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1(2)

Kommunfullmäktige 2022-06-20
Plats och tid
Haganässkolans aula, klockan 18:30.

Bo Mazetti-Nissen (M)
Ordförande

Amanda Olsson
Sekreterare

Offentlighet
Sammanträdet webbsänds. Information om webbsändningen finns på Älmhult
kommuns webbplats.
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Kallelse/Underrättelse
2(2)
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 118 Årets arbetsplats 2021
Ärendenummer KS 2022/92

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen utser Ryfors skola till 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
• Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-04-25, § 19

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens personalutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Pristagare Ryfors skola
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

Sammanträdesprotokoll
2022-04-25

Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

§ 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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-04-25

Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsens personalutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2022-06-14

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens beslut
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.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-14

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsen

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
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-31, § 73
• 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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-14

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsen

• Geoteknisk utredning Haganäsområdet, Bååth AB, 1983

Kommunstyrelsens behandling
Förslag på sammanträdet
Gusten Mårtensson (C), Sonja Emilsson (M) och Gun-Britt Cedergren (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-31

Sidnummer, beslut 1(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 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.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-31

Sidnummer, beslut 2(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-31

Sidnummer, beslut 3(3)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2022-05-04
Kommunledningsförvaltning
Malin Svensson
malin.svensson1@almhult.se

1(6)

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 202202-23
• 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 201806-19
• 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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Tjänsteskrivelse
2022-05-04

3(6)

 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
Barn som berörs av detta beslut:
Datum:

Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen
Barn i
Älmhults
kommun

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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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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Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19,32-40)

x

x

Rätt till utbildning (art. 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (art. 26 och 27)
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:
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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4

d1

p1

p2

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder

C

Centrum

E1

Pumpstation

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Sankmark
Öppen mark

b1

Källare får inte finnas,

b2

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

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,

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

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

p4

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

Gemensamhetsanläggning

e4

Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,

p5

e5

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

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

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

e6

K

Kontor

e7

L1

Odlingslotter

e

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,

Kronobergs län

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

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,

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

f

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

20

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Beslutsdatum
Godkännande

4 kap. 6 §

4 kap. 18 § 1 st p.

Antagande
Antagande

Ritning 2/5

Laga kraft

22-05-10

Reviderad

Utformning
f1

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

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

Markreservat
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Detaljplan för

a2

e3

Detaljhandel

4 kap. 21 §

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

u1

H

Handlingar:
Planprogram
Samrådsredogörelse program
Plankarta med planbestämmelser

a1

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

Rutnät med koordinat

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Markhöjd

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Villkor för lov
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),

Nivåkurva med höjdvärde

Belysningsstolpe

4 kap. 9 §

Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,

p3

Transformatorstation

111,1

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

Genomförandetid

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

E2

111

Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,

e2

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Park

Löv- respektive barrskog
Löv- respektive barrträd

m1

Placering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Ägoslagsgräns

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

Fastighetsstorlek

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

e1

Minsta takvinkel i grader,

Vattendrag

Utförande

Utfartsförbud,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsbeteckning

Vägkant, gångbana

Stängsel och utfart

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

N=111100

4 kap. 12

Bebyggandets omfattning
PARK1

Högsta nockhöjd i meter,

ALEN 1

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

4

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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.

Mark och vegetation

Bullerskydd

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Verksamheter

Skydd
Naturområde

1

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Z

0.0

Park

4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

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

kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA

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

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,

e9

Utformning av allmän plats

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

f3

Skola

Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

S

Användningsgräns
Administrativ gräns

15

f4

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Planområdesgräns
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P

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Karin Wennberg
Planarkitekt

Malin Svensson
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt
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GRÄNSBETECKNINGAR

e8

Parkering

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata

GÅNG

Gångväg

CYKEL

Cykelväg

PARK
NATUR

87
/1
6

Verksamheter

Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 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.

Byggnad

e10
e11

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

f6

Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,

Slänt

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,

e12

Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,

e13

c-plats1

Cirkulationsplats,

Damm1

Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,

Allé1

Allé med planterade träd i en rad,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

e14

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

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Marken får inte förses med byggnad,

Mark och vegetation
beläggning1

SKYDD1
SKYDD2

Markens höjd får inte
ändras1

Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska behållas,
Markens höjd får inte ändras,

vall1 0,0

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

12

Markens höjd över angivet nollplan,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0

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

Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,

d1

p1

p2

e1

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder

C

Centrum

E1

Pumpstation

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Sankmark
Öppen mark

b1

Källare får inte finnas,

b2

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

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,

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

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

p4

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

Gemensamhetsanläggning

e4

Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,

p5

e5

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

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

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

e6

K

Kontor

e7

L1

Odlingslotter

e

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,

Kronobergs län

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

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,

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

f

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

21

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Beslutsdatum
Godkännande

4 kap. 6 §

4 kap. 18 § 1 st p.

Antagande
Antagande

Ritning 3/5

Laga kraft

22-05-10

Reviderad

Utformning
f1

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

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

Markreservat
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Detaljplan för

a2

e3

Detaljhandel

4 kap. 21 §

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

u1

H

Handlingar:
Planprogram
Samrådsredogörelse program
Plankarta med planbestämmelser

a1

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

Rutnät med koordinat

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Markhöjd

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Villkor för lov
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),

Nivåkurva med höjdvärde

Belysningsstolpe

4 kap. 9 §

Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,

p3

Transformatorstation

111,1

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

Genomförandetid

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

E2

111

Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,

e2

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Park

Löv- respektive barrskog
Löv- respektive barrträd

m1

Placering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Ägoslagsgräns

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

Fastighetsstorlek
4

Bebyggandets omfattning
PARK1

Minsta takvinkel i grader,

Vattendrag

Utförande

Utfartsförbud,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsbeteckning

Vägkant, gångbana

Stängsel och utfart

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

N=111100

4 kap. 12

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

Bullerskydd
Skyddsvall

25

Högsta nockhöjd i meter,

ALEN 1

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

4

§ 1 st 1 p.

bullerskydd1 3

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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.

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
Naturområde

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

Z

0.0

Park

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

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

kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA

4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

e9

Utformning av allmän plats

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,

Skola

Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

f3

S

Användningsgräns
Administrativ gräns

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

f4

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Planområdesgräns

Torg

9

Meters

P

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

Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Karin Wennberg
Planarkitekt

Malin Svensson
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Instans
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e8

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

f3

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

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter,

4 kap. 16

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

PLANBESTÄMMELSER

P

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

S

Skola

e9

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

f4

Z

Verksamheter

Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom
egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 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.

Byggnad

e10
e11

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

f6

Längsta tillåtna fasadlängd är 55 m,

Slänt

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,

GRÄNSBETECKNINGAR

Parkering

Användningsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Egenskapsgräns

Utformning av allmän plats

Planområdesgräns

Xref ritning: ..\..\..\..\..\DP\Grundkartor fastighetsutr\Äskya 1_27 Furulund\Teckenförklaring_Äskya 1_27, 2022-05-10.dwg
..\..\..\..\..\DP\Grundkartor fastighetsutr\Äskya 1_27 Furulund\Grundkarta_Äskya 1_27, 2022-05-10.dwg
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Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

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

e12

Lägsta byggnadshöjd är 5 meter,

e13

c-plats1

Cirkulationsplats,

Damm1

Damm anlagd för omhändertagande av dagvatten,

Allé1

Allé med planterade träd i en rad,

e14

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

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Marken får inte förses med byggnad,

Mark och vegetation

TORG

Torg

beläggning1

Befintlig markbeläggning med naturlig vegetation ska behållas,

GATA

Gata

Markens höjd får inte
ändras1

Markens höjd får inte ändras,

Gångväg

CYKEL

Cykelväg

PARK
NATUR
SKYDD1
SKYDD2

0.0

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

12

Markens höjd över angivet nollplan,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

0.0

Skydd
Park
Naturområde

vall1 0,0

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

Vall med en angiven höjd i meter över anslutande marknivå,

bullerskydd1 3

kap. 12 § 1 st 2 p.

4

d1

p1

p2

e1

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder

C

Centrum

E1

Pumpstation

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Sankmark
Öppen mark

b1

Källare får inte finnas,

b2

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

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvadratmeter,

4 kap. 18 § 1 st p.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,

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

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

p4

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

Gemensamhetsanläggning

e4

Största byggnadsarea är 400 m² per fastighet,

p5

e5

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

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

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

f1

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

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,

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom

f

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter

e6

K

Kontor

e7

L1

Odlingslotter

e

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning,

Kronobergs län

22

Beslutsdatum
Godkännande

4 kap. 6 §

4 kap. 18 § 1 st p.

Antagande
Antagande

Ritning 4/5

Laga kraft

22-05-10

Reviderad

Utformning

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

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

Markreservat
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Detaljplan för

a2

e3

Detaljhandel

4 kap. 21 §

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

u1

H

Handlingar:
Planprogram
Samrådsredogörelse program
Plankarta med planbestämmelser

a1

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

Rutnät med koordinat

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Markhöjd

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen, Älmhults kommun

Villkor för lov
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller
sammanbyggas i fastighetsgräns. (Gäller ej komplementbyggnad),

Nivåkurva med höjdvärde

Belysningsstolpe

4 kap. 9 §

Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft,

p3

Transformatorstation

111,1

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

Genomförandetid

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

E2

111

Bländskydd mot väg 23 ska finnas inom fastigheten,

e2

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Park

Löv- respektive barrskog
Löv- respektive barrträd

m1

Placering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Ägoslagsgräns

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar

Fastighetsstorlek

Bullerskydd med en höjd av 3 meter över anslutande marknivå,

Bebyggandets omfattning
PARK1

Minsta takvinkel i grader,

Vattendrag

Utförande

Utfartsförbud,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsbeteckning

Vägkant, gångbana

Stängsel och utfart

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

N=111100

4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

Bullerskydd
Skyddsvall

25

Högsta nockhöjd i meter,

Trakt-, kvarterstrakts- och fastighetsgräns

ALEN 1

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

4

kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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.

4 kap. 5 § 1 st 2 p.
4 kap. 5 § 1 st 2 p.

§ 1 st 1 p.

