatt
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Resultat före skatt 8 724 21 525

Skatt enligt gällande skattesats (20,6% / 21,4%) -1 798 -4 606

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -159 -349
Skattemässigt tillägg vid återföring av p-fond -107 0
Ökning av underskottsavdrag, ej aktiverat -150 -229
Utnyttjat underskottsavdrag, ej aktiverat 4 66
Temporära skillnader fastigheter 43 51
Ej skattepliktiga intäkter 153 532
Effekt av ändrad skattesats -75 297
Ränteavdragsbegränsningar 5 573
Övrigt -9 -9

Redovisad effektiv skatt -2 093 -3 674
Effektiv skattesats 24,0% 17,1%

Moderföretag
Resultat före skatt -59 -6 790

Skatt enligt gällande skattesats (20,6% / 21,4%) 12 1 453

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader 0 -1 430
Ej skattepliktiga intäkter 53 44
Ökning av underskottsavdrag, ej aktiverat -34 -67
Ränteavdragsbegränsningar -31 0

Redovisad effektiv skatt 0 0
Effektiv skattesats 0,0% 0,0%

 Upplysningar om och förändring av uppskjuten skattefordran/skatteskuld, se not 20.
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Not 12  Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Under året utbetalda förskott 165 0

Redovisat värde vid årets slut 165 0

Not 13  Förvaltningsfastigheter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 995 350 904 308
-Nyanskaffningar 5 100 2 930
-Erhållna investeringsstöd 0 -19 639
-Avyttringar och utrangeringar -2 598 -12 349
-Omklassificeringar 30 160 120 100

Vid årets slut 1 028 012 995 350

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -233 031 -214 233
-Avyttringar och utrangeringar 2 445 2 463
-Årets avskrivningar -22 961 -21 261

Vid årets slut -253 547 -233 031

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -54 313 -70 125
-Avyttringar och utrangeringar 0 2 256
-Omklassificeringar -6 593 -9 700
-Återförda nedskrivningar 8 373 23 256

Vid årets slut -52 533 -54 313

Redovisat värde vid årets slut 721 932 708 006

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 59 59

Vid årets slut 59 59

Redovisat värde vid årets slut 59 59

 Verkligt värde
 Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna har beräknats till 1 220 247 tkr (1 081 727 tkr).

 Värdering av fastigheterna har skett genom en intern värdering med hjälp av värderingsverktyget
 Datscha samt externa värderingar på vissa utvalda fastigheter. Faktiska hyresnivåer och
 schabloniserade drift- och underhållskostnader har beräknats. Framräknade driftsnetton och
 restvärden har nuvärdesberäknats med marknadsanpassade direktavkastningskrav.
 Schablonkostnaderna har prövats individuellt och justerats om behöv för detta föreligger.
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Not 14  Tekniska anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 164 793 126 899
-Nyanskaffningar 7 195 7 256
-Omklassificeringar 0 30 638

-Vid årets slut 171 988 164 793

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -15 889 -11 802
-Årets avskrivningar -4 888 -4 087

-Vid årets slut -20 777 -15 889

Redovisat värde vid årets slut 151 211 148 904

Not 15  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 21 458 17 736
-Nyanskaffningar 2 410 2 106
-Avyttringar och utrangeringar -1 191 -1 530
-Omklassificeringar 0 3 146

-Vid årets slut 22 677 21 458

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -15 032 -15 067
-Avyttringar och utrangeringar 1 191 1 149
-Årets avskrivningar -1 844 -1 115

-Vid årets slut -15 685 -15 033

Redovisat värde vid årets slut 6 992 6 425

Not 16  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
-Vid årets början 21 313 92 393
-Investeringar 4 971 79 697
-Årets nedskrivningar 0 -6 593
-Omklassificeringar -23 567 -144 184

Redovisat värde vid årets slut 2 717 21 313

Not 17  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 60 60

-Vid årets slut 60 60

Redovisat värde vid årets slut 60 60
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Not 18  Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 050 0
-Tillkommande fordringar 0 1 050
-Reglerade fordringar -100 0

-Vid årets slut 950 1 050

Redovisat värde vid årets slut 950 1 050

Not 19  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
A-aktier
antal aktier 1 000 1 000
kvotvärde, kr 100 100

Not 20  Uppskjuten skatteskuld
2021-12-31 2020-12-31

-Vid årets början 10 0
-Omklassificeringar 0 -3 663
-Tillkommande poster 2 095 3 673

2 105 10

Specifikation uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende fastigheter 3 030 302
Obeskattade reserver 229 2 107

3 259 2 409

Specifikation uppskjutna skattefordringar
Outnyttjade underskottsavdrag -1 154 -2 399

-1 154 -2 399

Uppskjuten skatteskuld (netto) 2 105 10

Not 21  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Skulder som förfaller inom 1 år från balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 202 000 137 000

202 000 137 000

Skulder som förfaller mellan 1 år och 5 år från balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 320 460 385 460
Skulder till Älmhults kommun 6 500 2 500

326 960 387 960

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen:
Skulder till kreditinstitut 101 581 101 696

101 581 101 696

Summa 630 541 626 656

Årsredovisning Elmen 2021
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Moderföretag
Skulder som förfaller mellan 1 år och 5 år från balansdagen:
Skulder till Älmhults kommun 6 500 2 500

6 500 2 500

Not 22  Finansiella instrument och riskhantering
 Säkringsredovisning (dotterbolaget Älmhultsbostäder AB)

 De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För
 att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswappar. På detta
 sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för
 att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.
 Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

 Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 80 MSEK (80 MSEK). Marknadsvärdet på
 derivatavtalen uppgår till -22,1 MSEK (-31,1 MSEK).

 Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.
 Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt
 att använda långa räntebindningar på enskilda lån. Om respektive rämteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt
 slutförfallodatum kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

 Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i
 derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det ska finnas en ekonomisk relation mellan
 säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet ska vara effektivt och
 dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via
 rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier
 och mål för riskhanteringen.

2021-12-31 2020-12-31
De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 140 000 130 000
Mellan 1 och 5 år 300 000 310 000
Senare än 5 år 100 000 100 000

540 000 540 000

Samtliga lån har klassificerats som långfristiga skulder, då de ingår i företagets långsiktiga
finansiering av verksamheten och bedömningen är att de kommer att förlängas.

Bokfört Verkligt Nominellt
Derivatinstrument värde värde belopp
Ränteswap SEB 0 -22 112 80 000

0 -22 112 80 000

Årsredovisning Elmen 2021
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Not 23  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen
Upplupna löner och semesterlöner 1 412 1 073
Upplupna sociala avgifter 560 458
Upplupna räntekostnader 801 813
Övriga upplupna kostnader 1 117 960
Förutbetalda hyresintäkter 7 172 7 209
Övriga förutbetalda intäkter 40 790 37 668

51 852 48 181

Moderföretaget
Övriga upplupna kostnader 45 45

45 45

Not 24  Andelar i koncernföretag
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 76 647 71 757
-Lämnade kapitaltillskott 0 6 500
-Avyttring -6 575 -1 610

-Vid årets slut 70 072 76 647

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -6 375 0
-Avyttring 6 375 0
-Årets nedskrivningar 0 -6 375

Vid årets slut 0 -6 375

Redovisat värde vid årets slut 70 072 70 272

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

   2021-12-31 2020-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde

Älmhultsbostäder AB 2 200 100 29 342 29 342
556347-7420, Älmhult
Älmhults Näringsfastigheter AB 0 0 0 200
556054-3588, Älmhult
ElmNet AB 1 000 100 40 000 40 000
556967-8831, Älmhult
Älmhults Terminal AB 306 51 730 730
556373-3319, Älmhult

70 072 70 272
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Not 25  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Garantibelopp Fastigo 246 241

Summa eventualförpliktelser 246 241

Not 26  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 27  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har inträffat.

Not 28  Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Årsredovisning Elmen 2021
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Protokoll från Styrelsemöte  
nr 1/2022 
i Älmhults Terminal AB 
 
 
 
Måndagen den 21 februari, kl 14.00-15:30. Mötet hölls på plats i Kommunhuset i 
Älmhult samt på distans (via Teams)  
 
 
 
Närvarande: 
Elizabeth Peltola, Älmhults kommun, styrelseordförande 
Eva-Marie Ballovarre, Älmhults kommun, styrelseledamot 
Anders Lund, Ingka  AB, styrelseledamot 
Louise Manestam, Ingka AB, styrelseledamot 
Paul Robertsson, Älmhults kommun, adjungerad 
Sonja Emilsson, Älmhults kommun, adjungerad 
Jennie Åberg, Älmhults kommun, adjungerad 
Filip Johansson, Älmhults kommun, adjungerad 
Gusten Mårtensson, Älmhults kommun, adjungerad 
 
 
 

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

 

 

 

§ 1 
 
Dagordningens godkännande 
 
Dagordningen godkänns. 
 
 
 
§ 2 
Föregående protokoll 
 
Styrelsen gick igenom föregående protokoll som godkänns. 
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§ 3  
Protokollförare och justeringsmän  
 
Louise Manestam väljs att föra protokoll.  
 
Eva-Marie Ballovarre samt Anders Lund väljs till justeringsmän. 
 
 
 
 
§ 4 
Årsredovisning 2021 samt årsanalys (bilagor) 
 
Årsredovisningen för 2021 och årsanalysen presenterades för styrelsen. 
 
Beslut: Årsredovisningen samt förslaget till vinstdisposition, att disponibla 
vinstmedel balanseras i ny räkning, godkändes av styrelsen. 
 
 
 
§ 5  
 
Ekonomi 

a) Check-kredit 
b) Lånebehov 

Det konstateras att det finns ett lånebehov i ÄTAB, för att täcka likviditeten i 
bolaget och styrelsen lämnar uppdrag till Filip Johansson att kontakta 
Kommuninvest för att inhämta offerter avseende lån på återstående 
borgenssumman på 850 tusen kronor. Styrelsen delegerar till Anders Lund 
och Elizabeth Peltola att därefter fatta beslut om upptagandet av lån utefter 
de offerter som inkommer. Den offert som inhämtats från Swedbank 
avseende checkräkningskredit anses vara för dyr. 
 
 
§ 6 
Statistik för verksamheten  
Statistik för verksamheten och antalet lyft vid terminalen har redovisats för 
styrelsen. Informationen diskuteras. 
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§ 7 
 
Framtidsfrågor – återstart av tidigare workshop m m 
Styrelsen diskuterar framtida åtgärder som hör samman med Terminalen. Det 
beslutas att en undersökning kommer att göras i närområdet, för att få en 
uppfattning av hur andra närliggande terminaler ser ut och hur många dessa är i 
nuläget. Även ett framtida studiebesök diskuteras. 
 
 
 
§ 8 
Klagomål (bilaga) 
 
Det klagomål som lämnats av en boende i närheten av Terminalen, har lämnats till 
kommunens Miljö och byggförvaltning. Klagomålet har besvarats, till Miljö- och 
Byggförvaltningen, av ÄTAB via ordföranden Elizabeth Peltola.  
 
 
§9 
Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 4 april efter årsstämman och kommer 
att hållas på kommunhuset (alternativt delvis digitalt vid behov). 
 
 
§10 
Övrigt 
Kommande årsstämma, som kommer att hållas den 4 april kl 14:30, diskuteras av 
styrelsen. 
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Vid protokollet 
 
 
 
_______________________________ 
Louise Manestam, 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
_______________________________ 
Eva-Marie Ballovarre   
 
 
 
______________________________ 
Anders Lund 
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 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-04-08 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (1) 

 

§ 20 Dnr 2022-00037  

 
Årsredovisning 2021 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2021  
 
Bakgrund 
Bolaget ska varje år upprätta en årsredovisning och en 
förvaltningsberättelse för föregående år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefen Susie Bjelkvik redovisar verksamheten för det gångna 
året samt årsredovisningen och bokslutet för 2021.    
 
Ett förslag till årsredovisning 2021 har upprättats 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 

Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Södra Smålands Avfall & Miljö AB intygar härmed, dels
att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen för företaget har fastställts
på årsstämma den       /      2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag
till resultatdisposition.

Växjö den      /       2022

Jessica Cedervall
Verkställande Direktör
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB
559077-5853

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolaget ägs till 65,22% av Växjö kommun, till 12,28 % av Älmhults kommun, till 8,92 % av Tingsryds kommun, till 
7,28 % av Markaryds kommun samt till 6,30 % av Lessebo kommun.

Under de tre år som gått sedan bolaget bildades har många förändringar genomförts i verksamheten. 
Gemensamma föreskrifter, taxor och avfallsplan har införts, nya insamlingsentreprenörer har upphandlats och ett 
nytt insamlingssystem har införts. Det är stora förändringar som genomförts på förhållandevis kort tid. Förändringar 
som varit nödvändiga, både för att säkerställa att vi följer lagar och regler samt för att skapa den redundans och 
minskad sårbarhet som var ett av motiven att bilda bolaget. Men inte minst för att kunna fortsätta uppåt i 
avfallstrappan med ökad återvinning, återbruk och minskande mängder avfall till förbränning.
Under 2021 har SSAM lyckats överträffa de tidigare satta målen att nå en minskning av grovavfallet med 25% till år 
2025. Totalt sett för bolaget har mängden grovavfall minskat med 25% redan under 2021. I fyra av våra fem 
ägarkommuner har målet nåtts även individuellt; Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult kan alla presentera ett 
mycket gott resultat. I Växjö är det fortfarande en bit kvar. Detta har SSAM uppnått dels genom att våra 
medarbetare på återvinningscentralerna arbetar som aktiva guider men också genom införandet av nya fraktioner 
och tydligare skyltning på våra anläggningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING 
FÖR SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ AB

Styrelsen och verkställande direktören för Södra Smålands Avfall & Miljö AB avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Ägarförhållanden

Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra verksamhet avseende hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. I detta kan ingå att bolaget även ska äga, driva, förvalta, 
underhålla och investera i anläggningar som ingår i ägarkommunernas ansvar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall samt verksamhetsavfall.
Inom ramen för de för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och ägardirektiv får bolaget 
även utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster 
som har samband med föremålet för bolagets verksamhet. 
Bolaget ska utföra sin verksamhet och tillhandahålla tjänster så att bolaget långsiktigt bidrar till att främja hållbar 
utveckling och tillväxt inom regionen samt utveckla samhälls-, miljö- och kundnytta. 
Bolaget ansvarar administrativt för renhållningskollektiven i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds 
kommuner. 
 
