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under 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Örkenedskolan i Lönsboda och dess skolområde håller på att göras om. Vissa byggnader 
inne på skolområdet rivs och en ny storförskola har uppförts mitt emot befintligt 
skolområde, på andra sidan parkeringen.   
 
Skogsområdet precis norr om Örkeneds skolområde planläggs för den nya skolan. 
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att ta sig till den nya skolan via befintlig parkeringsplats. Även besöksändamål läggs in i 
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Utmed skogsområdet inom planområdet finns en mindre grusväg som löper i västlig 
riktning och slutar vid Sönnerstugården. Denna ritas in i förslag till detaljplan för att 
stärkas upp och kunna fungera som avlastningsväg.  
 
Det utpekade planområdet ligger utanför detaljplanerat område och översiktsplanen pekar 
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun upprättat en riskutredning av vilka 
riskkällor (avseende olycksrisk) som kan påverka del av fastighet Lönsboda 44:1 och del av 
52:1 i Lönsboda. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 
riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder.

Utredningen genomförs för att utreda lämpligheten i att planlägga fastigheten för skola 
samt idrottsanläggning. 

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker 
(individ- och samhällsrisknivåer) inom planområdet kopplade till transporterna av farligt 
gods på närliggande väg och järnväg. Även olycksrisker kopplade till omgivande 
verksamheter ska bedömas.

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker) 
för skola och idrottsanläggning inom planområdet. Detta innefattar både att avgöra 
områdets lämplighet för markanvändning och eventuella behov av riskreducerande åtgärder 
på området och bebyggelsen. 

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskanalysen avser olycksrisker. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:

 Hur påverkas området av väg/järnvägssträckningen och de transporter av farligt gods 
som transporteras där? 

 Hur påverkas området av de verksamheter som finns i den närmaste omgivningen?

 Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar föreligger för att befintlig och föreslagen 
markanvändning ska kunna bedömas lämplig ur risksynpunkt eller för att möjliggöra 
genomförandet av olika typer av etablering inom området?

Studien omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, 
skred, luft- eller markföroreningar. 

1.4 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

 Plan och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1, 
SBN/2021:171, Upprättad av Osby kommun. 

 Yttrande över samråd om detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 i 
Lönsboda, Osby kommun, Yttrande från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 402-34482-2021, 
2021-09-24.

 Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, Riktlinjer, KS/2018:166 170, 
Osby kommun, 2018-06-18.

 Miljörapport för år 2020. Cejn AB. Inklusive kemlista. 

 Tillstånd enligt miljöbalken till ytbehandling och metallbearbetning, kod 28.10 och 
34.70, CEJN AB. Beslut 2008-06-05.
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1.5 METOD

Riskanalysen genomförs i följande steg: 

 Inventering av riskkällor i omgivningen.

 Vad kan hända (riskidentifiering)? Risker (olycksrisker) som kan påverka planområdet 
identifieras, sammanställs, bedöms och jämförs med gällande riktlinjer.

 Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare. 

o Hur ofta kan det hända (sannolikhetsberäkning)? 

o Vilka blir konsekvenserna (konsekvensberäkning)? 

o Vad blir risken (individriskberäkning och samhällsriskberäkning)? 

 Vilka åtgärder krävs för att risknivån ska bedömas vara acceptabel ur risksynpunkt 
(riskvärdering)?

Riskanalysmetoden för beräkning av individrisk bygger på datoriserade beräkningsmodeller 
med syfte att ge bästa möjliga beslutsunderlag. 
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2 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

2.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna 
utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande [1]: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt 
att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 
nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället. 

 Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i 
form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

Riskvärderingen gör ett ställningstagande kring huruvida riskerna kan anses vara tolerabla, 
tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Denna princip beskrivs översiktligt i 
nedanstående figur. 

Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [2].

Riskvärdering kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Även om 
principen för riskvärdering ovan är kvalitativ till sin utformning, är det möjligt att överföra 
grundtanken till även kvantitativa riskvärderingar. 

I avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 presenteras de riskvärderingsprinciper som föreslagits gälla för 
såväl transporter av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering 
av risk [1].

2.1.1 INDIVIDRISK

 Individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

 Individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses som 
små

 Området däremellan kallas ALARP-område, från engelskans ”as low as resonable 
practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas
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Inom ALARP-området kan risknivåerna vanligen betraktas som acceptabla under 
förutsättningar att riskreducerande åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt, 
ekonomiskt, planeringsmässigt och tekniskt.

Individrisk anger sannolikheten för att enskilda individer ska omkomma eller skadas inom 
eller i närheten av ett system, det vill säga sannolikheten för att en person som befinner sig 
på en specifik plats omkommer under ett år. Denna person kommer (enligt definitionen av 
platsspecifik individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är olämpligt att stå kvar 
(exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om brand syns eller om myndigheter spärrar av 
ett område). 

Det är viktigt att poängtera att principerna är ett förslag och att det idag i Sverige inte finns 
några riskvärderingsprinciper som fastställts. 

2.1.2 SAMHÄLLSRISK 

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F=10-4 per år 
för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

 Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 med lutningen på 
F/N-kurva -1. 

Samhällsrisk är ett mått på risken för en population. Samhällsrisken inkluderar risker för 
alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker vid enstaka tillfällen längs en 1 
km lång sträcka (beräkningarna omfattar ett område om 1 km2). 

2.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT 

2.2.1 LÄNSSTYRELSERNA I SKÅNE, STOCKHOLM OCH VÄSTRA GÖTALAND

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt 
dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen [3]. I denna anges att en riskanalys ska 
upprättas vid den händelse att bebyggelse planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter 
från en transportled för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den 
acceptabla risken är.  

2.2.2 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av 
risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM [4]). Förslaget är delvis utarbetat av 
Øresund Safety Advisers AB, numera Tyréns Sverige AB, på Länsstyrelsens uppdrag.

RIKTSAM anger att:

 Idrotts- och sportanläggning utan betydande åskådarplats kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden. På närmare avstånd 
krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

 Skola (S) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se längre ned).

:f;-: TYRENS 
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Figur 2. RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av idrottsanläggning kunna bedömas tolerabel om följande 
kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av skola bedömas tolerabel om följande kombination av 
kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år.

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10-5 per år 
där N=1 och 10-7 per år där N=100.

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

2.2.3 LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM (AVSEENDE DRIVMEDELSSTATION)

Länsstyrelsen i Stockholm har gett ut riktlinjer i faktabladet Riktlinjer för planläggning intill 
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [4] samt häftet Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer 
[5]. I faktabladet redovisas följande avseende drivmedelsstationer:

 Ett minimiavstånd på 25 meter bör hållas från drivmedelsstation till kontor och 
liknande. 

 Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 
sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig.
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 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 
drivmedelstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus.

2.2.4 KEMIKALIEHANTERING
De ovan angivna kriterierna avseende individ- respektive samhällsrisk används således vid 
beräkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram 
vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering [6]. I denna redovisas generella riktlinjer för riskhanteringsavstånd 
mellan verksamheter med storskalig kemikaliehantering och bebyggelse. Avstånden 
redovisar det avstånd mellan verksamhet och bebyggelse som bör användas som riktlinje i 
den fysiska planeringen. De redovisar tre olika sätt att uppskatta avstånden. Oavsett vad, 
eller vilka mängder som hanteras rekommenderas dock alltid ett minsta bebyggelsefritt 
avstånd om 100 meter kring kemikaliehanteringen.  

Utöver denna vägledning som gäller storskalig kemikaliehantering så finns lagstiftning 
(lagar, förordningar, föreskrifter etcetera). Dessa kan mer i detalj reglera avstånd, 
utformning av byggnader och dylikt, som anses medföra acceptabel risknivå för 
verksamheten och bebyggelse intill denna till skillnad från de tidigare beskrivna mer 
grovhuggna verktygen för skyddsavstånd. Även för mer detaljerade analyser finns olika 
specifika acceptanskriterier, t.ex. kritiska nivåer avseende strålning mot olika objekt 
(inklusive utrymmande personer och räddningstjänstens personal) i händelse av brand. 