UPPLYSNINGAR

Observera att väg 23 är utpekad som transportled för farligt gods.
Ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Karin Wennberg
Planarkitekt

Malin Svensson
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Instans

ANTAGANDEHANDLING
2022-05-10
Ärendenummer 2020-112

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

PLANBESKRIVNING
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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.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

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 2016-1212 § 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.
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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
Planillustration, 2022-05-10
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, 201812-17
− 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

Bild 14

Bild 13

Bild 15

Bild 12 - 15. Bilder från planområdet. Skogbevuxen mark, småkullig. Jordbruksmark. Små
vattendrag.
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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
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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 gångoch 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 GCväg 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 GCväg 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.

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

58

36

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 Dammdagvattendamm.
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. Eområdena 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.

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

70

48

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

80

58

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 markoch 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 idrottsoch 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 pnormen. 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 dagvattenanläggningarna 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 2020-1214). 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.

Fastighet
Äskya 1:27

Äskya 1:20

Äskya 1:31

Köpmannen 2

Äskya 3:1

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Utgift för
Bilda fastighet för alla ytor
fastighetsreglering planlagda som allmän plats
och avstyckning
med kommunalt
huvudmannaskap.
Kvartersmark styckas av till
egna fastigheter.
Intäkt för Äskya
Del av fastigheten regleras
1:20.
in i Äskya 1:27. *
Utgift för Äskya
1:27
Intäkt för Äskya
Del av Äskya 1:20 och 1:27
1:20 och 1:27.
regleras in i fastigheten.
Utgift för Äskya
Del av fastigheten regleras
1:27
in i Äskya 1:27.
Intäkt för
Del av Köpmannen 2
Köpmannen 2.
regleras in i Äskya 1:27.
Utgift för Äskya
Gemensamhetsanläggningen
1:27
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.
Intäkt för Äskya
Del av Äskya 3:1 regleras in
3:1.
i Äskya 1:27.
Utgift för Äskya
1:27

Utförande
Fastighetsreglering och
avstyckning

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering och
omprövning av
gemensamhetsanläggning

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.

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

99

77

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 VAanslutningsavgifter. 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
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Karin Wennberg
Planarkitekt

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

103

81

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

Naturvård 1
Friluftsliv1
Kulturmiljövård
Kommunikationer

Skyddad natur

1
2

Berörs
ej

Påverkan

Ingen
X
X
X

Naturreservat1
Natura 20001
Biotopskydd1

X
X

Ängs- och betesmarker1
Våtmarker1
Sumpskogar 2

X
X

Kommentarer

Liten

Måttlig

X

Stor

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.

X

X

Ett biotopskyddat
småvatten och en stenmur
vid jordbruksmark påverkas
och tas bort vid
genomförande av
planförslaget.
Kyrke myr och Froafälle
mosse ligger väster
respektive öster om
planområdet. Båda klassade
som sumpskog. Förslaget
bedöms inte påverka
sumpskogen negativt.

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartorapp/?startapp=skogligagrunddata
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Nyckelbiotoper1
Växt- och djurliv,
rödlistade arter 3
Strandskydd

Vatten

Grundvatten
Ytvatten
Dricksvattentäkt
Dagvatten

X
X
X
X
X
X
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.

3

https://www.artportalen.se
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Kulturmiljö

Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö

Hushållning

Mark, vatten och
infrastruktur

X
X

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.

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

106

84

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.

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

107

85

Föroreningar mark

Lukt
Ljus
Radon
Strålning,
elektromagnetiska fält

Miljömål & hållbar
utveckling

X

X
X
X

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.

Öster om väg 23 går en
större luftledning.
Magnetfältsberäkning har
genomförts av E.ON. för att
säkerställa att
strålningsnivåerna ej är
höga inom planområdet.
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
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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.
86

Farligt gods

X

Översvämning

X

Ras och skred

X

Mellankommunala
frågor
Andra planer och
program

X

Övrigt

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 godsled i Älmhults kommun.
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.

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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GRANSKNINGSHANDLING
Datum 2022-03-14
Ärendenummer 2020-112

Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund,
Älmhult, Älmhults kommun
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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.
Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

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
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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.

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.

De norra gränserna till Äskya 1:20 kan
komma att behöva fastighetsbestämmas då
den ska utgöra gräns mellan kvartersmark
och allmän platsmark.

Fastighetsbestämning genomförs i
samband med fastighetsbildning vid
genomförande av planen.

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 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.

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.

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.

Konsekvenserna för befintliga
rättigheter inom planområdet
förtydligas i planbeskrivningen.

Inlösen av allmän platsmark
Det bör i genomförandebeskrivningen
framgå att inlösen av allmän platsmark kan
ske tvångsvis.

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.

Plankartan justeras så att höjdangivelse
för lägsta byggnadshöjd finns angivet.

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.

Noteras.

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
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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 naturoch 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
Ansökan om dispens från biotopskyddet
Biotopskydd ges miljöer som exempelvis på har skickats in och beslut i ärendet
grund av sina särskilda egenskaper är
fattas innan detaljplanen antas.
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
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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 lakvattendammarna. 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.
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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 (EBHstödet) 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 tillsynsmyndigheten 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.

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

121

12

på fastigheten och föroreningen kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP
KULTURMILJÖLAGEN
Noteras.
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.

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 dagvattenåtgärderna, då grundvattennivån ligger högt i
området. Vi vill påpeka att miljökvalitetsnormer inte är riktvärden i dagvatten, utan är
gränsvärden i recipienten vid statusklassningen.
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.

Planförslaget har justerats så att
kvartersmark inte placeras inom 30
meter från väg 23 och byggrätt inte
inom 50 meter.

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.

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.

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.

Planförslaget justeras och i
granskningsförslaget ligger ingen
kvartersmark i direkt anslutning till
Danska vägen.

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

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, 2018-0619) 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.

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.

Ovanstående kategorisering gäller även för
Noteras.
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.
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 gångoch 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.

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.

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.

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.

Planbeskrivning:
Inga synpunkter kommer lämnas angående
Noteras. Frågan om risk för
mark- och grundvattenförhållandena på
översvämning har tagits i beaktning i
platsen eftersom det kommer redovisas
framtagen dagvattenutredningen.
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

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.

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.

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.

Överensstämmer med kommunens
intentioner för området.

Fjärrvärmeutbyggnad i området är ett måste
så att anslutning till de nya bostäderna kan
ske.

Noteras, styrs inte i detaljplanen men
samråd sker med huvudman för
fjärrvärmeutbyggnad.

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.

Noteras.

Behovet av bostäder i Älmhult är stort och
denna detaljplan är ett viktigt led för att
tillgodose detta.
2. E.ON Energidistribution AB
Teknisk beskrivning
Inom planområdet har E.ON markförlagda
låg- och mellanspänningskablar, en
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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 077122 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skyddaledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html

Noteras.

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.

Noteras.

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.

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.

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

Efter dialog med E.ON. kompletteras
plankartan med bestämmelsen E2transformatorstation 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 (E2transformatorstation). 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.

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.

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.
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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 Markoch 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-casescenario” 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).

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.

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.
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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.
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.

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

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.

Hoppas på förtydliganden och tillägg i den
aktuella planen.

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
Planarkitekt

Arpine Minasyan
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.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

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
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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 justera. Ytan mellan
gång/cykelområde och ZHK planläggs
med användningarna GÅNG och
CYKEL samt egenskapsbestämmelsen
allé.

PLANKARTAN FÖLJER INTE
BOVERKETS REKOMMENDATIONER
Bestämmelsen om korsmark är inte
formulerad enligt rekommendationerna i
Boverkets planbestämmelsekatalog ”Marken
får endast förses med (t.ex.
komplementbyggnad”.

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.

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.

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.

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

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”.
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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.

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.

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA
PLANER?
Av planbeskrivningen framgår att befintlig
detaljplan P0765-13/5 upphör att gälla när
ny detaljplan vinner laga kraft. Även P076511/11 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

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.

Planbeskrivningen kompletteras och
förtydligas i frågan.

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.

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.”
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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.

Planbeskrivningen kompletteras med
kartbild som redovisar planerad
fastighetsreglering i samband med
genomförande av planen.

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?

Se kommentar ovan.
Fastighetsregleringen sker på frivillig
basis.

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.

Fastigheten Köpmannen 1 tas bort från
tabellen och planbeskrivningen
kompletteras med kartbild som
redovisar planerad fastighetsreglering i
samband med genomförande av planen.

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.

Planbeskrivningen kompletteras med en
förtydligad beskrivning hur
gemensamhetsanläggningen
Köpmannen ga:1 påverkas och
hanteras.

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

Noteras. Gränserna som ritas i
detaljplanen mellan kvartersmark och
allmän plats blir gällande och styrande.
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förändringar i fastighetsindelning och
omfattning av ev.
gemensamhetsanläggningar, med plankartan
som bakgrund.

genomförande av planen.
Planbeskrivningen kompletteras också
med en karta som visar omfattningen av
gemensamhetsanläggningarna inom
området.

Det anges inte något om vem som initierar
och bekostar de lantmäteriåtgärder som
behövs för genomförandet av detaljplanen.

Planbeskrivningen kompletteras med
beskrivning av vem som bekostar de
lantmäteriförrättningar som behövs för
genomförande av detaljplanen.

PLANSTRIDIG BEFINTLIG FASTIGHET Vid genomförande av planen kommer
Egenskapsbestämmelsen d1 omfattar område fastigheten Äskya 1:31 utökas och
kommer således inte vara planstridig.
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.

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.

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

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

Plankartan kompletteras med
markreservat för
gemensamhetsanläggning för
kvartersmark/P-parkering utmed
Handelsvägen.
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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.

kommun och fastighetsägare men ej i
form av ett servitut.

HUVUDMANNASKAP OCH
Noteras.
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.

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.

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.
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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.

Indexeringen sker automatiskt i
ritningsprogrammet för detaljplan.
Ingen ändring görs.

E7 saknas bland egenskapsbestämmelserna.
Nummer bör inte hoppas över.

Plankartan justeras

Odlingslotter är utlagd som L1. Då det bara
finns ett sådant område räcker det med L.

Då bestämmelsen är preciserad till att
endast omfatta odlingslotter får
bokstaven ett index enligt Boverkets
allmänna råd.