Företaget har sitt säte i Växjö.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inget annat särskilt avges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Södra Smålands Avfall & Miljö AB
559077-5853

Framgångsfaktorerna för att nå målen i ägardirektiven innefattar en betydande styrning genom avfallstaxan, 
utveckling av vår kundkommunikation samt målgruppsanpassade insatser. Förutsättningen för att lyckas nå målen 
och minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser är att samverka med andra och utgå från kundens 
behov. I bolagets arbete för att göra skillnad är personalens engagemang och kompetens avgörande. 
Under kommande år kommer investeringar även fortsättningsvis att vara fokuserade på genomförande av 
förnyelse av återvinningscentraler och utveckling av fler obemannade flex-ÅVC:er för ökad servicegrad, faciliteter 
för sortering av osorterat avfall, nya deponiceller samt behovsanpassad tömning. Arbetet med sluttäckning av 
deponier kommer att intensifieras under kommande femårsperiod genom ett utökat samarbete med olika aktörer 
samt ägarkommunerna avseende hantering av massor. 
Bolaget arbetar systematiskt med identifiering, värdering och hantering av strategiska, operativa och finansiella 
risker. Politiska beslut och lagregleringar exponerar bolaget för politiska och finansiella risker. Utveckling av 
verksamheten och anpassning till nya och kommande regleringar pågår fortlöpande. 
Den budget som läggs för SSAM 2022 skapar utrymme för att ge bolagets kunder en ökad servicenivå samt stärka 
kvalitet och ambitionsnivå i utförandet bland annat genom den digitaliseringsplan som antagits. Den skapar även 
utrymme för satsningar på områdena återbruk och avfallsminimering genom den handlingsplan som antagits för 
cirkulär ekonomi - att öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning till 
55% senast 2025.
Genom att årligen sätta av till återställningsfond för kommunernas aktiva deponier bygger bolaget upp en 
reservering för att kunna möta framtida utgifter. Kostnader för genomförda återställningar av deponier runt omkring 
i landet ligger till grund för fonderingen. Det framtida återställningskravet på deponier utgör en finansiell risk då 
kapitalbehovet tillgodoses från den löpande verksamheten.
Tillämpning av förändringar i såväl den nationella som den europeiska lagstiftningen kan påverka förutsättningarna 
för företaget. Genom att aktivt delta i bransch- och intresseorganisationer verkar vi för att påverka utvecklingen av 
lagstiftningen på ett positivt sätt.

Ett projekt för att erbjuda matavfallssortering till flerfamiljsfastigheter och verksamheter i Markaryd, Växjö och 
Älmhult har pågått under delar av 2021. Även ett projekt för att erbjuda och införa fyrfack till fritidshusägare i 
Markaryd, Växjö och Älmhult har genomförts. 
I och med detta är SSAM nu färdiga i alla fem kommunerna med de två stora projekt vi inför bolagsstarten tog på 
oss att genomföra – fyrfacksprojektet och matavfallsprojektet. De här förändringarna som vi har genomfört på 
ganska kort tid innebär att mängden brännbart restavfall i våra fem kommuner kommer att minska med en 
tredjedel – från cirka 30 000 ton till cirka 20 000 ton. 10 000 ton som nu går till återvinning i stället för att eldas upp.
Det har under 2021 uppstått ett antal mindre avvikelser jämfört med budget, vilket resulterat i underskott jämfört 
med budget i ett av taxekollektiven. Detta underskott balanseras mot överskott tidigare år och påverkar inte 
bolagets rapporterade resultat. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa en budget i balans inför 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Verksamheten är huvudsakligen tillstånds- och anmälningspliktig och regleras av miljölagstiftningen. Vår 
tillståndsplikt avser driften av deponier och återvinningsanläggningar. Verksamhetens påverkan på miljön sker 
främst genom utsläpp till vatten och luft.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 206 775 194 212 159 696 0
Resultat e. finansiella poster 854 3 294 639 0
Balansomslutning 254 899 290 939 165 196 5 000
Soliditet (1) 3,4% 1,7% 3,3% 100,0%

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade förlust
Balanserat resultat -161 765
Årets resultat 0

-161 765

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras -161 765

-161 765

Förslag till dispositioner beträffande förlust (kronor)

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings och värderingsprinciper.

Skuldfört överuttag/underuttag av taxeintäkter
Bolagets verksamhet är en s.k. monopolverksamhet som ska tillämpa självkostnadsprincipen, vilket innebär att 
intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Bolagets verksamhet 
består av 5 renhållningskollektiv.
Bolaget betraktar därför inte årets överuttag som en vinst utan som en skuld som ska återföras till respektive 
renhållningskollektiv. Likaså betraktas underuttag som temporära och behandlas därmed inte som förlust utan 
hanteras inom respektive renhållningskollektiv.
Bolaget har en viss marknadsverksamhet som ligger utanför monopolverksamheten och årets resultat efter 
finansiella poster om 854 tkr härrör helt från marknadsverksamheten.
Nettoomsättningen uppgick under 2021 till 206 775 Tkr. Av nettoomsättningen kommer 23 848 Tkr från 
marknadsverksamheten. Nettoomsättningen har ökat med 3 363 Tkr avseende minskning/ökning av skuld till 
renhållningskollektiven. 
Bolagets soliditet per den 31/12 2021 var 3,4%.  Att soliditeten är låg beror på att resultat från 
renhållningskollektiven redovisas med nollresultat.
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RESULTATRÄKNING Not 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2, 3 206 775 194 212
Aktiverat arbete för egen räkning 0 265
Övriga rörelseintäkter 2 627 1 821

209 402 196 298

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -38 805 -36 228
Övriga externa kostnader 4, 5 -96 459 -96 195
Personalkostnader 6 -43 926 -39 778
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -26 581 -18 795
Övriga rörelsekostnader -38 0

Rörelseresultat 3 593 5 301

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 36 55
Räntekostnader och liknande kostnader 7 -2 775 -2 062

Resultat efter finansiella poster 854 3 294

Bokslutsdispositioner 8
Förändring överavskrivningar -904 -3 294

Resultat före skatt -50 0

Skatt på årets resultat 9 50 -106

ÅRETS RESULTAT 0 -106
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 10 84 0
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 11 0 0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
immateriella anläggningstillgångar 12 504 0

588 0
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 75 955 80 507
Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 2 484 2 121
Inventarier, verktyg och installationer 15 147 469 159 372
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 16 3 662 2 119

229 570 244 118
Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 17 1 076 551
Andra långfristiga fordringar 9 540 10 600

10 616 11 151

Summa anläggningstillgångar 240 774 255 269

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 502 24 035
Fordringar hos koncernföretag 0 75
Fordringar till ägarkommuner 891 0
Aktuella skattefordringar 274 0
Övriga fordringar 1 290 8 081
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 168 3 479 

14 125 35 670
Kassa och bank 0 1

Summa omsättningstillgångar 14 125 35 670

SUMMA TILLGÅNGAR 254 899 290 939
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 5 000 5 000

5 000 5 000
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -162 -56
Årets resultat 0 -106

-162 -162

Summa eget kapital 4 838 4 838

Obeskattade reserver 20 4 893 3 989

Långfristiga skulder 21
Skulder till kreditinstitut 165 000 179 000

165 000 179 000
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 14 000 14 000
Leverantörsskulder 16 663 25 302
Checkräkningskredit 23 3 207 18 105
Skulder till ägarkommuner 2 365 0
Aktuella skatteskulder 0 336
Övriga kortfristiga skulder 4 893 2 516
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 39 040 42 853

80 168 103 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 254 899 290 939
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Tkr)

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Balanserad vinst eller 

förlust Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 5 000 0 -56 4 944
Disposition av föregående års resultat -56 56 0

Årets resultat -106 -106
Summa värdeförändringar 0 0 0 0
  Utdelningar 0
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0
Utgående balans per 31 december 2020 5 000 -56 -106 4 838

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Balanserad vinst eller 

förlust Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 5 000 -56 -106 4 838
Disposition av föregående års resultat -106 106 0
Årets resultat 0 0
Summa värdeförändringar 0 0 0 0
  Utdelningar 0
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0
Utgående balans per 31 december 2021 5 000 -162 0 4 838

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS 2021-01-01 2020-01-01
(Tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 854 3 294
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
    Avskrivningar 26 581 18 725
    Nedskrivningar 0 37
    Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 38 34
Betald inkomstskatt -1 085 -621

26 388 21 469

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 16 533 -446
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 5 285 -4 881
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -8 639 -3 612
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 929 -11 310

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 496 1 220

Investeringsverksamheten
Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -150 0
Investeringar av materiella anläggningstillgångar -12 509 -130 046
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -10 600
Återbetald finanisell anläggningstillgång 1 060 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 599 -140 646

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 0 140 000
Amortering av lån -14 000 -7 000
Förändring av koncernkonto kommunen -14 898 6 426

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 898 139 426

Årets kassaflöde -1 0
Likvida medel vid årets början 1 1

Likvida medel vid årets slut 25 0 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Anläggningstillgångar

10 år
3-5 år

Byggnader omlastningsfickor 20 år
Övriga byggnader 15-33 år
Asfaltering/markarbeten omlastningsplatser 7-10 år
Övriga markanläggningar 10-20 år
Byggnadsinventarier 5-20 år
Kärl 7-10 år
Fordon 7-10 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år
Skyltar 5 år

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Tillstånd
System/platttformsutveckling,programvara och systemlicenser

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning  ("K3").

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
Intäkterna har ökats/minskats med den del som avser ”överuttag” respektive ”underuttag” och därmed minskar/ökar 
skulden motsvarande för respektive renhållningskollektiv.
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Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kassaflödesanalys

Nyckeltalsdefinitioner

Skulder för överuttag/underuttag från renhållningskollektiven

Viktiga uppskattningar och bedömningar

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som 
inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i 
uppskattningar främst relaterade till beräkningar för avsättning till återställningsfond inklusive efterbehandlingskostnad där 
ny beräkningar kan innebära förändrat behov av avsättning. 
Respektive ägarkommun äger deponier med tillhörande lakvattenanläggningar och har ansvaret för dess sluttäckning och 
efterbehandling. Respektive ägarkommun har gjort avsättningar för att hantera sluttäckning och efterbehandling i sina 
räkenskaper.
Avtal är tecknat mellan bolaget och respektive ägarkommun som reglerar ansvar och finansiering avseende bl.a. 
deponier.
Bolaget ansvar för driften av två aktiva deponier inklusive lakvatten i Äskya (Älmhult) samt Häringetorp (Växjö) på 
uppdrag av respektive ägarkommun. Bolaget ansvarar from 2019-01-01 för att ersätta kommunerna för dessa två aktiva 
deponier genom en i avtalet överenskommen ersättningsnivå i kronor per deponerat ton. Respektive kommun fonderar 
dessa medel för sluttäckningsändamål. Bolaget bokar upp fonderingen som en kortfristig skuld och därefter sker årlig 
överföring från bolaget till respektive kommun.
För de fall då dessa fonderade medel inte räcker kan kostnaderna täckas av renhållningstaxan. Detta gäller dock endast 
deponerat hushållsavfall.

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter 
för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Bolagets verksamhet är s.k. monopolverksamhet som ska tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter 
maximalt ska redovisas motsvarande för verksamhetens nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret 
fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag" vilket balanseras till kommande år. Då bolaget 
under 2019 påbörjade införande av nytt insamlingssystem, det s k fyrfackssystemet för alla renhållningskollektiv uppstod 
”underuttag” i ett par av renhållningskollektiven. Varken ”överuttag” eller ”underuttag” betraktas som vinst eller förlust utan 
återföres till respektive renhållningskollektiv och behandlas som en Upplupen kostnader och förutbetald intäkt.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren 2021 2020

Taxeintäkter renhållningskollektiv 196 503 187 163
Övriga intäkter 10 272 7 049
Summa 206 775 194 212

Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

2021 2020

Inköp 5,8% 4,2%
Försäljning 8,4% 8,3%

Not 4 Upplysning om ersättning till revisorn

2021 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
   Revisionsuppdrag 256 241
   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 36 40
   Skatterådgivning 42 96
   Övriga tjänster 12 125
Summa 346 502

Operationella leasingavtal - leasetagare

Förfallotidpunkt: 2021 2020
Inom ett år 2301 2239
Senare än ett år men inom fem år 8520 8938
Senare än fem år 2465 2840
Summa 13 286 14 017

Not 5 Leasingavtal

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal.
Totala leasingkostnader som kostnadsförts under året 4 989 Tkr (4 689 Tkr).
 