2.2.5 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS 
Tyréns Sverige AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna i RIKTSAM 
[4]. 

Riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm avses att användas avseende drivmedelsstationer.

Avseende omgivande verksamheter i övrigt förs ett kvalitativt resonemang, med förankring 
i aktuella föreskrifter gällande hantering av brandfarlig vara etcetera. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel beskrivs planområdet och planerad utformning samt väg, järnväg och 
närmast omgivande verksamheter.  

3.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH PLANERAD BEBYGGELSE

Lönsboda är en tätort i Osby kommun i nordöstra Skåne. Lönsboda omges av åker- och 
skogsmark. Väg 15 passerar genom tätorten till vilken väg 121 och 119 ansluter. Järnväg 
passerar genom Lönsboda och delar i princip av tätorten i två delar. 

Det aktuella planområdet ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda. Området avgränsas i 
stort sett av naturmark/skog i norr och öster, bortsett från ny förskola direkt öster om. 
Väster om återfinns bostadsbebyggelse, söder om återfinns nuvarande skolområde med 
befintlig idrotts- och simhall samt blandad bebyggelse med bostäder, småhandel och 
centrum. I sydväst återfinns tillverkningsindustri. I södra delen av Lönsboda finns två 
drivmedelsstationer.

Figur 3. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1 och 52:1. Den nya förskolan 
syns precis till höger om planområdet, därefter syns Tosthultsvägen. Järnväg ses ej i bild men passerar 
väster om området. Sydväst om planområdet ses tillverkningsindustri (CEJN AB och Trio Perfekta AB). Bild 
hämtad ur Plan och genomförandebeskrivning.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola för årskurs F-9, totalt 400 elever. 
Befintlig skola rivs vilket ger möjlighet till utveckling av idrottsanläggning intill idrotts- och 
simhall. Det aktuella planområdet är indelat i tre användningsområden; skola, natur samt 
besöksanläggningar (se Figur 5). Den enda begränsningen i planen är för nuvarande lagd 
till byggnadshöjd.

Tosthultsvägen
(väg 119)
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Figur 4. Skiss över utformning av ny skola och dess koppling till befintlig förskola. Upprättad av Krook & 
Tjäder, daterad 2021-10-29.

Som kan ses i Figur 3 går väg 119, Tosthultsvägen, direkt invid planområdet (kortast 
avstånd knappt 16 meter). Hastighetsbegränsningen på vägen utmed planområdet är 40 
km/h halvvägs till den nya förskolan för att därefter öka till 70 km/h. Tosthultsvägen är en 
tvåfältsväg utan avskiljning mellan körfälten. Det föreligger ingen särskild höjdskillnad 
mellan väg och planområde. 

I föreslagen detaljplan höjs standarden på väg direkt norr om planområdet, från grusväg till 
att möjliggöra trafik till skolan (bussar, leveranser, personbilar). Eventuellt kan även 
anslutningsväg till Cejn komma att anordnas, för att flytta deras transporter genom 
bostadsområde söder om planområde. Maximal trolig hastighetsbegränsning utmed 
planområdet är 40 km/h.

Järnvägen passerar som närmast på cirka 170 meters avstånd. Den är idag enbart trafikerad 
av godståg. Trafikverket har dock ett projekt igång kallat Sydostlänken. Sydostlänken 
innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp, dels 
att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är 
utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 [8]. I samband med 
detta planeras persontrafik på sträckan samt att Lönsboda får en tågstation. 
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4 RISKANALYS

4.1 RISKIDENTIFIERING

Inledningsvis har en identifiering utförts av riskkällor samt verksamheter som kan generera 
transporter av farligt gods i och omkring planområdet. De olika riskkällorna har sedan 
utvärderats baserat på riktlinjerna redovisade i avsnitt 2.2.