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.

Planbeskrivningen kompletteras med att
en ledningsrätt ska upprättas inom uområdet.

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

146

10

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.

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 201611-08.

P- PARKERING VID ODLINGSLOTTER
Ej beskrivet i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen kompletteras.

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.

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.

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.

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 ebestämmelserna.

ÖVRIGA FRÅGOR
Lantmäteriet har i tidigare förrättning
återfunnit samfälld mark inom Äskya
skifteslag. Någon utredning görs inte inom

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 ÄskyaFurulund. 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.

Noteras.

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
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Sverige i utvecklingsarbetet lovar gott
inför framtiden.
3. Trafikverket
Noteras.
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.
Noteras.
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. 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.

Noteras.

Slutligen vill Trafikverket kommentera
kommunens samrådsredogörelse där både
inkomna synpunkter och kommunens svar
presenteras på ett tydligt och strukturerat
sätt.

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.

Noteras

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
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som planeras.
Lakvattendammar Äskya
Noteras
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.

Planbeskrivningen kompletteras med
information enligt yttrandet.

Noteras.
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.
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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.

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.

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.

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.

Beskrivningen av parkmark med enskilt
huvudmannaskap utvecklas i
planbeskrivningen.

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.

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.

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.

Noteras.

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

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.

förutsättningar som 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.

Noteras.

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.

Beskrivningen av hur byggnadshöjd
kompletteras enligt yttrande.

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.

Planbeskrivningen kompletteras med
information om vad som avses vara
bostadsrum enligt förordning
(2015:2016) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.

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.

Planbeskrivningen justeras enligt
yttrandet.

Plankarta:
Plankartan kompletteras inför
antagande med information om hur
detaljplanen bekostas.

Av plankartan bör det framgå 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.

Se svar ovan, då samma synpunkt
framförs under rubriken
”planbeskrivning” och punkten ”sida 37
dagvattenhantering”.

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.

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:

Planbeskrivningen kompletteras med
sammanfattande information om P114
enligt delar av yttrandet.

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
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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.

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

156

20

Yttranden med synpunkter – från företag och organisationer
Sammanfattande synpunkter

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

Planförfattarens kommentarer
Förslag till justering och
komplettering av detaljplanen
redovisas med kursiv stil.
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 uområde läggs in i plankartan längst med
Handelsvägen, detta på grund av trädallén
med medförande rötter som kan förstöra
vårat kablage.

Efter granskningen har lösning funnits i
samråd mellan Älmhults kommun och
E.ON Energidistibution för att placera
elkablarna på allmän plats, utan att uområde bildas. Elkablar läggs inom
område planlagt som allmän plats. Ingen
ändring görs i planhandlingarna inför
antagande.

För övrigt har E.ON inget att erinra.
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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 pparkering 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
Planarkitekt

Arpine Minasyan
Stadsarkitekt

Karin Wennberg
Planarkitekt
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
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Detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund, Älmhults
kommun
Inom planområdet

Skickat

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 1:20
Per Allan Skoglund
ÄSKYA 22
34390 ÄLMHULT

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 1:27
ÄLMHULTS KOMMUN
BOX 500
34323 ÄLMHULT

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 1:31
Karl David Skoglund
ÄSKYA 20
34390 ÄLMHULT
Eva Caroline Ståhl
ÄSKYA 20
34390 ÄLMHULT

ÄGARE:

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 3:1
Per Allan Skoglund
ÄSKYA 22
34390 ÄLMHULT

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT KÖPMANNEN 2
Ingka Centres Älmhult AB
20528 MALMÖ
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Utanför planområdet
FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT KÖPMANNEN 1
IKEA FASTIGHETER AKTIEBOLAG
BURES GATA 13A
21533 MALMÖ

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT TÄPPAN 1
ÄLMHULTS KOMMUN
BOX 500
34323 ÄLMHULT

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 2:55
Filip Oscar Gustaf Landgren
BATALJONSGATAN 31 LGH 1201
58752 LINKÖPING
Sven Göran Johansson
BRATTÅSKÄRRSVÄGEN 205 LGH 1701
41650 GÖTEBORG

ÄGARE:

FASTIGHET:
ÄGARE:

ÄGARE:

ÄLMHULT ÄSKYA 3:3
Sven Ola Vilhelm Ruter
ÄSKYA 28
34390 ÄLMHULT
Chuong Marie Nathalie Ruter
ÄSKYA 28
34390 ÄLMHULT
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Gemensamhetsanläggning, servitut och annan rättighet inom eller angränsande planområdet
Gemensamhetsanläggning:
Ändamål:
Aktbeteckning:
Delägare:

KÖPMANNEN GA:1
Väg
0765-14/25
KÖPMANNEN 1
KÖPMANNEN 2
för ägare se förteckning inom och utanför planområdet

Rättighetstyp:
Ändamål:
Aktbeteckning:
Belastar:
Rättighetsinnehavare:

officialservitut
avlopp (infiltrationsområde)
0765-11/35.1
Äskya 1:27
Äskya 1:20, 1:31
för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp:
Ändamål:
Aktbeteckning:
Belastar:
Rättighetsinnehavare:

avtalsservitut
Dagvatten (anslutningspunkt för bortledande)
0765IM-11/12865.1
Äskya 1:27
Äskya 1:20
för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp:
Ändamål:
Aktbeteckning:
Belastar:

Byggnadsförbud enligt väglagen
Byggnadsförbud utmed allmän väg
0765-P87/16
Inom planområdets berörs fastigheten Äskya 1:27
för ägare se förteckning innanför planområdet

Rättighetstyp:
Ändamål:
Aktbeteckning:
Belastar:

Dikningsföretaget Gemöns torrläggningsföretag
Torrläggning / vattenåtgärd
07-VTF-708
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:
Aktbeteckning:
Tillkomst och eventuell belastning:

Samfällighet omfattande härads- och kyrkovägar
07-STE-88; 07-STE-37
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.
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Till förteckningen hör kartbilaga.
Fastighetsförteckningen upprättad 2022-05-10

Mats Jeppsson
Kart- och mätningsavdelningen
Älmhults kommun
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Kartbilaga till fastighetsförteckning för detaljplan
för del av Äskya 1:27 m.fl, kallat Furulund

2022-05-10

3:1

3:3

2:55

ÄSKYA
1:27

1:31

1:20

TÄPPAN 1

KÖPMANNEN
2
3:1

1

ÄLMHULT 3:1

Planområdet med grön ytfärg.
Kartskissen innehåller detaljer med olika kvalitet och har ingen rättsverkan.
Vid funderingar kontakta kartavdelningen på Miljö- och byggförvaltningen.
© Lantmäteriverket i2007/797 (Älmhults Kommuns avtal)
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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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Illustrationsplan
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Framtida bostäder och
centrumfunktioner
Verksamheter

Bild 1. Illustration över hur Furulund kan se ut när området är fullt utbyggt. Planområdedesgränsen är
markerad med röd linje.
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GESTALTNING AV
ALLMÄN PLATSMARK

171

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
Gångpassage
Torget
Gång- och cykelvägar
Skötselvägar
Lokalgator vid bostadskvareter
Busshållplats
Lokalgator till verksamhetsvägen
Verksamhetsvägen

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

Trottoar

Parkering/
regnbädd

Körbana

Allé

Gång/Cykel

Kvartersmark

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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Kvartersmark

Trottoar

Körbana

Belysningszon

Gång/Cykel

Utformningsprinciper och materialval för södra delen av Handelsvägen

Bild 6. Sektion B-B, 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.
Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10

176

11

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 8. Placering av gångoch cykelpassager över
Handelsvägen.
Blå linje - översgångställe
Röd linje - upphöjd passage
belagd med gatsten
Gul yta - torgyta

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 11 - 15. Illustration och bilder på träden i grupp 1.

Bild 16. Modell som visar hur alléns första gruppering av träd ser ut. Vy mot norr utmed Handelsvägen.
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Grupp 2 består av klotpil, flikbladig gråal, svarttall och jättevitoxel som placeras i sekvens enligt bilderna
nedan.

Bild 17 - 23. Illustration och bilder på träden i grupp 2.

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.
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Grupp 3 består av prakthäggmispel, pelarek, skogslind och fylldblommigt fågelbär som placeras i sekvens
enligt bilderna nedan.

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

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.
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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 36. Såhär fungerar en regnbädd.

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

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

Cykelparkering
Busskur

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.
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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.
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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.

D-D

För mer information kring belysning se avsnitt 3. Belysning.

C-C

D-D

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

D-D

C-C

D-D

C-C

Körbana

GC

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

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.

Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10

187

22

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
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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. Gångoch 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.

Gång/Cykel Plantering

Körbana

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

Bild 51. Alléplanteringens utsträckning utmed gångoch cykelstråket markerat med grå prickar

Bild 52 - 55. Planteringen mellan körbana och gång- och cykelväg betår av skogslind och marktäckande
Brokspirea.
Gestaltningsprogram - Detaljplan för Äskya 1:27 m.fl., Furulund - 2022-05-10

190

25

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.

Gång/Cykel

Körbana

Kvartersmark
framtida bostäder
och centrum

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.

Kvartersmark
framtida bostäder
och centrum

Bild 56. Sektion F-F. Ny väganslutning mellan Handelsvägen och
Verksamhetsgatan. Sett från sydöst.

Gång/Cykel

Dagvattenhantering

Körbana

Handelsområdet

Kvartersmark
framtida bostäder
och centrum

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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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: Dagvattendamm
PARK - I nordväst
Bullervall - Danska vägen
NATUR: Kullen
PARK: Lekplats

NATUR - Skog väster om förskolan
Bullervall - väg 23
NATUR - Öster om busshållplatsen

Dagvattendike i park- och naturmark

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.
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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 skogsoch rekreationsområdet.
• Skötselväg ordnas utmed dagvattendiket (se bild 65 b).
Bild 65. Orienteringskarta, park i
Vägarna utformas enligt vad som anges i avsnitt ”1.9
nordväst markerat med röd streckad linje
Skötselvägar”.
• Direkt söder om den större dagvattendammen/våtmarken
finns en naturlig kulle. Denna bevaras och gångstig över
kullen i området ordnas.