Avtalade framtida leasingavgifter förfaller till betalning enligt följande: 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Antal Varav Antal Varav 
Medeltalet anställda anställda antal män anställda antal män

75 52 60 40
Totalt 75 52 60 40

2021-12-31 2020-12-31

Kvinnor:
1 1
3 2

Män:
4 4
2 2

Totalt 10 9

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Löner, andra ersättningar m m

Löner och 
andra 
ersättningar

Soc kostn 
(varav 
pensions-
kostnader)

Löner och 
andra 
ersättningar

Soc kostn 
(varav 
pensions-
kostnader)

Samtliga anställda 31 457 12 680 28 366 10 884
(2 346) (2 377)

Totalt 31 457 12 680 28 366 10 884
(2 346) (2 377)

Styrelse och Styrelse och
Löner och andra ersättningar VD (varav VD (varav 
fördelade mellan styrelse- tantiem Övriga tantiem Övriga
ledamöter och anställda  och dylikt) anställda och dylikt) anställda

1 088 30 369 1 103 27 263
Totalt 1 088 30 369 1 103 27 263

Pensioner

Not 7 Räntekostnader och liknande kostnader

2021 2020
Räntekostnader till Växjö kommun 1 914 1 365
Övriga räntekostnader 861 696
Summa 2 775 2 062

   andra personer i företagets ledning inkl VD

2021 2020

2020

Företagets pensionskostnader uppgår till 332 (349) Tkr, för gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelse till 
dessa uppgår till 0 (0) Tkr.

Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 2 346 (2 377) Tkr. 

Vid uppsägning från företagets sida har verkställande direktör i Södra Smålands Avfall & Miljö AB 12 månaders uppsägningstid.

   styrelseledamöter

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

   styrelseledamöter

   andra personer i företagets ledning inkl VD

2020

2021

Avtal om avgångsvederlag
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Not 8 Bokslutsdispositioner

2021 2020
-904 -3 294

Summa -904 -3 294

Not 9 Skatt på årets resultat

2021 2020
Aktuell skatt -470 -309
Justering avseende tidigare år -5 -313
Uppskjuten skatt 525 515
Skatt på årets resultat 50 -106

Avstämning årets skattekostnad

2021 2020
Redovisat resultat före skatt -50 0

Skatt beräknad med skattesats 20,6 % (21,4 %) 10 0
-157 -7

-5 -313

-323 -302
Förändring uppskjuten skattefordran 558 515
Förändring uppskjuten skattefordran hänförlig till ändrad skattesats -33 0
Summa 50 -106

Årets redovisade skattekostnad 50 -106

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 94 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -10 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 0
Utgående redovisat värde 84 0

Not 11 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 244
Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -244
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Förändring överavskrivningar

Skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 

Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga 
avskrivningar
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31
Ingående förskott 0 0
Omklassificeringar 448 0
Investeringar 56 0
Utgående förskott 504 0

Not 13 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 91 267 88 044
Inköp 267 3 223
Försäljningar/utrangeringar -15 0
Omklassificeringar 848 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 367 91 267

Ingående avskrivningar -10 760 -5 281
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -5 652 -5 479
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 412 -10 760
Utgående redovisat värde 75 955 80 507

Byggnader och anläggningar är uppförda på mark som disponeras genom avtal mellan bolaget och ägarkommunerna.

Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 863 2 823
Inköp 30 40
Försäljningar/utrangeringar -63 0
Omklassificeringar 783 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 613 2 863

Ingående avskrivningar -742 -355
Försäljningar/utrangeringar 63 0
Årets avskrivningar -450 -387
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 129 -742
Utgående redovisat värde 2 484 2 121

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 177 083 51 697
Inköp 6 360 125 457
Försäljningar/utrangeringar -642 -71
Omklassificeringar 2 228 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 029 177 083

Ingående avskrivningar -17 711 -4 889
Försäljningar/utrangeringar 619 37
Årets avskrivningar -20 468 -12 859
Utgående ackumulerade avskrivningar -37 560 -17 711
Utgående redovisat värde 147 469 159 372
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Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 119 0
Omklassificeringar -4 309 0
Investeringar 5 852 2 119
Utgående redovisat värde 3 662 2 119

Not 17 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld

2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader i anläggningstillgångar 849 551
Andra outnyttjade skatteavdrag 227 0

1 076 551

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Upplupna intäkter 2 726 1 587
Övriga förutbetalda kostnader 1 442 1 892
Summa 4 168 3 479

Not 19 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 5 000 antal A-aktier med ett kvotvärde om 1 000 kr.

Not 20 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade överavskrivningar 4 893 3 989
Summa 4 893 3 989

Not 21 Långfristiga skulder till kreditinstitut

2021-12-31 2020-12-31
55 000 56 000

 110 000 123 000
Summa 165 000 179 000

Not 22 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

2021-12-31 2020-12-31
14 000 14 000

Summa 14 000 14 000

Not 23 Checkräkningskredit

Uppskjuten skattefordran

Långfristiga skulder som förfaller till betalning ett till fem år efter balansdagen:

Summa uppskjuten skattefordran

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:

Företagets koncernkonto utgör en del av Växjö Kommuns gemensamma koncernkonto. Växjö kommun står som avtalspart gentemot 
banken. Beviljad internkredit uppgick till 40 Mkr. Internkrediten var utnyttjad med 3,2 (18,1) Mkr 201231.

Förfallotidpunkt inom ett år efter balansdagen

1339



18 (19)

Södra Smålands Avfall & Miljö AB
559077-5853

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner och sociala avgifter 812 796
Upplupna semesterlöner 2 105 2 166
Upplupna pensionskostnader 1 460 1 045
Särskild löneskatt 1 138 569
Skuld renhållningskollektiv 23 404 27 827
Upplupen räntekostnad 113 127
Övriga poster 10 008 10 323
Summa 39 040 42 853

2021-12-31 2020-12-31
 Kassamedel 0 1

Summa 0 1

Not 26 Renhållningskollektiv

Växjö Älmhult Tingsryd Markaryd Lessebo
Omsättning Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
Taxeintäkter 99 060 23 234 21 577 15 500 10 885
Övriga intäkter 7 292 2 110 1 201 1 047 630
Summa 106 352 25 344 22 778 16 547 11 515

Kostnader
Insamling & transport -49 939 -11 550 -10 119 -6 284 -4 750
Återvinning & Behandling -29 078 -5 596 -6 680 -3 774 -3 960
Övrigt -3 812 -235 -576 -209 -365
Avskrivningar -13 719 -5 007 -2 359 -3 721 -1 206
Räntenetto -1 403 -303 -608 -248 -193
Gemensamma kostnader -12 120 -2 415 -2 234 -1 858 -1 577
Summa -110 071 -25 106 -22 576 -16 094 -12 051

Årets utfall -3 719 238 202 453 -536

Försäljning till ägarkommun 4 661 3 049 1 474 1 879 1 124
Inköp från ägarkommun 13 146 1 675 1 545 689 229

Anläggningstillgångar Växjö Älmhult Tingsryd Markaryd Lessebo

Ingående värde enligt plan 135 243 42 802 27 309 27 400 11 363
Årets nyanskaffningar 8 045 1 596 99 2 665 240
Årets utrangeringar -15 -603 0 -82 -20
Återföring avskrivningar utrangeringar 0 593 0 82 6
Årets avskrivningar enligt plan -13 934 -5 929 -2 253 -3 326 -1 121
Utgående värde enligt plan 129 339 38 459 25 155 26 739 10 468

I enlighet med kommunal lagstiftning redovisas nedan respektive renhållningskollektivs ekonomiska ställning. I denna ingår såväl 
direkta som indirekta externa intäkter och kostnader.

Intäkter fördelas direkt till renhållningskollektiven, Fördelning av kostnader på renhållningskollektiv sker direkt för de kostnader som 
det är möjligt. Gemensamma kostnader fördelas i förhållande till ägarandel för respektive kollektiv i enlighet med beslut om 
bolagsbildning.

Not 25 Likvida medel i kassaflödet
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Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 28 Disposition av företagets förlust
Till årsstämmans förfogande står följande ansamlade förlust

-161 765
Årets resultat 0

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten på 161 765 kr överförs i ny räkning.

Växjö den         /        2022

Anna Tenje Lars Altgård
Styrelsens ordförande

Bo Mazetti-Nissen Mikael Jeansson

Bengt Germundsson Jessica Cedervall

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.

Balanserat resultat
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           
  
 
Malmö den 11 februari 2022 Till ägarkommunerna i Kommunassurans 
  Tillställs resp. ekonomichef via e-post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2021 med anledning av 
ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående kommunal verksamhet i 
bolagsform 
Kommunassurans dnr. K2022.0006 
 
Styrelsen i det kommunala försäkringsaktiebolaget Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-
0294) har vid styrelsemöte den 10 februari 2022 beslutat att göra följande uttalande beträffande den 
verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2021.  
 
Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs uttalandet. Uttalandet kan 
utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.  
 
1. Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter 
 
Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom 
de är angivna i de för år 2021 gällande bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordning och ägardirektiv 
har efterlevts. 
 
2. Styrdokument 
 
Kommunassurans nu gällande bolagsordning antogs av årsstämman den 17 maj 2018. Kommunassurans 
nu gällande ägardirektiv antogs av årsstämman den 7 maj 2020. 
 
3. Bolagsstruktur 
 
Kommunassurans har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2021. Bolaget har heller inte 
avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2021. Bolaget ingår inte i någon koncernstruktur. 
 
4. Styrelsens arbete 
 
Enligt styrelsens arbetsordning, antagen i maj 2021, ska styrelsen hålla minst fem ordinarie 
sammanträden, dock bör minst sju sammanträden hållas. 
 
Styrelsen har under år 2021 hållit tio protokollförda sammanträden, varav två per capsulam. 
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5. Ärenden till delägarkommunernas kommunfullmäktige 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan ett kommunalägt bolag fattar beslut 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Under år 2021 har inte något ärende från 
Kommunassurans överlämnats till delägarkommunernas kommunfullmäktige. 
 
6. Rapportering 
 
Årsredovisning 2021, kallelse till årsstämma 2022, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer 
att tillställas respektive delägarkommun i enlighet med vad som stadgas i ägardirektivet.  
 
Årsstämmoprotokoll kommer att tillställas respektive delägarkommun efter att årsstämman har avhållits i 
maj månad 2022. 
 
__________ 
 
Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas. 
 
Enligt styrelsens uppdrag 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
Anders Ramäng 
VD 
 
Telefon direkt 040-611 24 50 
E-post anders.ramang@ksfab.se 
 
Sändlista 
• Akten K2022.0006 

• Alvesta kommun, genom ekonomichefen 

• Bjuvs kommun, genom ekonomichefen 

• Borgholms kommun, genom ekonomichefen 

• Bromölla kommun, genom ekonomichefen 

• Burlövs kommun, genom ekonomichefen 

• Båstad kommun, genom ekonomichefen 

• Eda kommun, genom ekonomichefen 

• Eslövs kommun, genom ekonomichefen 

• Essugna kommun, genom ekonomichefen 

• Grästorp kommun, genom ekonomichefen 

• Hultsfreds kommun, genom ekonomichefen 

• Hässleholms kommun, genom ekonomichefen 

• Högsby kommun, genom ekonomichefen 

• Hörby kommun, genom ekonomichefen 

• Höörs kommun, genom ekonomichefen 

• Jokkmokk kommun, genom ekonomichefen 

• Karlshamns kommun, genom ekonomichefen 

• Karlskrona kommun, genom ekonomichefen 

• Klippans kommun, genom ekonomichefen 

• Kristianstads kommun, genom ekonomichefen 

• Kävlinge kommun, genom ekonomichefen 

• Laholms kommun, genom ekonomichefen 

• Landskrona stad, genom ekonomichefen 

• Lekeberg kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Lessebo kommun, genom ekonomichefen 

• Ljungby kommun, genom ekonomichefen 

• Lomma kommun, genom ekonomichefen 

• Lunds kommun, genom ekonomichefen 

• Malmö stad, genom ekonomichefen 

• Malung/Sälen kommun, genom ekonomichefen 

• Markaryds kommun, genom ekonomichefen 

• Mönsterås kommun, genom ekonomichefen 

• Olofströms kommun, genom ekonomichefen 

• Osby kommun, genom ekonomichefen 

• Ovanåker kommun, genom ekonomichefen 

• Perstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Ronneby kommun, genom ekonomichefen 

• Simrishamns kommun, genom ekonomichefen 

• Sjöbo kommun, genom ekonomichefen 

• Skinnskattebergs kommun, genom 

ekonomichefen 

• Skurups kommun, genom ekonomichefen 

• Smedjebackens kommun, genom 

ekonomichefen 

• Staffanstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Surahammars kommun, genom ekonomichefen 

• Svalövs kommun, genom ekonomichefen 

• Svedala kommun, genom ekonomichefen 

• Sävsjö kommun, genom ekonomichefen 

• Sölvesborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Tingsryds kommun, genom ekonomichefen 

• Tomelilla kommun, genom ekonomichefen 

• Tranemo Kommun, genom ekonomichefen 

• Trelleborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Uddevalla kommun, genom ekonomichefen 

• Uppvidinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vadstena kommun, genom ekonomichefen 

• Valdemarsvik kommun, genom ekonomichefen 

• Vansbro kommun, genom ekonomichefen 

• Varbergs kommun, genom ekonomichefen 

• Vellinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vetlanda kommun, genom ekonomichefen 

• Vänersborgs kommun, genom ekonomichefen 

• Ydre kommun, genom ekonomichefen 

• Ystads kommun, genom ekonomichefen 

• Åstorps kommun, genom ekonomichefen 

• Åtvidabergs kommun, genom ekonomichefen 

• Älmhults kommun, genom ekonomichefen 

• Älvdalens kommun, genom ekonomichefen 

• Älvsbyns kommun, genom ekonomichefen 

• Ödeshögs kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Örkelljunga kommun, genom ekonomichefen 

• Östra Göinge kommun, genom ekonomichefen 

 

• Halmstads kommun, genom ekonomichefen 

(kopia för kännedom) 

• Styrelseordföranden (kopia för kännedom) 

• VD (kopia för kännedom) 

• Ekonomichefen/vVD (kopia för kännedom) 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 Namninsamling - Rätten till arbetsskor gäller 
inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad 
av Kommunal Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/85 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

ett beslutsunderlag för inrättande av skobidrag för personal inom vård och 
omsorg, förskola och fritids.  