Tyréns har utfört en inventering av verksamheter inom 500 meter från planområdet. I 
Tabell 1 redovisas resultatet av riskidentifieringen. 

Tabell 1. Riskidentifiering i planområdets omgivning.
Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 
riktlinjer [m]

Aktuellt avstånd 
till planerad 
bebyggelse [m]

Bedömning Fortsatt utredning

Järnvägen 150 170 Transporter av farligt 
gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Tosthultsvägen 
(väg 119) 

150 16 (som minst) Primärled, transporter 
av farligt gods.

Ja, transporter med 
farligt gods på 
vägen.

Väg 15 150 >400 Primärled, transporter 
av farligt gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Cejn AB
Trio Perfekta AB 

- - Hanterar kemikalier 
samt genererar 
transporter med farligt 
gods.

Ja, djupare 
bedömning 
avseende 
omfattning och typ 
av 
kemikaliehantering 
erfordras.

Ingo 
drivmedelsstation

100 >460 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119. 

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Uno-X 
drivmedelsstation

100 >550 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 
Tosthultsvägen och verksamheterna Cejn AB och Trio Perfekta AB. 

4.1.1 OM TRANSPORTER FARLIGT GODS

Farligt gods-transporter kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och kemiska 
egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende egenskaper, som 
kan komma att påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 
transporten. 

För transporter av farligt gods på väg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2016:8: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods av 
väg och i terräng, ADR-S) [9]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning 
och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer 
behöver. Allt för att undvika tillbud och olyckor.
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4.1.2 FARLIGT GODS PÅ TOSTHULTSVÄGEN

Transporter med farligt gods sker framför allt på väg 15 som passerar genom Lönsboda, 
söder om planområdet. Transporter sker dock även på Tosthultsvägen (väg 119) som 
passerar utmed planområdet. Båda dessa vägar är utpekade som primära rekommenderade 
transportleder för farligt gods [10]. 

För att genomföra beräkningar av individ- och samhällsrisk behövs information om hur 
mycket farligt gods som transporteras på Tosthultsvägen liksom vilken typ av gods det 
handlar om. 

Det finns generellt sett inga kartläggningar av mängderna farligt gods eller fördelningen 
mellan de olika farligt gods-klasserna på väg som uppdateras kontinuerligt. 
Räddningsverket utförde en kartläggning av den transporterade mängden farligt gods i 
september 2006 [11]. Mätningen har dock inte sådan upplösning att den visar mängderna 
och fördelningen av farligt gods på specifikt Tosthultsvägen. För att inte missa 
kartläggning har både väg 15 och Tosthultsvägen beaktats. Statistiken som används 
återspeglar inte med säkerhet förhållandena i dag men ger en indikation om fördelningen 
av farligt gods-klasser. Sett till hanterat farligt gods på intilliggande tillverkningsindustri 
verkar den dock tämligen relevant, med undantag för mängden gas. Statistiken används 
bara för att bedöma fördelningen av farligt gods-klasser och inte för att bedöma den totala 
mängden farligt gods som passerar planområdet. Fördelningarna används i beräkningarna 
för att bedöma individrisken vid olika avstånd. Statistiken presenteras i Tabell 2.  

I tabellen anges även siffror avseende nationell statistik avseende farligt gods på väg. Den 
nationella statistiken är hämtad för åren 2015-2020. Den nationella fördelningen används i 
känslighetsanalysen, se avsnitt 7.4.

Cejn AB och Trio Perfekta AB utgör som tidigare sagt identifierade målpunkter för farligt 
gods. I dagsläget passerar gods till dessa verksamheter söder om planområdet men kan 
komma att gå – via ny väg – norr och väst om planområdet. Det ska dock noteras att om 
väg dras om kommer det vara samma typ och mängd gods som transporteras till 
destinationerna, enbart flyttade från en väg till en annan. I beräkningarna beaktas därför 
enbart Tosthultsvägen. 

Trafiksiffror presenteras i beräkningsbilagan. Fördelningen av de olika farligt gods-
klasserna på väg presenteras i Tabell 2. Osäkerheter kopplade till antalet transporter med 
farligt gods och fördelningen mellan de olika klasserna hanteras i avsnitt 7.5. 