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”.
Bild 66. Orienteringskarta, park i
• Möjlighet att nå vattnet via brygga.
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 gångoch 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
ter
viktigt att diket utformas så att det smälter in och blir en del
lot
ngs
i
l
Od
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
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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 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

Bild 74. Ateljé Lyktans
Stockholmsarmatur
med dubbelarmar.
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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
Handelsvägen

Skötselnivå

Torget
Busshållplats
Cirkulationsplats
Lokalgator vid bostadskv.
Gång- och cykelvägar
Verksamhetsgatan
Lokalgator vid
verksamhetsvägen
Skötselvägar
Park: Lekplats

Sten och belysning
10 papperskorgar, 3 hundlatriner.
Bänkar/sittplatser.
Trädallé med marktäckande buskar.

Natur: Kullen

Lekutrustning:
Hög
Grönyta: Mellan
Mellan

Park: I nordväst

Mellan

Natur: Dagvattendamm

Natur: Skog väster om
förskolan

Kommentar
Gång- och cykelvägen längs med Handelsvägen är den
högst prioriterade i området.
Regnbäddar/perenner.
Trädallé med markbeläggning grus.
Bänkar/sittplatser.
Innehåller perenner, träd och bänkar/sittplatser.
Fast källsorteringsstation.

Mellan

Stråken vinterunderhålls ej.
Lekotop. Årlig besiktningskostnad.
Bänkar/sittplatser med bord.
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.
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.
VA-kollektivet bekostar funktion och skötsel av
dagvattenanläggningarna. Gata/park bekostar skötsel av
ytorna runtomkring.
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

Natur: Söder om
verksamhetsområdet
Belysning
Bullerskydd

Enkel
Enkel

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.
Enkel skötsel. Röjning så ofta som behövs för att det inte
ska växa igen.
Enkel skötsel. Vallarna röjs så att sly inte växer sig högt.
Bullerplank i trä.

Driftskostnader för allmän platsmark inkl. kapitaltjänstkostnad
Anläggningstyp
Gata, gc, parkering
Park, natur, planteringar
Dagvattenhantering
TOTALT

Driftskostnad per år
1 338 000
530 000
145 000
2 013 000

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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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

PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7

Sida 5 av 19

210

BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND

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, 202106-30

•

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/

7037

8

35/45 (i rondell/ut ur rondell till danska vägen)

2040

danska vägen

FIGUR 2 – BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMRÅRDET

PROJEKTNUMMER: 780357 - ÄLMHULTS KOMMUN - REV: 7

Sida 7 av 19

212

BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN I FURULUND

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]

601)

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som
inte bör överskridas

65

- Dock om bostaden ≤ 35 m2
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 vägoch 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

Natt kl. 22-07

och helgdagar kl. 06-22
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

Natt kl. 22-06

och helgdagar kl. 06-22
Zon A

50 dBA

45 dBA

45 dBA

60 dBA

55 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

45 dBA

Bostadsbyggnader bör kunna
medges upp till angivna nivåer.
Zon B
Bostadsbyggnader bör kunna
medges upp till angivna nivåer
förutsatt att tillgång till
ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.
Ljuddämpad sida, utemiljö
förskola och uteplats

•

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

liten

82,9

5

3

Tömma liten container

95,6

5

3

Släpning container

96,6

120

3

Släpning

102,4

120

1

Glascykel

88,5

120

1

Pressning trä

84,9

120

2

Slänga material i tom

72,6

15

1

Hjullastare

105,6

3600

1

Grävmaskin

107,6

3600

1

Lastbilar och sopbilar

102,6

360

1

upp

container

container

dåliga lager

container

på området*
* 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

Fall 1

Fall 2

FIGUR 3 – POSITIONER FÖR KROSSNINGSKAMPANJEN
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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

1,5m

Översiktskarta

samtliga våningsplan

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

1,5m

per våningsplan

5.1.1

Förstoring
norr

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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Bilaga 2 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040
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Bilaga 3 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040
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Bilaga 4 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik Prognos 2040
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Bilaga 5 Ljudutbredningskarta skola 1,5 m ö m, frifält, maximal ljudnivå, vägtrafik, dagtid Prognos 2040
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Bilaga 6 Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, vägtrafik, Prognos 2040
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Bilaga 7 Ljudutbredningskarta norr 1,5 m ö m, maximal ljudnivå, vägtrafik, nattetid Prognos 2040
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Bilaga 8 Ljudutbredningskarta 1,5 m ö m, ekvivalent ljudnivå, Industri normal verksamhet
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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.

2
241

Dagvattenutredning Furulund Älmhult
2020-10-02 rev 2022-02-23

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
Väg – Väg 23
Lokalgata – Handelsvägen
Våtmark
Blandat grönområde
Bostäder
Industriområde
Totalt
Reducerad avrinningsyta
(hared)

Avrinningskoefficient
0,8
0,8

Nuläge (ha)
0,91
1,17

0,2
0,1
0,5
0,6

7,04
38,13
0
0
47,25
6,9

Efter exploatering (ha)
0,91
0
(ingår i markanvändning
bostäder, förskola, verksamhet)
7,04
13,09
22,55
3,66
47,25
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

Gles bostadsbebyggelse
Tät bostadsbebyggelse
Centrum- och affärsområden

VA-huvudmannens ansvar
Återkomsttid
Återkomsttid för
för regn vid
trycklinje i marknivå
fylld ledning
2
10
5
20
10
30
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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 100års 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
10 år
20 år
100 år

770
960
1200
2000

1800
2300
2900
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
Fördröjningsbehov (m3)

10-års regn
3300

20-års regn
4700

100-års regn
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.
13
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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
Nuläge
Efter exploatering,
innan rening
Efter exploatering,
efter rening
Riktvärde

2

P
81
170

N
1100
1300

Pb
3,6
9,6

Cu
9,0
18

Zn
15
73

Cd
0,16
0,45

Cr
1,8
4,2

Ni
1,5
5,4

SS
31000
41000

BaP
0,0066
0,040

84

970

3,4

8,4

27

0,22

1,3

2,3

14000

0,011

160

2000

8,0

18

75

0,40

10

15

40000

0,030

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
Nuläge
Efter exploatering,
innan rening
Efter exploatering,
efter rening

P
5,6
21

N
75
170

Pb
0,25
1,2

Cu
0,62
2,3

Zn
1,0
9,2

Cd
0,011
0,057

Cr
0,12
0,52

Ni
0,10
0,68

SS
2100
5100

BaP
0,00046
0,0051

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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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
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
Summa

In
4
1
3
2
7
2
3
1
1
0
23

Ut
4
4
11
11
75
25
11
5
11
4
161

Summa
8
5
14
13
82
27
14
6
12
4
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
Tid
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
Summa

IN
3
2
2
3
4
7
4
3
1
1
29

UT
2
3
2
3
6
9
8
6
4
1
42

Brogatan, östra
IN
UT
2
4
4
2
1
2
2
6
3
5
3
5
1
1
1
4
1
2
1
22
28
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Brogatan, södra
IN
UT
2
1
1
4
2
1
3
1
3
2
3
2
4
1
1
1
1
5
3
18
23

Summa
14
16
9
18
22
29
19
13
12
13
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

515

0.62

0.9

2.2

Danska vägen
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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)

798 (939 inkl. nyttotrafik)

96 (113)

Bostäder (söder om skolan)
Option

357

43

Förskola

394

47

Bostäder (norr om skolan)

2 (4)
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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

281

367

Södra verksamhetsområdet

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

3 (4)
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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.

4 (4)
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Inledning
översikt och fria siktlinjer som möjliggör
människor i området att både se och synas.

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 senaste nationella trygghetsundersökningen
från Brå visar på en på en ökning av andelen
otrygga i Sverige (NTU, 2020).

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 aktiviteter 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.

En konsekvens av den ökade brottsligheten
och otryggheten är att såväl hela stadsdelar, som enskilda bostadsområden och kvarter med hög problemnivå riskerar att få dåligt rykte, vilket i sin tur kan leda till att människor känner sig än mer otrygga, utflyttning av boende, minskade fastighetsvärden
och minskad omsättning för näringsidkare i
området som följd.

Ytterligare aspekter är kopplat till tillgång av
information, om så väl pågående brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i området, information om var de som
är oroliga eller varit utsatta kan vända sig
samt information om vad som händer i området, såväl kopplat till event och händelser
som till planerade arbeten som sker i området.

Detta kan i sin tur leda till en negativ spiral
med en än mer ökad brottslighet och
otrygghet som riskerar att försämra den redan allvarliga situationen ytterligare.

Slutligen bör aven aspekter om tydlighet,
orienterbarhet och om den mer övergripande gestaltningen i form av exempelvis
färg och materialval, densitet och identitet
beaktas.

Ett första steg för att motverka denna negativa spiral är att på ett strukturerat sätt kartlägga den aktuella situationen, för att sedan
identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Viktiga utgångspunkter i arbetet för att
kunna öka tryggheten är att:

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 påverkar uppkomsten av brott och otrygghet.

Definiera begreppen säkerhet och trygghet.
En förutsättning för att arbeta med trygghet
är att alla berörda aktörer har en gemensam definition kring begreppen säkerhet
och trygghet

Exempel på aspekter i den fysiska miljön
som kan påverka brottsligheten och tryggheten positivt är ett väl integrerat skalskydd
och öppna och tydliga ytor med god

Operationalisera definitionen. Det är också
viktigt att bryta ned definitionen för att göra
den praktiskt användbar i varje enskild verksamhets trygghetsarbete.
1
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Mät och följ upp resultatet. Vidare är det
viktigt att utifrån definition och operationalisering ta fram mätbara indikatorer för att
ha en möjlighet att följa upp och utvärdera
genomförda insatser

i många av storstädernas miljonprogramområden.
Enligt prognoser från Boverket finns det under 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 brottsligheten och otryggheten i våra städer. Säkerhets- och trygghetsfrågorna måste därför
vara en naturlig del i byggprocessen. Det är
detta som konceptet BoTryggt2030 handlar
om.

Syfte
Syftet med pilotprojektet är att säkerställa
att principerna i BoTryggt2030 tillämpas i
samband med utbyggnaden av bostadsområdet Furulund.