2. Förslaget ska hanteras i samband med ordinarie budgetprocess. 

Utskottet ser det som önskvärt att medarbetare hanteras likvärdigt inom berörda 
förvaltningar. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling gällande rätten till arbetsskor inkom från Kommunal 2022-
04-04. I skrivelsen framförs att rätten till arbetsskor inte gäller alla som är 
anställda i Älmhults kommun. Anställda inom vård och omsorg samt skola och 
förskola får idag bekosta sina skor själva. Kommunal framför att de vill att 
arbetsgivaren ska bekosta skor till samtliga anställda inom vård och omsorg samt 
skola och förskola.  

Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet 2022-04-25 och gav då 
HR-avdelningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till 
personalutskottet i maj.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-04-25, § 18 

• Namninsamling från Kommunal daterad 2022-03-14  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 

Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M), Helen Bengtsson (S), Gun-Britt Cedergren (KD) och 
Gusten Mårtensson (C) lämnar följande yrkande: 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag för inrättande av skobidrag för personal inom vård och omsorg, 
förskola och fritids, och att förslaget ska hanteras i samband med ordinarie 
budgetprocess. 

Utskottet ser det som önskvärt att medarbetare hanteras likvärdigt inom berörda 
förvaltningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilsson (M) med fleras yrkande och finner att utskottet beslutat så.  

_____ 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Namninsamling- Rätten till arbetsskor gäller 
inte alla anställda i Älmhults Kommun, inlämnad 
av Kommunal Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/85 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens personalutskott ger HR-avdelningen i uppdrag att bereda 

ärendet och återkomma till personalutskottet i maj. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling gällande rätten till arbetsskor inkom från Kommunal 2022-
04-04. I skrivelsen framförs att rätten till arbetsskor inte gäller alla som är 
anställda i Älmhults kommun. Anställda inom vård och omsorg samt skola och 
förskola får idag bekosta sina skor själva. Kommunal framför att de vill att 
arbetsgivaren ska bekosta skor till samtliga anställda inom vård och omsorg samt 
skola och förskola.  

 

Beslutsunderlag 
• Namninsamling från kommunal daterad 2022-03-14  

 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 

Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsens personalutskott ger HR-
avdelningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till personalutskottet i 
maj. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om personalutskottet kan besluta i enlighet med Sonja 
Emilssons (M) förslag och finner att personalutskottet beslutat så.  

_____ 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Årets arbetsplats 2021 
Ärendenummer KS 2022/92 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen utser årets arbetsplats 2021, enligt förslag från juryn. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
HR-avdelningen fick i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram underlag för att 
utse Årets arbetsplats.  

Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” utgår från perspektivet Hållbarhet. Varje 
nominerad arbetsplats kommer bedömas efter tre olika bedömningsgrunder och 
samtliga är lika värdefulla för att anses vara en föredömlig arbetsplats. 

Nominering har genomförts under våren 2022 och har gjorts av chef eller 
arbetsplatsen genom ett digitalt enkätverktyg. Juryn nominerar vinnare till 
kommunstyrelsen. Vinsten utgörs av en prissumma som arbetsplatsen ska 
använda för någon gemensam aktivitet i linje med hållbar arbetsplats.  

Totalt har 5 olika arbetsplatser nominerats. En jury där följande professioner 
ingår; representant från HR-avdelningen, miljöstrateg, representant från 
ekonomiavdelningen samt fackliga företrädare, har gjort en samlad bedömning 
utifrån de tre kriterierna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samt att 
agenda 2030 ska vara en del i bedömningen, där även dessa 3 kriterier ingår som 
en stor del. 

 

Beslutsunderlag 
• Presentation av HR-avdelningens förslag till pristagare på personalutskottets 

sammanträde 2022-04-25  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 

Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen utser årets arbetsplats 2021, 
enligt förslag från juryn. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i enlighet 
med Sonja Emilsson (M) förslag och finner att personalutskottet beslutat så.  

_____ 

 

Beslutet skickas till 
Pristagare 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 Omfördelning av medel till laddstolpar i 
centrala Älmhult 
Ärendenummer KS 2022/108 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 

kronor från projekten 14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 
Korsningspunkt Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska nämnden föreslog 2022-04-26, § 39, 
kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult. 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14  

• Karta daterad 2022-03-02  

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med tekniska nämndens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat så. 

_____ 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-14 1(2) 

 

 

Tekniska förvaltningen  
Elinor Johansson   
elinor.johansson@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Tjänsteskrivelse om nya laddstolpar i centrala 

Älmhult  
Ärendenummer TN 2022/30 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska 
nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omfördela 300 000 kr för 
investering i laddstolpar i centrala Älmhult. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Karta daterad 2022-03-02 

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 

 

Ärendeberedning 
Tekniska nämnden fick sommaren 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda laddinfrastrukturen i Älmhults kommun. Detta arbete pågår och förväntas 
vara klart under hösten 2022. Under utredningens gång har två platser i centrala 
Älmhult pekats ut som lämpliga för byggnation av laddstolpar. Då det i 
dagsläget är brist på laddplatser föreslår tekniska förvaltningen att nya stolpar 
upprättas innan den stora utredningen är klar för att skynda på processen. 
Platserna som pekats ut som lämpliga är Älmhultsbostäder AB:s fastigheter 
Olivia 11 och Örnen 1, se rapport Nya laddstolpar i centrala Älmhult. Målet är 
att de nya stolparna ska vara på plats i september i år. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas för detta. Den totala kostnaden för projektet är cirka 
300 000 kr. Tekniska förvaltningen har för avsikt att söka bidrag från 
Naturvårdsverkets klimatklivet. Bidrag kan sökas på upp till 50 procent av 
totalkostnaden. 

Finansiering 

Tekniska förvaltningen föreslår att pengar från projekt 14121 Korsningspunkt 
Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt Svanabodavägen omfördelas till 
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investering av laddstolpar enligt rapporten Nya laddstolpar i centrala Älmhult. 
De båda projekten som pengarna föreslås omfördelas ifrån är framflyttade till år 
2025 på grund av att kostnadsutvecklingen gjort projekten dyrare och de avsatta 
medlen inte längre räcker för att genomföra projekten. Projekt på 
Svanabodavägen behöver dessutom ytterligare utredning och en trafikanalys.  

Driftmedel för laddstolparna behandlas i budgetarbetet för 2023. 

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kr för investering i laddstolpar i 
centrala Älmhult.  

 

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 

14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt 
Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala 
Älmhult. 

 

 

 

Elinor Johansson Anders Nyberg 

Utredningsingenjör Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För åtgärd 

Tekniska nämnden 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
Ärendenummer TN 2022/30 

 

Tekniska nämndens beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 

14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt 
Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala 
Älmhult. 

2. Tekniska nämnden fattar vid nästkommande sammanträde beslut om 
avgifterna för laddkostnad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige, punkt 1 

Tekniska nämnden, punkt 2 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september 2022. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden 
föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult. 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Karta daterad 2022-03-02 

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Tekniska nämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden fattar vid nästkommande 
sammanträde beslut om avgifterna för laddkostnad. I övrigt enligt tekniska 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 

Tekniska nämnden 
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Tekniska förvaltningen     
Elinor Johansson 
0476-55180 
elinor.johansson@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

Älmhults kommun 
 

Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
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Inledning 
Tekniska nämnden fick sommaren 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda laddinfrastrukturen i Älmhults kommun. Detta arbete pågår och förväntas 
vara klart under hösten 2022. Utredningen sker i samarbete med 
Älmhultsbostäder AB (ÄBO) och har i ett första skede pekat ut två platser i 
centrala Älmhult som lämpliga för byggnation av laddstolpar. Då det i dagsläget 
är brist på laddplatser föreslår tekniska förvaltningen att nya stolpar upprättas 
innan den stora utredningen är klar för att skynda på processen.  

 

Syfte 
Elbilen blir ett allt vanligare inslag i trafiken i Sverige och Älmhults kommun är 
inget undantag. Huvuddelen av laddningen av laddfordon sker vid icke-publika 
laddplatser i Sverige, det vill säga vid bostaden och arbetsplatsen där fordonet är 
parkerat under en längre tid. Även om publik laddinfrastruktur står för en liten 
del av laddningsbehovet kan tillgängligheten till publik laddinfrastruktur ha en 
viktig roll för personers förtroende för elfordon.  

Antalet laddfordon har ökat kraftigt de senaste åren och de befintliga offentliga 
platserna i centrum räcker inte längre till. Syftet med investeringen i nya 
laddstolpar är att fler ska känna sig trygga med att köra laddfordon samt att ge de 
som redan kör laddfordon möjligheten att ladda i centrala Älmhult. 

 

Avgränsning 
Denna investering är begränsad till samarbetet mellan tekniska förvaltningen och 
Älmhultsbostäder AB och berör därför enbart centrala Älmhult. Den större 
rapporten som beräknas vara klar under hösten 2022 behandlar laddinfrastruktur 
för hela Älmhults kommun.  
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Förslag på platser för nya laddstolpar 
Tekniska förvaltningen har i samarbete med ÄBO tagit fram två platser som 
anses lämpliga för laddstolpar. Det rör sig om ÄBO:s parkering på Prinsgatan 
(Olivia 11) och ÄBO:s parkering på Södra Parkgatan (Örnen 1), se bilaga 1. 

 

Olivia 11 

Fastigheten Olivia 11 ligger i korsningen mellan Köpmangatan och Prinsgatan. 
och ägs av ÄBO. Fastigheten har ett mycket bra läge för laddstolpar då de kan 
samutnyttjas på ett bra sätt vilket är en förutsättning för att få en hög 
utnyttjandegrad. Människor som arbetar i centrala Älmhult, kan ladda sina 
fordon under dagtid medan boende i området kan ladda nattetid.  

I ett första steg planeras cirka 4 laddstolpar med två uttag på varje stolpe 
placeras på fastigheten. Utöver dessa platser kommer snabbladdning 
möjliggöras. Alla stolpar blir publika men kan även hyras av boende i ÄBO:s 
fastigheter.  

 

Örnen 1 

Fastigheten Örnen 1 ligger i korsningen mellan Södra Parkgatan och Södra 
Krongatan. Fastigheten har ett mycket bra läge för kommunens poolbilar och 
besökande till kommunhuset samt besökande till centrala Älmhult. Fyra 
laddstolpar med två uttag på varje stolpe placeras på fastigheten. Detta möjliggör 
laddning för åtta bilar. Fyra av platserna reserveras till kommunens egna 
poolbilar som tidigare stått på Prinsgatans parkering. De resterande fyra 
platserna blir publika.  

 

Betallösning till befintliga laddstolpar 
I dagsläget har Älmhults kommun publika laddstolpar på två platser, parkeringen 
på Prinsgatan och vid stationen, totalt tre laddstolpar med två uttag på varje, se 
bilaga 1. Utöver det finns två laddstolpar med två uttag på varje för kommunens 
poolbilar på Prinsgatans parkering. Då poolbilarna planeras flyttas till Örnen 1 
blir stolparna på Prinsgatan publika. Samtliga laddstolpar kommer vara utrustade 
med betallösning. 
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Ekonomi 
ÄBO och tekniska förvaltningen står för investeringen och tar in ett externt 
företag som tillhandahåller en betallösning samt utför för drift och service av 
anläggningarna. Investeringskostnaden för åtgärder på fastigheten Olivia 11 står 
ÄBO för medan tekniska förvaltningen bekostar åtgärderna på Örnen 1. 
Investeringskostnaden för Örnen 1 uppskattas bli cirka 300 000 kr. Detta 
genererar kapitaltjänstkostnader på cirka 25 000 kr per år. Bidrag från 
Naturvårdsverket (Klimatklivet) går att söka för upp till 50 procent av 
investeringskostnaden. Om bidrag beviljas kommer kostnaden för projektet att 
reduceras med motsvarande summa. 

Driftkostnaden för de befintliga stolparna samt de nya stolparna på Örnen 1 till 
företaget som tillhandahåller betallösning, service och drift blir uppskattningsvis 
165 000 kr per år de första två åren. Efter två år beräknas beläggningsgraden 
vara så pass hög att stolparna börjar generera inkomster. Inkomsterna uppskattas 
bli cirka 10 000 kronor per stolpe och år vilket skulle innebära 90 000 kr per år. 
Då driftskostnaderna och intäkterna är grovt uppskattade bör en utvärdering ske 
inför budget 2024. 

 

Tidsplan 
Planen är att ha de nya laddstolparna på plats så snart som möjligt efter 
sommaren. Målet är att de är på plats i september.  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 Måltidspolicy (tidigare kostpolicy) 
Ärendenummer KS 2021/240 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Förslag på sammanträdet 
Stefan Jönsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med Stefan Jönssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 

Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll 
Matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tjänsteskrivelse - måltidspolicy  
Ärendenummer KS 2021/240 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden gav 2021-04-20 § 47 tekniska förvaltningen i uppdrag att 
revidera kommunens kostpolicy. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2013 och anses vara i behov av revidering. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag, daterat 2022-05-24. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-24 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2022-05-24  

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-09, § 113 

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16  

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16  

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19  

 

 

Ärendeberedning 
Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som 
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter. 
Måltidsavdelningen producerar och serverar måltider och 
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen är de mottagande 
verksamheterna. Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt 
hanterar måltider inom ramen för sitt uppdrag. 

Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med 
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö men 
också att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att 
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förvaltningarna har en gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar 
förutsättningar för en god utveckling av måltidsarbetet i kommunens 
verksamheter. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2021-11-09 § 113. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
kommunledningsförvaltningens förslag på reviderad måltidspolicy, daterad 
2022-05-24.  

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
måltidspolicy enligt kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2022-05-
24. 

 

 

 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 

Utredare Kommunchef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För åtgärd 

Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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Styrande dokument 
 

Måltidspolicy 
Ärendenummer KS 2021/240 
 
 

Dokumentinformation 
Fastställt av Kommunfullmäktige, 20XX-XX-XX § XX 
Gäller från och med 20XX-XX-XX 
Implementeras av Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ersätter XXXXXXXXXXXX 
Framtaget av Tekniska förvaltningen 
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1. Inledning 
Mat och måltider är centrala i våra liv som njutning, mötesplatser och 
kulturbärare. Med mat och måltider uttrycks kulturell tillhörighet, livsstil och 
identitet. Måltider fyller en central funktion för barns ätande och lärande i 
förskola, bidrar till goda resultat för elever i skolan och är en central del av vård 
och omsorg till äldre. 

Att aktivt främja goda och hållbara måltider bidrar till nöjda matgäster och stolt 
personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn och elever en förutsättning 
att utveckla goda hälsosamma matvanor och en sund inställning till mat. I vård 
och omsorg bidrar måltiderna grundläggande till att förebygga undernäring, 
sjukdom och bevara funktioner hos äldre. Dessutom bidrar de till god livskvalitet 
och fyller en viktig social funktion. 

Måltidspolicyn i Älmhults kommun är ett kommunövergripande dokument som 
ska vara vägledande och ge stöd till både nämnder och till berörda verksamheter. 
Måltidspolicyn gäller för alla verksamheter som på något sätt hanterar måltider 
inom ramen för sitt uppdrag. 

1.1 Syfte 
Måltidspolicyn säkerställer att det finns förutsättningar för att maten tillagas med 
fokus på en hållbar utveckling, att goda matvanor främjas i en trivsam miljö samt 
att det serveras säkra måltider som främjar en god hälsa. Att förvaltningarna har en 
gemensam syn på måltider genom måltidspolicyn skapar förutsättningar för en 
god utveckling av måltidsarbetet i kommunens verksamheter. 

1.2 Rutiner och överenskommelser 
Kvalitetskrav och tillvägagångssätt för genomförandet hänvisas till ”Rutiner för 
Måltidsverksamheten”. Beställningar och separata överenskommelser upprättas 
mellan berörda förvaltningar per budgetår. 

1.3 Uppföljning 

Måltidspolicyn följs upp då behovet i verksamheterna ändras och vid varje ny 
mandatperiod. 
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2. Kvalitetssäkring genom Måltidsmodellen 
Utgångspunkten för kvalitetssäkring av måltider är Livsmedelsverkets 
Måltidsmodell. Modellen består av sex pusselbitar som bildar en helhet kring 
måltiderna: god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. 

 

Figur 1 Livsmedelsverkets Måltidsmodell (2011). 

 
 

 

Goda måltider 
När maten tillagas med bra råvaror, god kunskap och känsla 
för matgästens behov bidrar det till både matglädje, kvalitet 
och att maten kommer gästerna till godo. 
 
 

Integrerade måltider 
Måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten.  
Exempelvis kan pedagoger på förskolan och i skolan delta i 
barnens måltider, använda ”Måltidspedagogik – lek och lär 
med mat” eller integrera måltider i olika läroämnen där det 
passar in.  

Även inom vård- och omsorg kan måltiderna integreras genom att de äldre deltar 
i avdelningskökets arbete med måltiderna. Hänsyn tas till individens egna 
preferenser, vanor och behov och måltiderna bör anpassas utifrån detta. 

 

Trivsamma måltider 
Måltiden bör få den tid den behöver. Måltidsmiljön 
anpassas till gästernas behov och arbetsmiljön och 
innefattar bland annat avsatt tid, buller, ljus och 
temperatur. I skolan behöver man få tid till att äta men 
också tid för att stå i matkö och för att ställa ifrån sig 
disken. Den sociala samvaron mellan barn/elever och de 
vuxna har stor betydelse för helhetsupplevelsen av 
måltiden. 
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I särskilt boende har varje gäst olika behov av tid och stöd för måltiden som skall 
tillgodoses. I särskilt boende bör varje måltid ge möjlighet till en trevlig 
måltidsupplevelse där den sociala samvaron är en av de viktigaste faktorerna. 

 

Miljösmarta måltider 
Älmhults kommun eftersträvar att upphandlade livsmedel 
bidrar till en hållbar utveckling för miljön och för bra 
livsvillkor för människor.  

Älmhults kommun eftersträvar låg klimatpåverkan 
avseende hur mycket energi det går åt för att producera de 
livsmedel verksamheterna använder i sina måltider.  

Ytterligare en aspekt för miljösmarta måltider är att ha kontroll över matsvinnet 
och eftersträva en så låg nivå matsvinn som möjligt. 

I miljöarbetet ingår det även att följa den nationella livsmedelsstrategin. I 
Älmhults kommun innebär det att använda handlingsplaner och konkreta 
åtgärder enligt av regionen beslutad Kronobergs Livsmedelsstrategi. 

Närproducerade livsmedel bör användas vid möjlighet. 

Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurs välfärd och hänsyn till 
miljön. Utgångspunkt i upphandlingar är svenska djurskyddsregler.  

Älmhults kommun väljer råvara baserat på en övergripande bedömning av 
miljöfaktorer varför det ibland kan bli en svenskodlad vara före en ekologisk från 
annat land om prisbild och säsong är mer fördelaktig för svensk råvara. 

 

Näringsriktiga måltider 
Måltiderna ska tillgodose matgästens behov av energi och 
näring. Barn och elever i skolan behöver näring för att 
växa, utvecklas och för att orka med dagen i förskola eller 
skola. Våra äldre behöver energi och näring för att orka 
ha en god livskvalitet. En god livskvalitet ger 
förutsättningar för att klara sina vardagsbestyr och främja 
fysisk och psykisk hälsa. 

Maten som erbjuds och serveras skall vara väl anpassad för gästens behov 
avseende näring och energi, därmed läggs en grund för vad en portion hälsosam 
mat innebär. Inriktningen ska vara att all mat och alla livsmedel som serveras i 
förskolan upp till gymnasieavslutningen håller samma höga kvalitet och 
näringsinnehåll. Det ska gälla oavsett var maten serveras, från förskolans 
frukostar, skolans utflykter till gymnasiets caféverksamhet. 
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Säkra måltider 
Alla som serverar mat åt andra är skyldiga att ha rutiner hur 
risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Egen-
kontrollprogrammet anpassas till den livsmedels-
verksamhet som bedrivs. 

Maten ska vara säker, gästerna ska få korrekt information och känna sig trygga i 
att inte bli sjuka av maten. Rutinerna ska vara dokumenterade och väl kända av 
berörd personal. 

 

3. Måltiden i verksamheten 

3.1 Livsmedelshygien och egenkontroll 
Livsmedelshantering i tillagningskök, mottagningskök, avdelningskök, 
seniorrestaurang, samt all caféverksamhet inom kommunens ramar omfattas av 
livsmedelslagstiftningen. Detsamma gäller när det serveras frukost och mellanmål 
i förskolan eller fritids eller för måltider som serveras vid skolans utflykter. Kravet 
är att det ska finnas rutiner för en säker mathantering när man lagar och serverar 
mat till någon annan. Se även avsnittet Säkra måltider. 

 
Gruppbostäder undantas från regeln då boendet räknas som en privatbostad (den 
boende lagar sin egen mat). 

 
3.2 Förskola, skola och fritidshem 
Inriktningen är att alla måltider ska utgå ifrån livsmedelsverkets riktlinjer och råd 
för de olika åldersgrupperna. Maten ska vara näringstät och främja en god hälsa. 
Måltidsavdelningen följer Livsmedelsverket riktlinjer och tillagar inga maträtter 
där jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön ingår. Till de grundläggande 
riktlinjerna hör även nordiska näringsrekommendationer samt Kost & Närings 
nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider vilka är 
grunden för de riktlinjer offentliga måltidsverksamheter förväntas följa i sitt 
arbete. 

Frukost respektive mellanmål baseras på bröd och/eller flingor eller müsli, 
proteinrika livsmedel som pålägg, mjölkprodukt eller berikad vegetarisk 
alternativ dryck och/eller yoghurt, grönsaker och frukt. Även här är det viktigt att 
söta och näringsfattiga livsmedel utesluts. 

I Livsmedelsverkets riktlinjer kan man läsa mer om generella råd: 

• Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. 

• Nationella riktlinjer för måltider i skolan. 
 

3.3 Skolans caféverksamhet 
Öppettiderna anpassas efter frukost och mellanmål, förmiddag och eftermiddag, 
cafeterian är stängd under lunchen. 

Utbudet i cafeterian bör ha samma inriktning som övrig måltidsverksamhet, 
näringsriktig och utan tomma kalorier. 
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3.4 Vård och omsorg 
För måltider inom särskilt boende gäller Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider 
i äldreomsorgen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
förebyggande av och behandling av undernäring.  

Grundläggande faktorer för att gästen / kunden ska tillgodogöra sig den energi och 
näring hen behöver är en bra måltidsordning. Måltiderna bör fördelas på tre 
huvudmåltider och tre till fyra mellanmål. 

För att bryta nattfastan kan en förfrukost serveras i anslutning till att kunden 
vaknat. Det är viktigt att nattfastan inte överstiger 11 timmar. De övriga 
måltidernas ordning beror på boendets tider. 

Måltiderna som serveras ska vara energirika och proteintäta.  
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Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(3) 

 

Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 Revidering av måltidspolicy (tidigare 
kostpolicy) 
Ärendenummer TN 2021/41 

 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

måltidspolicy daterad 2021-10-29 med ändringen att ta bort meningen ”på 
samma sätt som det traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta 
måltider på sidan 6. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77. Dnr 2012/202 195 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit 
åt tekniska förvaltningen att revidera policyn. 

En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. Förslaget har varit ute på remiss, svar har återkopplats och 
justeringar har utförts. Tekniska förvaltningens förslag till beslut är att tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad måltidspolicy. 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29.  

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16 

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29 

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19 

• Tekniska nämndens beslut 2021-04-20, § 47 
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 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(3) 

 

Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

• Kostpolicy för Älmhults kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-
30, § 77 

 

Tekniska nämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) yrkar att ta bort meningen ”på samma sätt som det 
traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta måltider på sidan 6 i 
underlaget Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29. 

Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande.  

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  

Votering begärs. 

Ordförande finner efter votering att tekniska nämnden beslutat i enlighet med 
Lars Henrikssons (C) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Lars Henrikssons (C) yrkande 
och NEJ för Helen Bengtssons (S) yrkande. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 

Roland Johansson (M) X 
  

Jens Jörgensen (M) X 
  

Helen Bengtsson (S) 
 

X 
 

Kent Ballovare (S) 
 

X 
 

Malin Bengtsson (S) 
 

X 
 

Lars Henriksson (C) X 
  

Lars-Gunnar Gustafsson (L) X 
  

Totalt 4 3 0 

Fyra ledamöter röstade JA, tre ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod 
från att rösta. 

_____ 
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Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kostchef  
Teknisk Chef  
Utbildningschef  
Socialchef 
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Tekniska förvaltningen  
Cecilia Blidö   
cecilia.blido@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Återkoppling på mottaget remissvar gällande 

måltidspolicy från Socialnämnden  
Ärendenummer TN 2021/XX 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 

nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas. 

Socialförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 

delges att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt Verksamhetschef 

inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas ut mot enhetschef. 

Vidare yrkar socialnämnden bifall på förslag på revidering av måltidspolicy. 

Tekniska förvaltningen har tagit del av mottagna synpunkter och återkopplar 

med motivering. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.  

• Riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen, Livsmedelsverket. 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  

 

 

Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 

nämnden har skickat den till socialnämnden för yttrande innan den kan antas. 

Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy. 

Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt 

Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas 

ut mot enhetschef. Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt 

kring byte av professionstitel kommer att justeras till Enhetschef enligt framfört 

önskemål.  

Jakob Willborg (M) lämnade tilläggsyrkande där Socialnämnden yrkar på 

förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga måltider” på sida 7. ”Inriktningen 
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ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att påverka sina måltiders 

sammansättning.”  

Tekniska förvaltningen ger följande återkoppling på tilläggsyrkandet: 

Självbestämmande, delaktighet och individanpassning är en viktig del i 

begreppet integrerade måltider och tydliggörs i Livsmedelsverkets gällande 

riktlinjer för bra måltider i äldreomsorgen:  

”Vanor och rutiner kring mat och måltider är en del av vår identitet och kan 

spegla en individs kulturtillhörighet, livsåskådning och tro. Måltiderna bör 

därför anpassas utifrån individens egna preferenser, vanor och behov”.  

Med utgångspunkt i gällande riktlinjer ser vi möjligheten att uttrycka betydelsen 

av tilläggsyrkandet under avsnittet integrerade måltider för att utifrån en 

helhetssyn få en bra koppling mellan lokal måltidspolicy och nationella 

riktlinjer.   