Tabell 2. Fördelning av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen enligt Räddningsverkets inventering av 
transporter med farligt gods utförd 2006 samt nationell statistik från Trafikanalys för år 2015-2020. 

Klass Ämnen
Räddningsverket 
2006 (%)

Nationell statistik från 
Trafikanalys (%)

1 Explosiva ämnen och föremål 0,2 1,4

2 Gaser 0 21,1

3 Brandfarliga vätskor 40,6 49,8

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,7 4,4

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 1,2 2,9

6 Giftiga och smittfarliga ämnen 0,6 7,9

7 Radioaktiva ämnen 0,3 0,3

8 Frätande ämnen 28,5 8,3

9 Övriga farliga ämnen 28,3 3,9
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4.1.3 CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Planområdet ligger i direkt anslutning till den fastighet som Cejn AB äger. Den del som 
avsätts för besöksanläggningar återfinns således dikt an Cejns fastighet. Tänkt 
naturområde är placerat mellan skolområde och Cejns fastighet. Avståndet mellan 
planområde skola (S) och Cejns fastighet är därför cirka 57 meter. Till tänkt placering av 
skolbyggnad tillkommer ytterligare cirka 30 meter. Avståndet mellan planområde skola och 
befintlig byggnad på Cejns fastighet är drygt 84 meter. 

Figur 5. Indelning av planområdet i tänkt markanvändning; skola S (rött), natur (grönt) och 
besöksanläggningar R (orange). På del med skola har inledande skiss över skola (se Figur 4) inkluderats. 
Nere till vänster ses Cejn AB:s fastighet som angränsar direkt till planområdet samt del av befintlig byggnad 
på fastigheten. 

Cejn AB har miljötillstånd enligt miljöbalken för ytbehandling och metallbearbetning. I 
miljötillståndet regleras årlig förbrukning anodmaterial och årligt intag råmaterial. Villkoren 
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omfattar framför allt utsläpp och externbullernivåer liksom krav på lagring och hantering av 
farligt avfall och kemiska produkter. I övrigt regleras dock inte vilken typ av kemikalier som 
hanteras. På fastigheten återfinns även Trio Perfekta AB som, genom samarbetsavtal, 
arbetar inom Cejns miljötillstånd. Cejn bedriver ytbehandling och Trio Perfekta 
metallbearbetning (svarvning). Då verksamheterna verkar inom samma miljötillstånd 
kommer hänvisningar enbart till Cejn ske vidare i detta avsnitt.

Cejn hanterar en mängd olika kemikalier, om än i begränsade mängder. Hantering sker 
enbart av styckegods, ej i cistern. Verksamheten är inte klassad som farlig verksamhet 
enligt kap 2 §4 enligt LSO1 eller som Sevesoverksamhet2. Inte heller förvaras sådana 
mängder brandfarlig vara samtidigt att tillstånd till hanteringen erfordras [12]. 

Inga större mängder brandfarlig vara hanteras således men hantering av både mindre 
mängder brandfarlig vätska, aerosoler och gas förekommer varav aerosoler utgör den klart 
största delen av omsättningen.

Av de ämnen som anges i kemikalielistan finns inga ämnen med faroangivelse H330 
(dödligt vid inandning) men några ämnen finns angivna med faroangivelse H331 (giftigt vid 
inandning). Detta är bland annat nickelklorid och salpetersyra. Utöver detta finns några 
ämnen som är skadliga vid inandning (H332) och en hel del ämnen som är irriterande, 
allergener etcetera. Några hanterade ämnen anges kunna påverka fertiliteten och/eller det 
ofödda barnet.

En del av de hanterade kemikalierna är mycket giftiga eller giftiga för miljön. En större 
andel av de hanterade kemikalierna har frätande egenskaper då de utgörs av syror, till 
exempel svavelsyra i hög koncentration. Som ovan nämnt reglerar tillståndet enligt 
Miljöbalken hur hanteringen av kemikalier ska ske i villkor 9. Regleringen innebär krav på 
att förvaringen ska ske på en ogenomsläpplig och invallad yta, spill och läckage ska inte 
kunna förorena omgivningen eller det kommunala avloppsnätet. 