Metod
Pilotprojektet innefattar fyra moment; 1)
Nulägesanalys med fokus på den aktuella situationen i anslutning till det planerade området, 2) Konsekvensanalys utifrån detaljplaner etc., 3) Genomförande av workshop
samt 4) Framtagande av Trygghetsprogram
innehållande konkreta åtgärder och prioriteringar utifrån BoTryggt2030 för att
minska brottsligheten och öka tryggheten i
området Furulund.

Under åren 2017 - 2020 ha Stiftelsen Tryggare Sverige, i samarbete med några av Sveriges största fastighetsägare, bostadsföretag, kommuner med flera aktörer1, tagit
fram en de-facto standard vid namn BoTryggt2030 med fokus på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
stadsplaneringen.

Bakgrund

Utgångspunkten för arbetet har varit att
trygghet är en mänsklig rättighet varför det
är viktigt att, genom BoTryggt2030, öka förutsättningarna för social hållbarhet genom
att föra in trygghet som en naturlig och
grundläggande del av samhällsutvecklingen.

I över 5 000 år var säkerhets- trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om
i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket
medförde att människor genom sin närvaro
skapade trygghet.

Denna nya de-facto standard utgår från
Agenda2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 11 som handlar
om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Under 1900-talet, men framför allt från
1960-talet och framåt, förändrades sättet
att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit
en rad problem i form av anonymitet,
brottslighet och otrygghet. Det har också
medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst

Avgränsning
Planområdet Äskya 1:27 Furulund ligger i
östra delen av Älmhults tätort, norr om
Älmhults Handelsplats. Området gränsar i

De aktörer som varit delaktiga i att uppdatera och utveckla standarden BoTryggt2030 är Förvaltnings AB Framtiden, Skanska Nya Hem, HSB Sverige, Rikshem, ICA Fastigheter, IKANO Bostad, Vasakronan AB, Siemens Sverige AB,
Sigtuna kommun, Norrtälje kommun, Helsingborgs Stad,

Magnolia Bostad, LINK Arkitektur, Riksbyggen, ByggVesta,
ASSA-Abloy, Regio Fastigheter AB, Bergsundet Development AB, Mimer AB, Boet Bostad, Huddinge kommun,
Svensk Försäkring, MTR och City i Samverkan.

1
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norr mot Danska vägen och i öster till väg
23. Handelsvägen löper igenom området.

(realtidsinformation t.ex. i kollektivtrafiken,
information om trygghetsinsatser, information till brottsdrabbade).

Planområdet är cirka 40 hektar stort och utgörs idag av i största delen obebyggd skogsoch mossmark. Två privatägda bostadsfastigheter ligger inom området, övrig mark
tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av
Älmhults kommun.

Tillit till samhället och andra människor.
Med detta avses bland annat god förvaltning och skötsel (åtgärda skadegörelse,
parkskötsel, ”rent och snyggt” etc.) och bra
stöd till de individer som drabbas av brott.

Uppdraget har fokus på det nya bostadsområdet 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 upplevelse av sin egen säkerhet2.

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 individens 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.

Utgångspunkter
Operationalisering av begreppet
trygghet

Individens tro på sin egen och andras förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas. Här
handlar det om t.ex. uppväxtförhållanden,
enskilda personers fysiska eller psykiska
funktionshinder och socioekonomiska förhållanden.

Uppdraget utgår från den operationalisering av trygghet som Stiftelsen Tryggare
Sverige (2018) tagit fram. Det innebär att
människors trygghet på en generell nivå påverkas av fyra olika faktorer. Nämligen individens känsla av kontroll, tilliten till samhället och andra människor, anhörigas och
andras säkerhet samt individens tro på sin
egen förmåga att förhindra brott och hantera eventuella konsekvenser av att utsättas. Nedan ges en beskrivning av varje faktor.

Det går inte att isolera någon enskild variabel 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 trygghet kan en mer korrekt bild av hur tryggheten ser ut utkristalliseras. Framför allt
måste också resenärernas säkerhet mätas
på ett mer genomgripande sätt.

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 förutsägbarhet)
och
bra
information
2

Stiftelsen Tryggare Sverige (2018). Trygghet i samhället.
Stockholm: Jure
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Rutinaktivitetsteorin3

Hotspots5

Rutinaktivitetsteorin försöker förklara uppkomsten av brott genom att konstatera att
det krävs tre faktorer som måste sammanfalla i tid och rum för att ett brott ska kunna
begås, nämligen 1) En motiverad gärningsperson, 2) Ett lämpligt objekt (som exempelvis en dator att stjäla, en byggnad att
tända eld på eller en person att råna) samt
3) En avsaknad av kapabla väktare (som exempelvis kameror, larm, lärare etc.).

Angreppssättet Hotspots handlar om att
brottsligheten i samhället inte sker slumpmässigt, 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.

Ur ett brottsförebyggande perspektiv innebär 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.

Genom att kartlägga och identifiera vilka
olika hotspots som finns kan det brottsförebyggande arbetet effektiviseras genom att
allokera resurser till dessa platser, objekt eller individer under de tider då risken för att
brott ska ske är som störst.

Broken Windows4

Placemaking6

Enligt teorin om Broken Windows är otrygghet 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.

Placemaking är ett koncept som bland annat 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.

I ett område där invånarna upplever att
ingen bryr sig minskar den sociala kontrollen och otryggheten ökar. Detta gäller alla
områden, oavsett socioekonomisk status.
Konsekvensen av detta blir i sin tur att invånarna undviker varandra och drar sig för att
vistas i det offentliga rummet.

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 minskar risken för att brott och ordningsstörningar ska uppstå samt ökar tryggheten på
platsen.

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/archive/1982/03/broken-windows/304465/).

5

4
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Eck, J.E., Chainey, S., Cameron, J.G., Leitner, M. & Wilson,
R.E. (2005). Mapping crime: understanding hot spots. Research report. National Institute of Justice, US
6
Future Place Leadership, Link Arkitektur & Stiftelsen
Tryggare Sverige. (2020). Placemaking in the Nordics.

Prospect, refuge and escape7

Gestaltning

Prospect, refuge and escape är tre aspekter
i den fysiska miljön som Fisher och Nasar
påvisar är faktorer som påverkar rädslan för
brott.

Information

Prospect handlar om vilka förutsättningar
det finns för individen att överblicka en
plats.

Mix av
funktioner

Mix av
människor

Förvaltning

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 eller dra sig undan.

Skalskydd

Tydlighet

Belysning

Social
kontroll

Bild 1 Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter
som påverkar tryggheten utifrån den fysiska miljön.

Escape handlar om de potentiella flyktvägar
som en plats innehar, alltså att individen har
ett sätt att ta sig bort från en hotfull situation.

Gestaltning
En plats utseende utgör grunden till våra
känslor och vår trygghet. Det fysiska rummets gestaltning skapar förutsättningar för
alla trygghetsaspekter samtidigt som den
kompletterar den funktion olika trygghetsåtgärder ska utöva. Gestaltning handlar om
ett arbete på olika skalor och med olika inriktning: Landskap, byggnader samt design
av mindre objekt. Gestaltningen av en plats
främjar trygghet när detaljerna har tagits
hänsyn till och den övergripande kompositionen 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 utformade duschrum) skapas en miljö som känns
omhändertagen, kontrollerad och som att
individens integritet skyddas.

8

Trygghetsmodellen
Analysen utgår från Stiftelsen Tryggare Sveriges modell över nio aspekter i den fysiska
miljön som påverkar förutsättningarna för
att en plats ska upplevas som trygg.

7

8

Fisher, B. S. & Nasar, J. L. (1992). Fear of Crime in Relation to Three Exterior Site Features: Prospect, Refuge, and
Escape. Environment and Behavior 1992; 24; 35

Bildkälla: Appleton, J. (1975). The experience of place.
London: Wiley
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Mix av funktioner
En mix av funktioner har ut trygghetssynpunkt som mål att främja en lämplig mångfald av ändamål och bruk samt en passande
överlappning av användning- och öppettider för att stödja trygghet och social kontroll under en så stor del av dygnet, veckan
och året som möjligt.

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 väggar, 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 integrerat skickar signaler till de som vistas i
området att området är "farligt" eller
brottsutsatt.

Mix av människor
En mix av funktioner har ut trygghetssynpunkt som mål att främja en lämplig mångfald av ändamål och bruk samt en passande
överlappning av användning- och öppettider för att stödja trygghet och social kontroll 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 sekundärt i förhållande till de direkta signaler som
utformningen av rummet sänder i sig själv.
Rummet i sig ska skapa en förutsägbar situation utan att det behöver förklaras.

Förvaltning
Trygghet och oro att utsättas för brott
hänger nära ihop med hur ett område förvaltats och sköts. Det vill säga vilken omsorg
och lyhördhet som finnsbåde för människorna 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 tryggheten. 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 information.

Social kontroll
Social kontroll kan vara både formell och informell. 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 någon 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.

Den information som förmedlas bör handla
om bland annat platsspecifik information
om vad som händer i området, hur individen felanmäler skadegörelse eller anmäler
otrygga situationer, information till de som
drabbas av brott och ordningsstörningar
samt information om trygghetsskapande insatser i området.
6
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Nulägesanalys
Resultat
Vad gäller respondenternas oro för brott är
det två faktorer som sticker ut jämfört med
det nationella snittet, nämligen att respondenterna:

Eftersom området Furulund i nuläget till
stor del är obebyggt koncentreras nulägesanalysen till att undersöka det planlagda områdets relation till omkringliggande bebyggelse. 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 nulägesanalysen främst ger en bild av aspekten
Gestaltning, framför allt kring hur Furulund
kommer relatera till resten av staden.

§
§

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 problemen (41 %). Dock är det endast 15 procent som uppger att polisen INTE bryr sig
om de lokala problemen.

Älmhults kommun genomför även en trygghetsmätning årligen, vilket kan ge en bild av
vilka särskilda problem som bör beaktas under planering av ett nytt område i kommunen. 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 Furulund.