 

Tekniska förvaltningen föreslår  

Med hänvisning till ovan återkoppling på framförda yrkanden av Socialnämnden 

att dessa bifalles i enlighet med ovan förslag på placering av innehållet.  

 

 

Cecilia Blidö Anders Nyberg 

Kostchef Teknisk chef 

 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

 

1409



 Tjänsteskrivelse   

 2021-06-16 1(5) 

 

 

Tekniska förvaltningen  
Cecilia Blidö   
cecilia.blido@almhult.se 
 

Tekniska nämnden 
 

Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar 

gällande måltidspolicy  
Ärendenummer TN 2021/XX 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av 
mottagna synpunkter och återkopplar med motivering.  

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16.  

• Riktlinjer för bra måltider i skolan, Livsmedelsverket. 

• Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av kommunchefen 
2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av kommunchefen 2014-
02-06 § 3.  

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Remissvar måltidspolicy daterad 
2021-05-20.  

• Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30. 

• Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28. 

• Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) 
daterad 2021-04-20. 

 

Ärendeberedning 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 
nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan antas. 
Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att policyn 
behöver ändras utifrån några punkter. Tekniska förvaltningen har tagit del av 
mottagna synpunkter och återkopplar motiverande svar på synpunkterna.  

Tekniska förvaltningen återkopplar först allmänt kring måltidspolicy:  
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En av de övergripande utgångspunkterna i måltidspolicyn är Livsmedelsverkets 
gällande riktlinjer för bra måltider i skolan (2018) och de uttrycker följande om 
folkhälsoplan och måltidspolitiskt program: 

• De flesta kommuner beskriver sina folkhälsomål i en långsiktig 
folkhälsoplan som vanligtvis bygger på den av riksdagen antagna 
nationella folkhälsopolitiken.  

• Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att samhället ska skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För 
matens del gäller folkhälsopropositionens målområde 10: bra matvanor 
och säkra livsmedel. En viktig förutsättning för att målet ska nås är att 
många aktörer bidrar. Många kommuner har ett måltidspolitiskt program 
eller en måltidspolicy som redskap i arbetet för målområde 10. 

• Det måltidspolitiska programmet kan också omfatta kommunens beslut 
gällande regeringens mål och inriktning för ekologisk produktion och 
konsumtion samt åtgärder för att minska matsvinnet och måltidernas 
miljöpåverkan.  

• Förutom att komma fram till mål och ambitioner är det viktigt att 
tydliggöra ansvarsområden och ta fram en plan för uppföljning. En 
måltidspolicy kan tydliggöra målsättningarna inom områden som 
måltidskvalitet (till exempel näringsriktig, hållbar, säker, god, trivsam och 
integrerad) och organisation (kompetens, mandat, ansvarsfördelning).  

Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt kring att varje 

nämnd ska ansvara för måltidspolicyn:  

Ansvarsfördelningen är något som är en viktig del i en måltidspolicy och vid 
utarbetningen av underlaget har referenser inhämtats från flera kommuner med 
aktuellt uppdaterade policys. Där framkommer tydligt varje nämnds och 
tjänstepersons ansvar i linje med det som beskrivs i förslaget till måltidspolicy i 
Älmhults kommun. Alla nämnder som är berörda av måltider behöver därmed ha 
ansvar för sin del i måltidsarbetet. I föreslagen måltidspolicy beskrivs 
ansvarsfördelningen där verksamhetschef inom måltidsavdelning har det 
övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor vad gäller 
måltidsverksamheten. Det inkluderar kostverksamhetens delar kring 
måltidsarbetet inklusive ansvar för verksamhet, organisering, utförande och 
budgetansvar.  

Här följer några konkreta exempel där utbildningsförvaltningen bedöms ha ett 
ansvar: 

Måltider som intas på förskoleavdelning där utförare i förskolan lägger upp mat, 
serverar vid borden, vid utomhusaktiviteter vid skolutflykter, idrottsdagar och 
liknande även hanteras av personal som tjänstgör i utbildningsförvaltningen. I de 
sammanhangen har utföraren av måltidshanteringen samma skyldigheter att 
säkerställa att gällande livsmedelslagstiftning följs och efterlevs. Vidare 
förekommer att förskoleavdelningar själva serverar frukost eller mellanmål och 
tar emot måltider från kök.   

Lagstiftningen inom livsmedelsområdet syftar till att maten som serveras ska vara 
säker och att ingen ska bli lurad av maten. Regelverket ställer krav på alla som 
hanterar livsmedel i hela kedjan från jord till bord.  
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I redan nu gällande Handlingsplan Förskola, Skola Gymnasium Fastställd av 
kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-04, fastställd av 
kommunchefen 2014-02-06 § 3, framkommer att all mat som förtärs utanför våra 
restauranger ligger utanför kostenhetens ansvar och personal som medverkar i 
dessa måltider har samma regler att följa beträffande livsmedelssäkerheten som 
kostenheten har.  

Även en skolkafeteria lyder under livsmedelslagstiftningen och det ska finnas 
rutiner för att hantera, förebygga och åtgärda risker i samband med måltiderna för 
att säkerställa säkra måltider. Ansvaret för detta vilar på skolan som ansvarar för 
kafeterians servering.  

En annan aspekt som Livsmedelsverket tydliggör i riktlinjerna är att alla elever 
har minst 20 minuter att sitta ner och äta, utöver tid att ta mat och lämna disk, samt 
att skollunchen ska serveras mellan klockan 11.00-13.00. I gällande 
Handlingsplan beskrivs att i skolan arbetar vi med att det är en behaglig ljudnivå 
och att alla har möjlighet att äta i minst 20 minuter. Vidare ingår det i de 
pedagogiska delarna kring måltiderna bland mycket annat att eftersträva en 
ljudnivå som möjliggör en trivsam måltidmiljö. Måltiderna ska bidra till skolans 
pedagogiska uppdrag och används som ett verktyg i undervisningen. 
Livsmedelsverket beskriver detta som en del i integrerade måltider och att det 
finns en samsyn på skolan om vad en pedagogisk måltid är och de vuxnas roll vid 
måltiden.  

Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors 

ansvar kring arbetsmiljö:  

Skolverket och arbetsmiljölagstiftningen uttrycker att skolhuvudmannen har 
ansvaret för elevernas arbetsmiljö i skolan. Vi ser att vi i måltidspolicyn kan 
förtydliga formuleringen då det i gällande reglemente (fullmäktiges uppdrag till 
nämnderna) framkommer att nämnderna har fått ett mer utökat formellt 
personalansvar, bland annat när det gäller arbetsmiljö. Med anledning av detta 
ändrades också delegeringsordningarna. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 
går från nämnd till förvaltningschef och sedan vidare ut i organisationen som 
exempelvis till rektor. 

Rektor har det övergripande ansvaret för samtliga förekommande frågor gällande 
den skolenhet man är rektor för. Ett exempel är kring elevernas måltider är att 
tillgodose behovet av specialkost och anpassade måltider. Elevhälsoteam finns 
kopplat till varje skola och där finns rektor, speciallärare/specialpedagog, kurator 
och skolsköterska. På en del skolor finns även andra personalkategorier 
representerade i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska arbeta hälsofrämjande 
utifrån olika yrkeskompetenser och samverka med dem som det finns behov av 
för att stödja elever till högre måluppfyllelse. Detta framkommer i Rutiner vid 
specialkost och anpassad måltid för att underlätta samverkan mellan kostenhet 
som vilar under Tekniska Förvaltningen och förskolor och skolor som vilar under 
Utbildningsförvaltningen. Tanken är att det ska ge en tydlighet i ansvarsfördelning 
mellan tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen och en ökad 
likvärdighet för våra elever som har behov av specialkost eller anpassad måltid.  

När det gäller synpunkten att personalen i köket underställas rektor och budget för 
verksamheten också så vilar det ansvaret på tekniska förvaltningen och 
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verksamhetschef inom måltidsavdelning.  Måltiderna är en tjänst som 
tillhandahålls på alla skolor och förskolor i utbildningsförvaltningens regi.  

Ett förtydligande gällande förslaget till måltidspolicy är att det beskrivs att rektor 
”ansvarar för att all personal har kännedom om lagar och regler inom skolan och 
har förutsättningar och kompetens för att följa dem”.  

Se ovan punkt där hänvisning kring fördelning av verksamhetschef för 
måltidsavdelning respektive rektors ansvar. Det ges hänvisning till gällande 
riktlinjer för bra måltider i skolan samt gällande handlingsplan för Förskola, Skola 
Gymnasium Fastställd av kommunchefen 2013-10-16, § 22 Reviderad 2014-02-
04, fastställd av kommunchefen 2014-02-06 § 3 samt omnämnda rutiner vid 
specialkost och anpassad måltid.  

Tekniska förvaltningens återkoppling på mottagen synpunkt om rektors 

ansvar kring öppettider i skolkafeteria:  

Livsmedelsverket uttrycker tydliga riktlinjer kring öppettider i skolkafeteria i 
riktlinjer för bra måltider i skolan.  

”För att så många elever som möjligt ska äta den lagade skollunchen är det 
olämpligt att skolkafeterian konkurrerar om matgästerna vid lunchtid. Bäst är om 
kafeterian har stängt under tiden lunchen serveras, men öppet för eleverna att köpa 
frukost och mellanmål på morgon och eftermiddag”.  

En annan aspekt är att utgångspunkten är att skolluncherna som tillhandahålls i 
skolrestaurangerna är kostnadsfria näringsriktiga måltider enligt skollagen. Det 
bör vara eftersträvansvärt att gemensamt uppmuntra alla elever att besöka 
skolrestaurangen för att tillgodogöra sitt behov av energipåfyllnad och näring för 
att klara skoldagen på bästa sätt.  

Tekniska förvaltningens återkoppling på synpunkten att få in möjligheten 

för viltkött: 

Håkan Pettersson (S) föreslår att ”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå 
tekniska nämnden att under ”Svensk råvara” justera texten enligt förslag i kursiv 
stil eller på annat sätt få in möjligheten för viltkött. 

”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn 
tillmiljön, detta innefattar även viltdjur.” 
 

Föreslagen måltidspolicy är allmänt hållen och avgränsningen har satts vid att inte 
räkna upp specifika livsmedel utan att istället hänvisa till fördjupande 
referensmaterial. Viltkött ryms inom ramen för bra hållbara miljö- och 
klimatsmarta livsmedelsval. Svenska djurskyddsregler omfattar alla djur och den 
föreslagna måltidspolicyn inkluderar därmed även viltkött. Detta regleras i regler 
för upphandling gällande kött. I avsnittet om Miljösmarta måltider framkommer i 
förslaget att den nationella livsmedelsstrategin som är fastställd av Regeringen ska 
vara vägledande i miljöarbetet kring måltiderna. Regeringens bedömning är att 
produktion av vilt och renkött kan bidra till tillväxt i livsmedelskedjan. Sveriges 
viltstammar är en förnybar naturresurs som ger livsmedel av hög kvalitet med liten 
miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och regional utveckling.  

Mot bakgrund av Nationella Livsmedelsstrategin och som en del i framtidens 
miljösmarta måltider i kommunens måltidsservering utför Tekniska förvaltningen 
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för närvarande ett arbete med att se över upphandlingsmöjligheten av viltkött för 
att kunna introducera detta på kommunens matsedlar under höst/vinter 2021/22.  

Med denna motivering ser vi att hänsyn redan tagits till att inkludera viltkött i 
föreslagen måltidspolicy.  

 

Tekniska förvaltningen föreslår 

Med hänvisning till ovanstående punkter att ovan kompletterande information tas 
emot av utbildningsförvaltningen och att båda förvaltningar samverkar de 
uppkomna frågeställningarna för att nå en samsyn kring måltidsuppdraget som 
vilar på varje förvaltnings ansvar för att därefter framlägger ett samverkat förslag 
till måltidspolicy.  

Tekniska förvaltningen kontaktar utbildningsförvaltningen för möte i augusti för 
att samverka frågan.  

 
 

 

Cecilia Blidö Anders Nyberg 

Kostchef Teknisk chef  

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

Utbildningsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

§ 71 Måltidspolicy-remiss 
Ärendenummer UN 2021/154 

 

Utbildningsnämndens beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över an-

svarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till mål-

tidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 

2. Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå tek-

niska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan förvaltningarna. 

3. Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk 

råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möj-

ligheten för viltkött. 

”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn 

till miljön, detta innefattar även viltdjur.” 

Beslutsnivå 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 

nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan an-

tas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att 

policyn behöver ändras utifrån några punkter 

 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30 

 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28 

 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) da-

terad 2021-04-20  

Utbildningsnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) föreslår som tillägg: 

UN 2021/154

2021.889

2021-06-01
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 2021-05-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Utbildningsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

”Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att under ”Svensk 

råvara” justera texten enligt förslag i kursiv stil eller på annat sätt få in möjlig-

heten för viltkött. 

”Sverige har bland de högsta kraven vad gäller djurens välfärd och hänsyn till 

miljön, detta innefattar även viltdjur.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvalt-

ningens förslag samt Håkan Petterssons tilläggsförslag och finner att utbild-

ningsnämnden beslutar så. 

_____ 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 

Jenni Karlsson, verksamhetschef förskola 

Anna Rix Grönvall, verksamhetschef grundskola 

Samuel Svensson, verksamhetschef gymnasium/komvux
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Utbildningsförvaltningen  
Roger Johansson   
roger.johansson@almhult.se 
 

Utbildningsnämnden 
 

Remissvar måltidspolicy  
Ärendenummer UN 2021/154 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till måltidspolicy. Tekniska 

nämnden har skickat den till utbildningsnämnden för yttrande innan den kan 

antas. Utbildningsförvaltningen har granskat policyn och har kommit fram till att 

policyn behöver ändras utifrån några punkter. 