I dagsläget hanteras således inte sådana mängder och typer av kemikalier eller på sådant 
sätt att verksamheten kan anses medföra riskfylld påverkan på planområdet sett till akuta 
olycksrisker vid läckage/utsläpp. 

Vid brand kommer, precis som för industribyggnader och andra byggnader i övrigt, 
ohälsosamma ämnen att kunna förekomma i brandgaserna. Som tidigare nämnt är de 
hanterade ämnena som mest något giftiga eller något irriterande (acute toxic 3) sett till 
inandning. Var dessa brandgaser kommer spridas och innehålla beror på många faktorer, 
bland annat hur varma brandgaserna är (stigkraft), hur vädret är (temperatur, vindriktning 
mm.) och vad det är som brinner. Förhärskande vindriktning är västlig, dvs. inte mot 
skolområdet men mot planområdets del med besöksanläggning, se Figur 6 nedan. Inga 
åtgärder bedöms erforderliga att kravställa då mängden kemikalier är begränsad och 
hanteras som styckegods samt då kemikalierna inte är klassade som mycket farliga. Det 
rekommenderas dock ändå att utföra skola och eventuell tillkommande publik byggnad 
inom område besöksanläggning med centralt avstängningsbar ventilation som skydd mot 
brandgaser. Detta då regleringen av framtida hanterade kemikalier inom Cejn är begränsad. 
Denna åtgärd är särskilt lämplig sett till att Cejn kan komma att utveckla sin verksamhet 
genom att uppföra verksamhet även på den idag oanvända delen av fastigheten.

Verksamheten kan således komma att önska använda mer riskfyllda kemikalier. I och med 
att verksamheten redan idag är belägen nära bostäder, sim- och idrottshall, skola samt 
förskola erfordrar riskfylld hantering ändå vissa säkerhetsåtgärder samt en begränsning av 
hanterade mängder. Det är svårt att förutse verksamhetens utveckling men bland annat har 

1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
2 Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
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installation av härdugn diskuterats3. En sådan skulle potentiellt kunna medföra hantering 
av brandfarlig gas (till exempel gasol) eller brandfarlig vätska för driften. En sådan 
anläggning skulle möjligen kunna komma att placeras på den idag obebyggda delen av 
fastigheten. För att det ska vara möjligt ska riskerna utredas. Som exempel kan 
gasolcistern lyftas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger i sin 
vägledning angående bebyggelseplanering intill storskalig kemikaliehantering [7] att en 
hanterad mängd brandfarlig gas om 5 ton (cirka 9,8 m3) innebär ett schabloniserat 
riskavstånd 100-250 meter. Det krävs således en vidare utredning avseende riskerna om 
skyddsavståndet är kortare än 250 meter (ett skyddsavstånd om 100 meter ska alltid 
upprätthållas.) MSB har även tagit fram föreskrift MSBFS 2020:1 [13] som berör brandfarlig 
gas, i denna anges att som minimum kan ett skyddsavstånd om 100 meter mellan 
gasolcistern (maximalt 100 m3) och utrymningsväg från svårutrymda lokaler (till exempel 
skola) anses tillräckligt. Således kan konstateras att exempelvis hantering av brandfarlig 
gas redan begränsas av befintlig bebyggelse och riskutredning kommer erfordras. 
Tillskottet av skola kan komma att påverka frihetsgraderna något sett till placering av 
förvaringsutrymme eller liknande beroende på egenskaperna hos kemikalier och/eller 
hantering, men utöver det inte verka mer begränsande än befintlig bebyggelse.