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:
§

§

Trygghetsmätning

§

Metod
Resultatet för trygghetsmätningen redovisas för hela Älmhults kommun samt för tre
olika underkategorier; nämligen Centralorten, Övriga större tätorter samt Övrigt. Furulund kommer i framtiden kategoriseras in
under Övrigt och därför specificeras resultatet från den underkategorin särskilt.

Oro för att utsättas för skadegörelse/stöld på parkerat eget fordon
(44 %)
Problem med nedskräpning och skadegörelse (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 sedan. 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.

Det är 192 personer som svarat på trygghetsmätningen år 2020. Resultatet jämförs
även med ett nationellt genomsnitt, för att
ge en bild av hur situationen ser ut i landet
i övrigt.

7
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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 uppger att det finns generella problem med
ordningsstörningar och bilar som kör för
fort. Ordningsstörningarna är i första hand
kopplade till förvaltning/rengöring/sanering.

fordon). Utifrån resultatet identifieras två
fokusområden som är relevanta att beakta
under arbetet med området Furulund,
nämligen att i ett tidigt skede:
Förebygga trafikrelaterad brottslighet.
Planera för materialval som underlättar förvaltning.
Planera för funktioner som minskar
nedskräpning (papperskorgar).
Säkerställa att det är enkelt för invånarna i Furulund att utöva kontroll över deras egendom.

§
§
§
§

Det är även en hög andel respondenter som
uppger att de är oroliga för olika typer av
brott. Det handlar i synnerhet om oro kopplat till egendom (i form av bostad, förråd,

Förändring över tid (problem)
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Relationen till andra områden
Området Furulund ligger i utkanten av Älmhult. Det innebär i det här fallet att det enbart 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 bebyggelse med begränsade förutsättningar till
social kontroll, dels att möjligheterna till
flera huvudstråk begränsas eftersom dessa
bör placeras på platser med hög social kontroll. De rosa markeringarna i bilden nedan
visar sidor av området som omges av skog.

Planeringen av området Furulund bör därmed beakta möjligheten att tydliggöra relationen mellan Furulund och övriga områden.

Stråk till andra områden och staden
Det finns flera viktiga målpunkter för invånarna i Furulund. Det handlar framför allt
om:
§
§
§

Centralstationen
Gemöskolan
Linnéskolan

Centralstationen

Den sydvästra delen av området ligger i anslutning till den internationella skolan och
handelsområdet. Detta innebär framför allt
att bostadshus i den sydvästra delen av Furulund kommer gynna Handelsområdets
sociala kontroll kvällstid genom ökade flöden av människor. Handelsområdet kommer i sin tur ha sämre förutsättningar att
gynna bostadsområdet dagtid, eftersom
det är baksidan av handelsområdet som är
vänd mot Furulund.

Via cykel tar det ungefär sju minuter att ta
sig mellan Älmhults centralstation och utkanten 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 Handelsområdet och via Hallandsvägen. Det går även att
ta sig genom Handelsområdet istället för
runt det. Det finns bostäder längs detta
9
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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 kommer finnas låg social kontroll längs med
stråket på olika tider av dygnet. Kvällstid
kommer det finnas mycket låg social kontroll i Handelsområdet, och dagtid kommer
det finnas en lägre social kontroll längs Hallandsvägen. Det är emellertid den bristfälliga sociala kontrollen i Handelsområdet
som i synnerhet kan utgöra ett problem för
fotgängare och cyklister kvällstid.

där finns begränsade möjligheter för social
kontroll.

För det norra stråket är det också delen som
finns närmst Furulund som erbjuder lägst
förutsättningar för social kontroll. Det
handlar om Handelsvägen (vid Internationella skolan och Handelsområdet), samt den
första delen av Källarvägen (som omges av
skog). För att främja Fotgängare och cyklister som bor i Furulund bör dessa stråk troligtvis också genomarbetas, för att ta ett
helhetsgrepp om området.

Slutsatser
Eftersom Furulund ligger i utkanten av Älmhult 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 trygghetsskapande arbetet bör dessa stråk genomarbetas och tydliggöras för invånarna. Dessutom bör relationen till omkringliggande områden ses över i det fortsatta arbetet med
Furulund.

Stråket till Linnéskolan följer samma mönster.

Gemöskolan och Linnéskolan

De fokusområden som identifieras är att
projektet bör beakta möjligheten att:
§
§

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 säkert och tryggt utifrån barnens perspektiv.
Som tidigare nämnts kan den östra delen av
Källarvägen vara extra utsatt eftersom det
10
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Främja de huvudstråk som leder till
olika målpunkter.
Främja relationen till omkringliggande områden.

Konsekvensanalys
Metod
Analysen utgår från standarden BoTryggt2030 och checklistpunkterna som
anges i handboken. Av de åtta aspekter i
trygghetsmodellen som konkretiseras i BoTryggt2030, bedöms inte aspekterna Information, Förvaltning, Skalskydd och Belysning i denna analys. Detta eftersom projektet befinner sig i ett så tidigt skede i planprocessen. De kan emellertid bedömas
längre fram och är viktiga att beakta genom
processen.

skede i planprocessen. I resultatet redovisas hur många av faktorerna som inte kunnat bedömas i relation till resten av faktorerna.

Vissa av checklistpunkterna som finns under bedömda aspekter (Gestaltning, Mix av
funktioner, Tydlighet och Social kontroll)
har inte heller kunnat bedömas i ett så tidigt

Resultat

Andel uppfyllda faktorer i respektive aspekt
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gestaltning

Mix av funktioner

Tydlighet

I diagrammet ovan finns en översikt av resultatet inom respektive aspekt som bedömts. Vissa av checklistpunkter har inte
kunnat bedömas i detta planeringsskede.

Social kontroll

Samtidigt är det många av checklistpunkterna som har uppfyllts, både av de obligatoriska checklistpunkterna samt de kompletterande.
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Gestaltning
Gestaltning
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Obligatoriska

Kompletterande

Ej uppfyllda

På en övergripande nivå har sex av de obligatoriska
checklistpunkterna
under
aspekten Gestaltning uppfyllts. En av de
kompletterande punkterna har också uppfyllts. Samtliga av de som inte uppfyllts är
obligatoriska punkter som bör beaktas i
det fortsatta arbetet.

Ej bedömda

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 nedan syns ett exempel då ett rekreativt stråk
(markerat i rött) är den tydligaste kopplingen mellan två delområden. Det innebär
att det kan ses som ett huvudstråk av boende i området, trots att det inte prioriterats som ett huvudstråk.

Överlag är området uppdelat i olika delområden 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 inverkan på varandra eftersom de skärs av genom 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.

Det är emellertid tydligt att arkitekten planerat området för att prioritera den mänskliga skalan och mänskliga rörelsemönster.
Projektet innehar stort fokus på att underlätta för både fotgängare och cyklister. På
Handelsvägen finns det ett stort utrymme
för trottoarer och det finns också
12
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alternativa vägar att ta för fotgängare/cyklister. Det finns således låga risker för friktion och höga förutsättningar för att användare ska känna att de kan kontrollera de situationer som kan uppstå i området.

Mix av funktioner
Mix av funktioner
9
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Obligatoriska

Kompletterande

Ej uppfyllda

På en övergripande nivå har två av de obligatoriska
checklistpunkterna
under
aspekten Mix av funktioner uppfyllts. Tre av
de kompletterande punkterna har också
uppfyllts. En av de faktorer som inte uppfyllts är obligatorisk och bör beaktas i det
fortsatta arbetet.

Ej bedömda

utvecklas ytterligare. Som tidigare problematiserats under aspekten gestaltning är
området överlag uppdelat i olika delområden. Gränserna mellan dessa delområden
kan eventuellt luckras upp genom en väl genomtänkt spridning. Det är även oklart i hur
hög utsträckning det kommer finnas funktioner i bostadsområdena.

Överlag har området en mycket god grundläggande 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.

Den kompletterande punkt som inte uppfyllts är att området kan dra fördel av ett
centralt placerat och tillgängligt områdeskontor. Ett sådant områdeskontor kan användas för att samordna insatser och skapa
närvaro.

De funktioner som planerats in i området är
också lättillgängliga och det har dessutom
planerats för funktioner längs med huvudstråket Handelsvägen. Det kan i framtiden
skapa en naturlig mötesplats vid sårbara
platser som hållplatser i kollektivtrafiken.

Det är i dagsläget inte riktigt tydligt vart områdets 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 samlingsplats /målpunkt för boende och besökare i
området.

Spridningen av dessa funktioner kan dock
13
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Tydlighet
Tydlighet
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Obligatoriska

Kompletterande

Ej uppfyllda

På en övergripande nivå har fyra av de obligatoriska
checklistpunkterna
under
aspekten Tydlighet uppfyllts. Två av de
kompletterande punkterna har också uppfyllts. Två av de faktorer som inte uppfyllts
är obligatoriska och bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Ej bedömda

utveckla detta utifrån ytornas privata/offentliga karaktär.
Något som bör ses över handlar om hur fastigheterna 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 centrerade i delområden, vilket skär av kopplingen
mellan förbipasserande och boende. En sådan utformning kan också medföra att förutsättningarna för en social kontroll minskar i gaturummet. Se bilden nedan för exempel på en sådan utformning.

Överlag är området planerat på ett sätt som
stärker orienterbarheten för användarna.
Genom att Handelsvägen utformas som ett
tydligt huvudstråk blir det enkelt för användarna att orientera sig vidare genom den
vägen. De gång- och cykelstråk som finns i
området har också direkta kopplingar till gator vilket kan bidra till en ökad orienterbarhet.
Det finns även exempel som visar ett påbörjat arbetet med att tydliggöra ytor utifrån
dess privata/offentliga karaktär. Vid Handelsvägen kommer exempelvis 4 meter förgårdsmark finnas, vilket avgränsar trottoarerna från bostadshusen. I det fortsatta arbetet är det viktigt att fortsätta

14
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Social kontroll
Social kontroll
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Kompletterande

Ej uppfyllda

På en övergripande nivå har en av de obligatoriska
checklistpunkterna
under
aspekten Social kontroll uppfyllts. En av de
kompletterande punkterna har också uppfyllts. Fem av de faktorer som inte uppfyllts
är obligatoriska och bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Ej bedömda

planerad bebyggelse. Genom projektet bör
det ses över vilka möjligheter som finns för
att undvika en sådan passage, särskilt eftersom den finns på en plats som riskerar
att bli ödslig. En naturlig övergång för fotgängare och cyklister hade snarare varit i direkt anslutning till Handelsvägen, som är ett
huvudstråk.