 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden 

 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 

 Förslag till Måltidspolicy daterad 2021-03-30 

 Motion om förebyggande skador orsakade av vildsvin daterad 2020-04-28 

 Sammanträdesprotokoll Revidering av måltidspolicy (tekniska nämnden) 

daterad 2021-04-20 

 

Ärendeberedning 
Utbildningsförvaltningen har läst igenom förslag till måltidspolicy och har också 

noterat att det finns en del saker i förslaget som bör ändras. 

Den första punkten som utbildningsförvaltningen reagerar på i förslaget till 

måltidspolicy är att varje nämnd ska ansvara för att måltidspolicyn efterlevs. Det 

är helt omöjligt för en nämnd att ansvara för en verksamhet som hanteras av en 

helt annan nämnd. Vare sig utbildningsnämnden eller utbildningsförvaltningen 

har någon möjlighet att bestämma över hur verksamheten, organiseras eller 

utförs och att i det läget lägga ansvaret på utbildningsnämnden känns 

främmande. Budgeten för verksamheten som är ett annat styrmedel som också 

hanteras helt under tekniska nämnden. 

Nästa punkt i förslaget till måltidspolicy, som utbildningsförvaltningen reagerar 

starkt på, är att kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbetsmiljön till 

rektor. Uppgiften kan inte delegeras till rektor. Det är helt tekniska nämnden 

som står för verksamheten i köken och i matsalen. Det är kostchef som har 

kännedom om livsmedelshantering och arbetsmiljö i kök, det kan inte rektor 

förutsättas ha. Det är heller inte rektor som har budgetansvar för verksamheten. 

Vidare listas i policyn vad rektor ska ansvara för. Enligt förslaget ska rektor 

ansvara för att varje barns/elevs individuella behov av måltid och näring. Rektor 

har ingen möjlighet att ta ett sådant ansvar för en verksamhet, som man inte har 

UN 2021/154

2021.890

2021-05-20
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något inflytande över. Under samma rubrik står det vidare att rektor ska ansvara 

för att barn/elev med behov av specialkost eller anpassad kost tillgodoses. För att 

detta ansvar ska kunna läggas på rektor måste personalen i köket underställas 

rektor och budget för verksamheten också. 

Den sista punkten i detta stycke beskriver att rektor ska ansvara för att 

personalen i köket har kännedom om lagar och regler inom skolan och har 

förutsättningar och kompetens att följa dem. Denna punkt skulle innebära att 

rektor tar fullt ansvar för skolbespisningens personal och dessutom för 

rekrytering eftersom kompetens ska bedömas. 

I förslaget till måltidspolicy föreslås också vilka öppettider som ska gälla i 

cafeterian på skolorna. Utbildningsförvaltningen menar att detta beslut ska ligga 

på rektor. Det finns en risk att elever lämnar skolans område om det inte finns 

någon cafeteria under lunchrasten. Elever korsar då vägar till närliggande affärer 

och det är inte önskvärt. Vidare servar cafeterian på Haganäs även komvux, som 

inte serveras någon lunch och att då inte ge dem möjligheten att köpa någon 

lättare förtäring under lunchen känns fel. 

Utbildningsförvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående punkter att 

förslaget till måltidspolicy arbetas om. 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 Utbildningsnämnden beslutar att föreslå tekniska nämnden att se över 

ansvarsfördelningen mellan kostorganisation och rektorer i förslaget till 

måltidspolicy, innan förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut. 

 Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå 

tekniska förvaltningen i översynen så att samsyn råder mellan 

förvaltningarna. 

 

 

 

Roger Johansson Underskrift 

Utbildningschef Titel 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

Tekniska nämnden
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Sammanträdesprotokoll 

 2021-05-19 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Revidering av måltidspolicy 
Ärendenummer SOC 2021/43 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession Verksamhetschef 

till enhetschef. 

2. Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

3. Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.  

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till 
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.  

Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 

En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
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 2021-05-19 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens behandling 

Förslag på sammanträdet 

Jakob Willborg (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 
Socialnämnden yrkar på förslag till tillägg sist i stycket ”Näringsriktiga 
måltider” på sida 7. ”Inriktningen ska vara att våra äldre ska ha möjlighet att 
påverka sina måltiders sammansättning.” 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om de ämnar besluta enligt tilläggsyrkandet 
från Jakob Willborg (M) och finner att de gör så.  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden  
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Socialnämnden  
Elin Görbring   
elin.gorbring@almhult.se 
 

Socialnämnd 
 

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare 

kostpolicy)  
Ärendenummer SOC  2021/43 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden remitterar förslag på reviderad måltidspolicy till 
socialnämnden för yttrande senast 2 juni 2021.  

Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 

En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 

 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10 

• Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40  

• Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  

 

 
Ärendeberedning 
Socialnämnden har låtit förvaltningen ta del av förslag till måltidspolicy. 
Förvaltningen delger att under Innehållsförteckning Ansvar och delavsnitt 
Verksamhetschef inom vård och omsorg, ska profession verksamhetschef bytas 
ut mot enhetschef.  

 

Socialnämndens förslag till beslut 
- Socialnämnden yrkar på förslag till ändring av profession 

Verksamhetschef till enhetschef. 
 

- Socialnämnden yrkar bifall på föreslag på revidering av måltidspolicy.  
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Elin Görbring Jenny Smedberg 

Utveckling- och administrationschef Socialchef 

 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Svar på motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 

2. Punk 3 i motionen avslås. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Förslag på sammanträdet 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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Kommunledningsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 
 

Svar på motion om strategiskt arbete mot 

arbetslösheten  
Ärendenummer KS 2022/47 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28, § 55 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05 

• Motion om strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult – Eva Ballovarre 
(S) 

 

Ärendeberedning 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen lämnas följande yrkanden: 

1. Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

2. Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

3. Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05 2(3) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen 
undersökt de i motionen framställda förslagen. Nedan behandlas punkterna 
separat. 

 

1. Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

Det pågår för närvarande ett arbete där kommunen söker nya lokaler till 
vuxenutbildningen med planerat flyttdatum 2024. I detta arbete undersöks 
möjligheten till samlokalisering för vuxenutbildningen, SFI och 
arbetsmarknadsenheten. Då motionens förslag är inkluderat i kommunens 
pågående arbete föreslår kommunledningsförvaltningen att punkten anses 
besvarad. 

 

2. Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

Från och med den 16 maj har arbetsmarknadsenheten påbörjat en ny 
arbetsprocess där individer som blivit beviljade bistånd automatiskt även får en 
tid att komma till arbetsmarknadsenheten så att ett möte kan ske med 
socialsekreterare och arbetsmarknadskoordinator. Då motionens förslag redan 
verkställts på arbetsmarknadsenheten föreslår kommunledningsförvaltningen att 
punkten anses besvarad. 

 

3. Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår avslag till punkt 3 med motiveringen att 
nämnderna bör ansvara för och bedöma vardera förvaltnings kapacitet att ta 
emot praktikanter. Dock vill kommunledningsförvaltningen påpeka vikten av att 
kommunen föregår med gott exempel gällande att få ut fler individer i arbetslivet 
och att samtliga nämnder prioriterar att ta fram praktikantplatser inom sina 
verksamheter.  

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Punkt 1–2 i motionen anses besvarade. 

2. Punk 3 i motionen avslås. 

 

 

Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 

Utredare Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-04-05 3(3) 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 Motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) 
Ärendenummer KS 2022/47 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) lämnade 2022-02-25 in en motion om strategiskt arbete mot 
arbetslösheten i Älmhult. I motionen föreslås följande: 

 Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma 
lokaler. 

 Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person 
från arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen 
försörjning.  

 Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha 
praktikplatser som arbetsmarknadsenheten kan fördela.  

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-02-25 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 

Kommunstyrelsen 

1428



 

 
Strategiskt arbete mot arbetslösheten i Älmhult  
 
En av Älmhults största framgångsfaktorer genom åren har varit att vi haft en hög 
sysselsättning och låg arbetslöshet – så vill vi att det ska fortsätta att vara. Älmhults kommun 
har idag en högre arbetslöshet än snittet i Kronoberg – den totala ungdomsarbetslösheten 
särskilt. I vår kommun sticker kategorin utrikes födda ungdomar sticker ut där siffran ligger 
på 18.5 % arbetslöshet. (Januari, 2021, statistik hämtad från Newsworthy).  
 
Trots pandemin har vi sett att det i andra kommuner lyckas att minska arbetslösheten och 
öka antalet arbetstillfällen – men det krävs tydlighet från politiken och strategiskt mål att 
arbeta mot. Vi tror att nyckeln till minskad arbetslöshet är utbildning.  
 
Resultaten i gymnasiet sjunker och visar att andelen elever som tog examen på Haganässkolan 
inom 3 år endast var 53 % och 52 % inom fyra år. Andelen som uppnår grundläggande 
behörighet till högskolan är cirka 43 % och betygspoängen ligger genomsnittligt lågt. (Statistik 
hämtad från Kolada).  
  
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har de senaste åren ökat kraftigt. Antalet barn som lever 
i familjer med ekonomiskt bistånd är över 300 individer. Sannolikheten att själv hamna i 
beroende av ekonomiskt bistånd om man levt med det som liten är hög – denna utveckling 
måste brytas! 
 
Dialogen med näringslivet och kunskap om vilken kompetens som efterfrågas är viktig. 
Kommunen ska ha en möjliggörande näringslivspolitik så att företag både kan utvecklas och 
etablera sig i kommunen. Samtidigt måste elevernas resultat och andelen som klarar 
utbildningen på kommunens gymnasium bli högre.  
 
För att lyckas minska behovet av ekonomiskt bistånd och öka sysselsättning krävs krafttag 
och samverkan. Kommunen måste ta ledarrollen i detta. Samverkan mellan 
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och vuxenutbildningen måste utvecklas. 
Kommunen ska vara förebilder gällande att ha praktikplatser för personer långt från 
arbetsmarknaden med målet att på sikt bli självförsörjande.  
 

 
Vi socialdemokrater vill se ett strategiskt arbete för att öka sysselsättningen i kommunen och 
föreslår följande:   
 
• Att placera vuxenutbildningen, SFI och arbetsmarknadsenheten i samma lokaler.  
• Att personer som beviljas försörjningsstöd omgående ska träffa en person från 

arbetsmarknadsenheten för att så snabbt som möjligt komma i egen försörjning.  
• Att ställa krav på att alla förvaltningar i kommunkoncernen ska ha praktikplatser som 

arbetsmarknadsenheten kan fördela.  
 
 
Eva Ballovarre – 2022-02-25 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 Svar på motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är 
besvarad.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25, § 93 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-31 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-17 1(2) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Paul Robertsson  

0476-551 41 
Paul.robertsson@almhult.se 
 

Kommunstyrelsen 

 Yttrande över motion om översyn av kommunens 

vindkraftsplan 
Dnr 2022/84  

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna har genom Michael Öberg inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag på att Älmhults kommun skall göra en översyn 
av kommunens vindkraftsplan.  

I motionen framhålls bland annat att vindkraftsplanen ska peka ut områden som 
är lämpliga för vindkraft men även områden som är olämpliga för ändamålet, vi-
dare framhålls att det kan underlätta för vindkraftsintressenter att hitta rätt lokali-
sering och ge fastighetsägare möjlighet att använda sin mark på ett effektivt sätt.  

Motionären yrkar på att en aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults 
kommuns vindkraftsplan. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Älmhults kommun tidigare har 
haft en vindkraftsplan som tematiskt tillägg till översiktsplanen men i samband 
med antagande i fullmäktige av nu gällande översiktsplan 2016-09-26, §124, be-
slutades att vindkraftsplanen utgår och Älmhults kommun har därmed sedan an-
tagandet av nu gällande översiktsplan inte några utpekade vindkraftsområden.  

För närvarande pågår arbete med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan för 
Älmhults kommun. Denna ska vara antagen senast september 2024. I samband 
med detta finns då möjligheten, om det är den politiska viljeinriktningen, att re-
videra tidigare ställningstagande kring vindkraft och vindkraftsplan.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån detta att frågan om översyn av 
kommunens vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med 
att ta fram ny översiktsplan för Älmhults kommun. 

  

Beslutsunderlag 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-17 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan daterad 2022-03-17 

• Älmhults kommuns översiktsplan 2016-09-26, §124 
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 Tjänsteskrivelse   

 2022-05-17 2(2) 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen. 

- Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att översyn av kommunens 

vindkraftsplan hanteras inom ramen för det pågående arbetet med att ta fram 

en ny översiktsplan för Älmhults kommun och att motionen därmed är be-

svarad.  

 

 

 

  

 

Paul Robertsson Susann Pettersson 

Samhällsbyggnadschef        Kommunchef 

 

 

Beslutet skickas till 

Michael Öberg (MP) 
Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 68 Motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg, Miljöpartiet 
Ärendenummer KS 2022/84 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till arbetsutskottets 
sammanträde senast i juni 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-28 in en motion om översyn av 
kommunens vindkraftsplan. I motionen lämnas följande yrkande:  

• Att aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults kommuns 
vindkraftsplan.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-12 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 93 

• Motion om översyn av kommunens vindkraftsplan – Michael Öberg (MP) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunledningsförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat så. 

_____ 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-03 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

1435



Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 

Kommunfullmäktige 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Motion om översyn av kommunens 
vindkraftsplan från Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2022/84 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2022-03-28 in en motion om översyn av 
kommunens vindkraftsplan. I motionen föreslås följande: 

• Att aktualitetsprövning och översyn görs av Älmhults kommuns 
vindkraftsplan. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-03-17 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd  

Kommunstyrelsen 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-05-25 
DNR 2022/XX  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 

 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för ekonomi- och upphandlingsavdelningen  

maj 2022 

Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde juni månad 2022. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut beslutsfattare beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

2.12 
 

Borgensförbindelse ElmNet 
AB 

Borgensförbindelse Kommuninvest, 
omsättning lån 19,5 mnkr ElmNet AB 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 
kontrasignerat. Delegat  
är KSO, Gusten 
Mårtensson 

2022-05-04 Lånenr 
145775 

4.1 Underteckna avtal Direktupphandling av bokslutsprogram, 
Cope Business Sweden AB – 
Kommunresurs 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-05 Dnr KS 
2022/112 

4.1 Tilldelningsbeslut Momsåtervinning, Refero AB Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-10 Dnr KS 
2022/110 

 

 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-05-25 
DNR 2022/XX  2(2) 

 

2.3 
 

Uppta lån Omsättning lån 50 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-13 Offertnr 
2022946 

2.3 
 

Uppta lån Omsättning lån 55 mnkr, affärsavslut 
Kommuninvest enligt offert. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-13 Offertnr 
2022950 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 50 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-13 Lånenr 
146336 

2.12 
 

Underteckna lånehandlingar Kontrasignering låneavtal 55 mnkr 
Kommuninvest. KSO delegat. 

Ekonomichef, Christina 
Utterström 

2022-05-13 Lånenr 
146334 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-05-25 
DNR 2022/27  1(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 

Förteckning över delegeringsbeslut för kommunchef maj 2022 

Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde juni månad 2022. 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 
motsvarande 

3.7 Beslut om ersättare för 
kommunchef under perioden 
2022-07-04 – 2022-08-05 

Följande personer utses under perioden 
2022-07-04 – 2022-08-05 (vecka 27–31) 
till ersättare för kommunchefen, att överta 
kommunchefens delegerade beslutsrätt 
inklusive attesträtt:  
-Vecka 27, Robert Palmqvist, It- och 
digitaliseringschef 
-Vecka 28, Paul Robertsson, 
Samhällsbyggnadschef 
-Vecka 29, Magnus Källström, 
Kommunikationschef  
-Vecka 30, Anders Nyberg, Teknisk chef  
-Vecka 31, Anna Elmgren, HR-chef 

Kommunchef 2022-05-24 2022/125 

 

 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-05-25 
DNR 2022/27  2(2) 
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 Förteckning   

 DATUM 2022-06-07 
DNR 2022/27  1(1) 

 

Kommunledningsförvaltningen  
  
 

Kommunstyrelsen 

 

 

Förteckning över delegeringsbeslut för förvaltningschef för juni månad 

Återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde juni månad 2022. 
 
Samtliga delegeringsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Fyll i förteckningen nedan och skicka den till KS@almhult.se senast 28e varje 
månad. Om beslutet innehåller sekretess skrivs texten med rött. 
 

Delegation1 Ärende Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Dnr eller 

motsvarande 

3.7 Samlingsärende - 
Delegeringsbeslut om 
ställföreträdande 
förvaltningschefer 

 

Utse följande personer till 
ställföreträdande förvaltningschefer för 
tekniska förvaltningen för respektive 
angiven period:  

- Monika Skowronski Amaral, 
verksamhetschef för individ och 
familjeomsorgen, för perioden 4 
juli 2022 - 7 augusti 2022.  

Jenny Smedberg, 
socialchef 

2022-06-02 KS 2022/58 

 

 

 

 

1 Aktuell punkt i delegeringsordning 
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 8/2022 

Vårt ärendenr: 
22/00003 

 

  
 2022-05-20   

    

   
 

 

 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 

 

 Kommunstyrelserna 

Regionstyrelserna 

 

Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges 
Kommuner och Regioner 2023 
Ärendenr: 22/00420 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 20 

maj 2022 beslutat om sammanträdesplan för beredningar, delegationer, arbetsutskott 

och styrelse till följande 

 

Beredningar/Delegationer/AU   Styrelse 

26 januari      27 januari 

Februari mötesfri 

9 mars       10 mars 

20 april      21 april 

25 maj       26 maj 

15 juni       16 juni 

Juli och augusti mötesfria 

21 september      22 september 

26 oktober      27 oktober 

30 november      1 december 

14 december      15 december 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

 

Anders Knape 

Ordförande 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Upphandlingsplan 2022 
Ärendenummer KS 2021/238 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen vill använda sig av möjligheten av att i ett tidigt skede 

följa och få möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående upphandlingar: 

• Finansiell fordonsleasing. 

• Färskt kött och charkuteriprodukter. 

• Furulund – huvudentreprenad VA, mark. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten ska inför varje budgetår sammanställa förvaltningarnas 

planerade upphandlingar i en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen ska 

användas som ett verktyg för planering och prioritering, samt för att visa 

presumtiva anbudsgivare vilka upphandlingar som kommunen planerar.  

Kommunstyrelsen ska inför varje kalenderår informeras om de upphandlingar i 

upphandlingsplanen som överstiger 50 prisbasbelopp. Kommunstyrelsen kan 

genom detta ärende välja ut och besluta om uppföljning av de specifika 

upphandlingar som man i ett tidigt skede vill få möjlighet till att lämna 

synpunkter på.   

Bifogas upphandlingsplan 2022 för information och beslutsunderlag om de 

upphandlingar som överstiger 50 prisbasbelopp som kommunstyrelsen väljer att 

specifikt följa.    

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-14, § 174 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01  

• Upphandlingsplan 2022 daterad 2021-12-07 
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Sammanträdesprotokoll  

 2022-01-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsens 

beslutat så.  

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Upphandlingsavdelningen 
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 2022-05-17 Sidnummer, beslut 1(2) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Ekonomisk uppföljning per mars 2022 - 
kommunövergripande 
Ärendenummer KS 2022/102 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

ekonomiska uppföljning per mars 2022. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att återkomma med nämndens 
fördjupade analys och åtgärdsplan senast i juni 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1. 

Kommunstyrelsen punkt 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska uppföljningen per mars, ges en helårsprognos av kommunens 
förväntade resultat för år 2022. Uppföljningen omfattar endast 
driftredovisningen. 

Kommunens samlade helårsprognos visar ett resultat på 13 miljoner kronor som 
innebär en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor. 

I delårsrapporten per augusti kommer en fördjupad uppföljning göras som 
omfattar både ekonomi och verksamhet och bedömning av förväntad 
måluppfyllelse. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-03, § 56 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 

• Älmhults kommun, ekonomisk uppföljning per mars 2022, 2022-04-26  

• Utbildningsnämndens beslut 2022-04-13, § 38, 2021/118 

• Socialnämnden beslut 2022-04-27 SN, § 52, 2022/37,  

• Tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 44, TN 2022/56  
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunstyrelsen beslut 2022-05-17  

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-26, § 33 KFN 2022/5 

• Miljö- och byggnämndens beslut 2022-04-19, § 32, MOB 2021/38 

• Gemensamma nämnden beslut 2022-04-11, § 31, GNF 2022/8 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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 2022-04-05 Sidnummer, beslut 1(7) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Årsredovisning 2021 Älmhults kommun 
Ärendenummer KS 2022/36 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 

årsredovisning 2021. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisning 2021 till revisorerna. 

3. Kommunstyrelsen ålägger utbildningsnämnden att komma till 
kommunstyrelsen och presentera en plan för att vända de negativa resultaten 
på gymnasieskolan.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige punkt 1 

Kommunstyrelsen punkt 2-3 

 

Ajournering  
Kl. 11.27-11.36 

 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns årsredovisning beskriver det gångna årets verksamhet och 
det ekonomiska resultatet samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts.  I 
årsredovisningen redovisas omvärldsanalyser, ekonomiska analyser och 
personalredovisning. Årsredovisningen omfattar både kommunens egen 
verksamhet och verksamhet som bedrivs i bolag.  

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna senast den 15 
april året efter det år som redovisningen avser.  

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet. Revisorerna granskar bokslut och årsredovisningen 
och lämnar en särskild revisionsberättelse. 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-22, § 42 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-15 

• Årsredovisning 2021 Älmhults kommun 

• Årsanalys 2021 Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-15 § 5  

• Årsanalys 2021 Socialnämnden, 2022-02-23 § 27 

• Årsanalys 2021 Gemensamma nämnden familjerätt, 2022-02-14 § 14 

• Årsanalys 2021 Utbildningsnämnden, 2022-03-02 § 20 

• Årsanalys 2021 Tekniska nämnden, 2022-02-15 § 20 

• Årsanalys 2021 Överförmyndarnämnden, 2022 

• Årsanalys 2021 Miljö och byggnämnden, 2022-02-21 § 15 

• Årsanalys 2021 Kommunstyrelsen, 2022-03-15 § 4 

• Årsanalys 2021 Kommunfullmäktige, 2022-03-28 § 4 

• Årsredovisning 2021 Älmhultsbostäder AB, 2022-03-03 § 4 

• Årsredovisning 2021 Elmen AB, 2022-03-01 § 7 

• Årsredovisning 2021 ElmNet AB, 2022-02-14 § 307 

• Årsredovisning 2021 Älmhults Terminal AB, 2022-02-21 § 4 

• Årsredovisning 2021 Södra Smålands Avfall och Miljö AB, 2022 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Förslag på sammanträdet 
Gusten Mårtensson (C) och Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  

Eva Ballovarre (S) yrkar som tillägg till årsbokslutet 2021:  

1. Att en handlingsplan för säkrare prognoser arbetas fram under 2022.  

2. Att utbildningsnämnden åläggs att komma till kommunstyrelsen och 
presentera en plan för att vända de negativa resultaten på gymnasieskolan.  

3. Att inför bokslut 2023 ta fram förslag på hur arbetet enligt Agenda 2030 på 
ett tydligt sätt kan redovisas.   

4. Att all personal (inklusive personer inom daglig verksamhet) i Älmhults 
kommun får en sommargåva som gynnar det lokala näringslivet. (kostnad 
650 000 kronor - finansieras av resultatet 2021)  
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

5. Att alla ungdomar som sökt feriearbete hos Älmhults kommun erbjuds detta, 
gärna med koppling till att arbeta med hållbarhet och biologisk mångfald. 23 
av årets sökande fick ej någon plats. (kostnad - 180 000 kronor - finansieras 
av resultatet 2021) 

6. Att samhällsföreningarna eller motsvarande tilldelas 50 000 kronor med syfte 
att skapa trivsel och aktiviteter. (Eneryda, Virestad, Liatorp, Diö, Hallaryd, 
Delary, Göteryd och Pjätteryd – kostnad 400 000 kronor - finansieras av 
resultatet 2021).  

 

Gusten Mårtensson (C) yrkar avslag på Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1 
och 3–6. 

Lars Ingvert (S) yrkar bifall till Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkanden 1–6. 

 

Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Eva 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

 

Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 1 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 1.  
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 2022-04-05 Sidnummer, beslut 4(7) 

 

Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot Ja Nej Avstod 

Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 

Beslutsomgång 3 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 3 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 
 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 3.  

Ledamot Ja Nej Avstod 

Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsomgång 4 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 4 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 4.  

Ledamot Ja Nej Avstod 

Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 

Beslutsomgång 5 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 5 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 5.  
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot Ja Nej Avstod 

Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg (M)  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 

 

Beslutsomgång 6 
Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) tilläggsyrkande 6 mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall av tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster mot 4 ja-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande 6.  

Ledamot Ja Nej Avstod 

Yvonne Jonsson (C)  X  
Sonja Emilsson (M)  X  
Soili Lång-Söderberg  X  
Lars-Gunnar Gustafsson (L)  X  
Gun-Britt Cedergren (KD)  X  
Eva Ballovarre (S) X   
Ann Johansson (S) X   
Lars Ingvert (S) X   
Stefan Jönsson (S) X   
Börje Tranvik (-)   X 
Gusten Mårtensson (C)  X  
Resultat 4 6 1 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Revision 
Respektive nämnd 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Flytt av delar av vuxenutbildning från 
Haganässkolans lokaler 
Ärendenummer KS 2021/254 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsavdelningen att tillsammans 

med utbildningsförvaltningen undersöka möjligheten att flytta delar av 

vuxenutbildningens verksamhet från Haganässkolan. 

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-15, § 146, att föreslå kommunstyrelsen 

att undersöka möjligheten att flytta delar av vuxenutbildningens verksamhet från 

Haganässkolan.  

 

Elevantalet inom både vuxenutbildningen och gymnasiet ökar och är i behov av 

utökade lokaler. Utbildningsförvaltningen ser flera fördelar med att dela på 

vuxenutbildning och gymnasium, dels ur ett trygghetsperspektiv och att 

gymnasieskolans lokalanvändning kan bli flexiblare, dels ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Det ställs inte samma lagkrav på en vuxenutbildning som på en 

gymnasieskola. Vuxenutbildningen likställs med kontorslokaler och de lagkrav 

som finns för dessa. På skollokaler ställs andra krav på uppehållsutrymmen och 

matsalar. För att möjliggöra gemensam användning av specialsalar behöver 

vuxenutbildningen lokaliseras i närheten av Haganässkolan. Yrkesvux behöver 

vara fortsatt samlokaliserad med gymnasiet.  

 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-01, § 4 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16 

• Utbildningsnämndens beslut 2021-12-15, § 146 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-08 
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Kommunstyrelsen 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

 

• Utbildningsförvaltningens lokalutredning 2021-Haganässkolan daterad 2021-

06-15 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så. 

_____ 

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Utbildningsnämnden 
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