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 platser eller funktioner. Det handlar bland annat om att parkeringsplatser i vissa fall är
placerade mot gavlar på husen, där det generellt finns lägre förutsättningar för en
social kontroll. Se bilden nedan för ett exempel.

De gång- och cykelstråk som finns i området
har också en bristfällig kontakt med fastigheterna runt omkring. En bättre kontakt
med fastigheterna hade skapat större förutsättningar 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 finns också planer för att en befintlig
tunnel ska fungera som en passage under
Danska vägen. Tunneln ligger en bit ifrån

Det delområde som har störst risk att bli isolerad kvällstid kan ses på bilden nedan.
15
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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. Annars bör åtgärder genomföras för att säkerställa att säkerheten upprätthålls.

I övrigt har området med fördel planerats så
att det finns mycket goda förutsättningar
för en social kontroll längs med huvudstråket Handelsvägen. Där finns både bostadshus och funktioner som kan öka den sociala
kontrollen runt dygnets alla timmar.
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Rekommendationer
Utifrån nulägesanalysen
§

§
§

§

§

Utifrån konsekvensanalysen
§

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 invånare att överblicka deras egendom.
Fortsätt arbetet med att införa åtgärder för att sänka hastigheten på
Handelsvägen, men också övriga gator i området.
Säkerställ att Furulund relateras på
ett bra sätt till Handelsområdet, så
att det inte upplevs som en ”baksida” eller blir en isolerad ö i förhållande till resten av staden.
Se över de stråk som invånare måste
använda för att ta sig mellan centrum och Furulund.

§
§

§
§

§
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Se över relationen mellan olika delområden i Furulund, bl.a. genom
att:
- Se över om alla GC-stråk
verkligen ska vara GC-stråk.
Om så är fallet bör dessa prioriteras på samma sätt som
bilgator.
- Skapa mjuka övergångar
mellan zonerna ZHK och resterande bebyggelse.
Se över möjligheten att ha ett områdeskontor.
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 platser/ytor.
Se över möjligheten att flytta passagen vid Danska vägen till Handelsvägen.
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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 förfrågningsunderlag.

3

4

Underlag för undersökningen
-

Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU

-

Platsbesök av handläggande geotekniker

-

Plankarta erhållen från beställaren

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 provtagningsdjup ca 3,4 m

Sticksondering

Sondstång Ø 10 mm

Ca 50

Största provtagningsdjup 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 grundvattennivåer 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 torvmarksområdena 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 grundvattensänkningar 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 dimensionering av medeltunga till tunga konstruktioner. För lättare konstruktioner bedöms ingen
kompletterande utredning erfordras.
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Bilaga 1 (sida 1 av 2)

KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Furulund
2001

PROVTAGNINGSPUNKT:

DJUP:

PROVTAGNINGSDATUM:

1,0 - 2,0 m

INLÄMNINGSDATUM:

Siltig sandmorän

JORDARTSBEDÖMNING:
ÖVRIGT:

2001

Passerad mängd (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001

0,010

0,100
0,074

1,000

0,125

Kornstorlek (mm)

0,25

10,000
5,6

100,000

11,3 16

32

64

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

13012000

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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Bilaga 1 (sida 2 av 2)

KORNSTORLEKSFÖRDELNING
UPPDRAGSGIVARE:

ÄRENDE:

Älmhults kommun

Furulund
2004

PROVTAGNINGSPUNKT:

DJUP:

PROVTAGNINGSDATUM:

1,0 - 1,7 m

INLÄMNINGSDATUM:

Siltig sandmorän

JORDARTSBEDÖMNING:
ÖVRIGT:

2004

Passerad mängd (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,001

0,010

0,100
0,074

1,000

0,125

Kornstorlek (mm)

0,25

10,000
5,6

100,000

11,3 16

32

64

Vi är certifierade av SIS enligt SS-EN ISO 9001 och 14001
KORNSTORLEKSFÖRDELNINGEN
BESTÄMD GENOM

13012000

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

306

1:27

8

släntfo
t

151

157,84

150

Jordvall
0

15

15
2

Ö

15
1

15

0

0

N=6270500

15

149
0

15

TÄPPAN
1

150

en
lsväg

e
Hand

1:27

150

15
0

149
9

14

14
9
151

P8

14

9

0

9

14

7/

15

16

N=6270400
15

5-

0

150

Vä

gb

yf
0

76

149

149

150

15

150

2

151

0
15

14

9

150

151

150

150

150

rv

N=6270300

23

3:1

KÖPMANNEN
150

2

150

151

15
0

150
149

149

N=6270200

151

150

ÄLMHULTS KOMMUN

307

Dokumentslag

Sida

Rapport
Företag

1 (4)

Ersätter tidigare dokument

E.ON Energidistribution AB
Organisation

Dokumentid

Utgåva

D20-0020924

1.0

Giltig fr o m

Giltig t o m

Dokumentansvarig

Sekretessklass

Godkänt av

Anton Grönkvist

Öppen

Anton Grönkvist

Regionnätsaffärer

Titel

Äskya 1:27, 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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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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Figur 1
Utsnitt från karta
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Figur 2
Driftfall med normalmatning (N)

Driftfall med reservmatning (R)
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ÄSKYA
Arkeologisk utredning vid Äskya – Älmhults Handelsområde, Stenbrohults socken, Älmhults kommun, Kronobergs
län.

Kulturmark Sune Jönsson
Sune Jönsson

312

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 Handelsplats Älmhult, Stenbrohults socken, Älmhults kommun. Kommunen har därför beställt en
frivillig arkeologisk utredning över området. Uppdraget utfördes under november och december månader 2019 av Kulturmark Sune Jönsson.
Centralt inom utredningsområdet finns två villor, varav den ena med i stort övergiven jordbruksmark. I nordväst finns jordbruksmark till Äskya by och där jordbruksmarken idag successivt 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 fornminneslokaler i utredningsområdet. Utredningen skall också utgöra ett fullgott planeringsunderlag
för kommunen i sitt fortsatta arbete.
Inga fornminneslokaler fanns registrerade inom området efter Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar 1949 resp. 2001. Vid utredningen registrerades en stensättning? (forngrav), 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.

4
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Inledning
Uppdraget
Älmhults kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området mellan Älmhults handelsområde (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 Jönsson. Allt antikvariskt arbete och rapportarbete har utförts av Sune Jönsson. Fältrekognosceringen kunde anpassas till och utföras vid mycket goda väderleksförhållanden och vegetationsförhållanden.

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.
8
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Foto 3. Vanlig vegetation inom området.

Foto 4. Villa, som tidigare var områdets bondgård och dessförinnan soldattorp. Foto mot S.
9
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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.
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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.
12
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Metodik
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (Fornreg), 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 Riksantikvarieämbetet rekommendationer följdes. Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar besöks och kontrolleras. Förekomsten av tidigare okända fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar ska eftersökas i terrängen och registreras enligt RAÄ:s normer, koordinatsättas 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. Fotodokumentation utförs av såväl fornminnen som för uppdraget relevanta kulturhistoriska miljöer. Fältinventeringen utfördes med en inventeringstakt av 3-4 ha per fältarbetstimme.
Den antikvariska bedömningen av kulturlämningar utgår från lagtexten i den nya Kulturmiljölagen (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 ekonomiska kartan i skala 1:10 000 över denna del av Kronobergs län. Denna inventering var i huvudsak inriktad på att finna och registrera förhistoriska gravanläggningar. Därutöver registrerades t.ex. hällristningar, slaggvarp, milstolpar, stenvalvsbroar och en del fasta naturföremål
till vilka det var knutet traditioner eller sägner. Inom det nu aktuella utredningsområdet gjordes inga registreringar.
Den andra fornminnesinventeringen genomfördes under 2001. Vid revideringsinventeringen
registrerades ett betydligt större antal kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. Kunskapen om lämningarna i det svenska kulturlandskapet hade successivt byggts upp vid fornminnesinventeringarna under 1970-, 1980- och 1990-talen. Arbetet inom denna del av Stenbrohults socken utfördes av Per Holmgren. Inom det nu aktuella utredningsområdet registrerades 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 avfallsanläggning, 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 studerats med inriktning på om det finns objekt och upplysningar inom projektområdet som är intressanta vid utredningsarbetet. Av dessa äldre kartor kan utläsas att nästan hela utredningsområdet, förutom den idag omvandlade gården och mossodlingar väster om Äskya by, har under 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. Utredningsområdet 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 bebyggelsenamn och naturnamn finns redovisade inom själva utredningsområdet som tillför utredningen 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 aktuellt projekt.

Karta 9. Riksintresseområdet för kulturmiljövården, Älmhults stationssamhälle.
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Resultat
RAÄ-nr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

L2019:6383

Kolbotten efter resmila

Övrig kulturhistorisk lämning

L2019:6384

Kolbotten efter resmila

Övrig kulturhistorisk lämning

L2019:6385

Stensättning?

Möjlig fornlämning

L2019:6386

Stentäkt

Övrig kulturhistorisk lämning

L2019:6388

Stentäkt

Övrig kulturhistorisk lämning

Kommentar

Mycket skadad

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 Kulturmiljölagen (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 avgörande betydelse när lämningen/anläggningen har tillkommit. Av lagen följer att en lämning
som uppfyller fornlämningsrekvisiten (lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven) och kan antas 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 redovisas 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.
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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. Utredningens resultat innebär att frågeställningen om att klargöra fornlämningssituationen inom
utredningsområdet har besvarats. Utifrån utredningens metoder och resultat torde denna rapport 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 markant 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 område 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. Fortfarande 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 lämningstyplista skall kolbottnar efter resmilor generellt antikvariskt bedömas som ”Övrig kulturhistorisk lämning”.

Stentäkter
Utredningsområdet två små stentäkter är en liten påminnelse om den stora stentäktsverksamhet 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 avgränsning. 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
Deponeringsanläggning
Komposteringsanläggning
Omlastningsstation
Behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall
Mellanlager för miljöfarligt avfall

Skyddsavstånd,
meter
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:

1.2

•

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.

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.

Södra stambanan

Väg 120

Väg 23

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.
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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).

Risknivån kan inte accepteras

Risknivån kan accepteras om alla
praktiskt och ekonomiskt rimliga
åtgärder har vidtagits
ALARP

Risknivån kan accepteras om
kostnaderna för riskreduktion
överstiger nyttan
Risknivån är acceptabel utan
åtgärder
Viktigt att visa att risknivån hålls
låg

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
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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).

repo001.docx 2015-10-05

9(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT
SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

377

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

-Handel

-Bostäder (småhusbebyggelse)

-Bostäder

(ytparkering)

(sällanköpshandel)

-Trafik

-Industri

-Odling

-Bilservice

-Friluftsområde

-Lager (utan

(t.ex. motionsspår)

betydande handel)

-Tekniska

-Tekniska

anläggningar

anläggningar
-Parkering (övrig)

-Handel (övrig handel)
-Kontor (i ett plan, dock ej hotell)
-Lager (även med betydande handel)
-Idrotts- och sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats)
-Centrum
-Friluftsområde

(flerbostadshus i flera
plan)
-Kontor (hotell)
-Vård
-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar (med
betydande åskådarplats

-Kultur

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.

3

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

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

ALARP

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

Mindre känslig

verksamhet

verksamhet

Fåtal personer
Tillfällig vistelse

Medelkänslig verksamhet

Känslig verksamhet

Fåtal personer

Flertal personer som är vakna

Hög persontäthet

Vakna

Fåtal sovande med god

Särskilt känsliga individer

lokalkännedom

Sovande utan god
lokalkännedom

-Parkering

-Handel

-Bostäder

-Bostäder (flerbostadshus i

(ytparkering)

(sällanköpshandel)

(småhusbebyggelse)

flera plan)

-Trafik

-Industri

-Handel (övrig handel)

-Kontor (hotell)

-Odling

-Bilservice

-Kontor (i ett plan, dock ej

-Vård

-Friluftsområde

-Lager (utan

(t.ex. motionsspår)

betydande handel)

-Tekniska

-Tekniska

anläggningar

anläggningar
-Parkering (övrig)

hotell)
-Lager (även med betydande
handel)
-Idrotts- och
sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats)

-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar (med
betydande åskådarplats
- Större samlingslokaler

-Centrum
-Kultur

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

repo001.docx 2015-10-05

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/km 2. 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 Carlosimulering 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 5percentilen 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 95percentilen av 2 000 iterationer med Monte Carlo-simulering.

Figur 22. Spridningen för beräkningarna av individrisk för väg 23, redovisas här som 5- och 95percentilen 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/m 2) från 17 till 11 meter vid en
mindre pölbrand (50 m2). För en större pölbrand (200 m 2) 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 A2s1, 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.

repo001.docx 2015-10-05

42(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

410

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

Fåtal personer
Vakna

Flertal personer som är
vakna

Högre
persontäthet

Hög persontäthet

Tillfällig vistelse

Byggnader i max två
våningsplan

Sovande
Individer som
kan utrymma
själva
Byggnader i
max fyra
våningsplan

-Parkering
(ytparkering)
-Trafik
-Odling
-Friluftsområde
(t.ex.
motionsspår)

-Verksamheter
(service, lättare
verkstadsindustri,
tillverkning med
försäljning, handel
med skrymmande
varor)
-Lager

-Tekniska
anläggningar

-Tekniska
anläggningar

-Drivmedelsförsäljning
(obemannad)

-Parkering (övrig)

-Handel (övrig handel)

-Bostäder

-Kontor (dock ej hotell)

-Hotell

-Lager (även med
betydande handel)

-Medelkänslig
bebyggelse
men i fler än
två plan

-Idrotts- och
sportanläggningar (utan
betydande
åskådarplats)
-Besöksanläggningar
(verksamheter för
kultur, religionsutövning, m.m. som
riktar sig till besökare)

Särskilt känsliga
individer
Sovande utan god
lokalkännedom
Byggnader i mer än
fyra våningsplan

-Bostäder och
hotell i fler än fyra
plan
-Vård
-Skola
-Idrotts- och
sportanläggningar
(med betydande
åskådarplats
-Större
samlingslokaler

-Centrum
-Industri (övrig industri)

Södra stambanan
Inget
skyddsavstånd

30 meter

30 meter

30 meter

50 meter

20 meter

30 meter

40 meter

75 meter

10 meter

20 meter

25 meter

40 meter

Väg 23
Inget
skyddsavstånd

Väg 120
Inget
skyddsavstånd

*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
2,5 – 4,5

Medelvärde för antal godsvagnar
som förväntas spåra ur vid olycka
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

1

2.1

2.3

Sannolikhet för scenariot
givet utsläpp (%)

Scenario

Min

Mest
troligt

Max

Explosion*

0,1

0,2

1

5,0×10-9

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

Giftigt gasmoln

50

100

5,3×10-7

Gasmolnsbrand

1

1,5

3

1,3×10-6

Pölbrand

10

20

30

1,6×10-5

Brand

0,02

0,05

0,07

1,7×10-8

Explosion

0,001

0,003

0,004

1,1×10-08

3

5

Beräknad
frekvens
(medelvärde)

*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 (ÅDT tung)
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.
Sannolikhet för scenariot givet
utsläpp (%)

Klass Scenario

Min
1

2.1

Max

Väg 120

Väg 23

Explosion*

0,01

0,1

1

7,7×10-9

8,0×10-9

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

30

60

8,0×10-6

2,1×10-6

100

1,3×10-8

3,4×10-8

Gasmolnexplosion (UCVE) 6
2.3

Mest troligt

Beräknad frekvens
(medelvärde, per
år)

Giftigt gasmoln

50

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

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

3

5.1

*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

repo001.docx 2015-10-05

65(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT
SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

433

avstånd från järnvägen. Andelen beräknas enligt följande formel, med de olika avstånden
förklarade i Figur B-1:
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛 =

2∙𝑥
1 𝑘𝑚

𝑥 = √(𝑅2 − 𝑑 2 )

R

d

x

x

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).

a
c

d
b

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.
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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
Fördelning

Min

Troligt Max

Explosion, raserade byggnader

Pertfördelning

25

60

250

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

Pertfördelning

30

60

150

BLEVE

Pertfördelning

100

200

450

Jetflamma

Pertfördelning

5

25

90

10

30

300

20

100

1200

Klass Scenario

1

2.1

Gasmolnexplosion - och brand
2.3

Giftigt gasmoln

Pertfördelning
Pertfördelning

Pölbrand

Pertfördelning

10

20

45

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

Pertfördelning

20

25

40

Explosion

Pertfördelning

30

40

125

Brand

Pertfördelning

10

15

40

3

5

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

1

2.1

2.3

3

Fördelning

Min

Troligt

Max

Explosion, raserade byggnader

Pertfördelning

30

100

200

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

Pertfördelning

10

50

140

BLEVE

Pertfördelning

150

250

450

Jetflamma

Pertfördelning

5

40

90

Gasmolnsexplosion/UVCE

Pertfördelning

15

50

250

Giftigt gasmoln

Pertfördelning

10

200

1000

Pölbrand

Pertfördelning

10

20

40

Gasmoln från avdunstning
(UVCE)

Pertfördelning

10

20

40

Explosion

Pertfördelning

30

40

60

Brand

Pertfördelning

10

30

40

5

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

1

2.1

2.3

Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt
35 meter
70 meter
140 meter

Explosion, raserade byggnader

47

18

0

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

1,9

0

0

BLEVE

200

150

88

Jetflamma

1,1

0

0

Gasmolnexplosion - och brand

1,6

0,1

0

Giftigt gasmoln

23

19

14

Pölbrand

0

0

0

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

0

0

0

Explosion

1,9

0

0

Brand

0

0

0

3

5

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

1

2.1

2.3

Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt Bebyggelsefritt
35 meter
70 meter
140 meter

Explosion, raserade byggnader

47

18

0

Explosion, direkt tryckpåverkan
utomhus

1,9

0

0

BLEVE

200

150

88

Jetflamma

1,1

0

0

Gasmolnexplosion - och brand

1,6

0,1

0

Giftigt gasmoln

23

19

14

Pölbrand

0

0

0

Fördröjd pölbrand (gasmoln)

0

0

0

Explosion

1,9

0

0

Brand

0

0

0

3

5

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.

repo001.docx 2015-10-05

74(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

442

B5 Referenser
Brandskyddslaget 2015. Riskanalys Härnevi 1:17 Upplands bro.
BRIAB 2016. Riskbedömning, Kvarteret Siv, Uppsala.
Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1997. Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga
gaser och vätskor. Metoder för bedömning av risker.
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten & FOI 2008. Faktainsamling CBRN.
Hämtat från http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/
Göteborgs stad 1999. Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för sektorn transport av
farligt gods.
Institutionen för Brandteknik vid Lunds universitet 1992. Introduktion till
konsekvensberäkningar – Några förenklade typfall, ISSN 1102-8246.
International Union of Railways (UIC) 2002. UIC Code 777-2: Structures built over
railway lines – Construction requirements in the track zone.
Länsstyrelsen Skåne län 2007. Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.
Office of Emergency Management & Emergency Response Division. Mjukvaran:
ALOHA v.5.4.2.
VROM 2005. Guidelines for quantitative risk assessment.
WSP 2014. Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på
järnväg - Yllestad 1:21 m.fl., Kättilstorp.
VTI rapport Nr 3 387:4. 1994. Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid
transporter av farligt gods på väg och järnväg.
WUZ 2016. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, översiktlig riskanalys för
väg och järnväg i Borås Stad.

repo001.docx 2015-10-05

75(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT
SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

443

repo001.docx 2015-10-05

76(78)
RAPPORT
2018-06-19
VERSION 1
FYSISK PLANERING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR
FARLIGT GODS I ÄLMHULT

SEMRLI p:\21224\13004559_älmhult_riktlinjer_farligt_gods\000\10 arbetsmtrl_dok\älmhult riktlinjer 2018-07-12.docx

444