Figur 6. Vindros skapad utifrån väderdata från Ljungbyheds flygplats. Data från november-november 2004-
2021. ©www.climate.gov [12]

3 Information erhållen från Cejn (telefonsamtal med Ulf Svensson, Quality & Environmental engineer, Cejn AB)
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4.2 BERÄKNING AV RISKER MED TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt beräknas risknivåerna intill Tosthultsvägen som i föregående avsnitt har 
bedömts bidra till planområdets risknivå. Detaljerat beräkningsunderlag, justeringar och 
antaganden redogörs för i beräkningsbilaga. I bilagan presenteras även osäkerheter 
kopplade till beräkningarna, se avsnitt 7.5. 

4.2.1 INDIVIDRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Beräkningar av individrisken som funktion av avståndet från Tosthultsvägen presenteras i 
Figur 7. Avståndet har mätts från närmaste vägkant. 

Figur 7. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är att bedöma som låga (<10-7 per år) cirka 7 meter 
från vägkant. Ett avstånd om 7 meter ska således upprätthållas mellan markanvändning 
skola och väg.

Trots att risknivån i princip aldrig är att betrakta som hög finns det ett flertal 
olycksscenarier som kan påverka befintlig bebyggelse. Det längsta dimensionerande 
scenariot som används i beräkningarna anger att inom 320 m påverkas bebyggelse. Dock 
anger detta avstånd endast ett mått som understigs i 80 % av fallen, dvs. i 20 % av fallen 
kan omständigheter (svåra olyckor, stora utsläpp, olyckliga väderförhållanden mm) medföra 
betydligt längre påverkansavstånd.

4.2.2 SAMHÄLLSRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG 

Samhällsrisken har beräknats avseende risken för olyckor kopplat till transport av farligt 
gods på väg. Samhällsrisken har beräknats för ett 1 km2 stort område längs 1 km av 
Tosthultsvägen. Samhällsrisken beskriver den totala risken för en population med hänsyn 
till de riskkällor som påverkar populationen. 

Samhällsrisken tar hänsyn till sannolikheten för olika olycksscenarion och antalet som kan 
förväntas omkomma vid respektive sådant scenario. För att beräkna samhällsrisken 
används information från individriskberäkningarna samt antaganden och information om 
befolkningstätheten i det område som beräkningarna utförts för. För detaljerad information 
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om indata till beräkningarna hänvisas till kapitel 7. Den beräknade samhällsrisken 
presenteras i Figur 8. 

Figur 8. Beräknad samhällsrisk för området runt planområdet. Samhällsrisken är beräknad för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av Tosthultsvägen. 

Beräkningarna visar att samhällsrisken ligger under ALARP-området vilket innebär att risken 
är acceptabel för alla typer av verksamheter. Samhällsrisken är, kopplat till kriterierna i 
RIKTSAM, att betrakta som acceptabel. 

4.2.3 DETERMINISTISK ANALYS

Utifrån den fördelning som har erhållits vid inventering av transporter med farligt gods 
förbi planområdet är det brandfarlig vätska (ADR 3), frätande ämnen (ADR 8) samt övriga 
farliga ämnen (ADR 9) som transporteras i större omfattning. 

Enligt beräkningsmodellen har frätande stänk ett maximalt konsekvensavstånd på cirka 30 
meter. Det är osannolikt att frätande stänk når så långt men avståndet beaktas vidare i 
utredningen. Vid en olycka med brandfarlig vätska är det troligaste scenariot pölbrand. Om 
en pölbrand inträffar i anslutning till vägen är det dimensionerande avståndet 30 meter. 
Om vätskan rinner mot bebyggelsen innan antändning är det dimensionerande avståndet 
50 meter. Avstånden avseende brandfarlig vätska beaktas vidare i utredningen. Avseende 
övriga farliga ämnen brukar dessa inte bedömas som dimensionerande i denna typ av 
utredningar. 

4.3 RISKVÄRDERING

4.3.1 RISKVÄRDERING TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt värderas beräknade risknivåer närmare och vid behov föreslås lämpliga 
skyddsåtgärder.

Genomförd riskanalys visar att både beräknad individrisk och samhällsrisk för planområdet 
med omgivning hamnar under ALARP, dvs område där riskerna normalt kan accepteras. 
Även de i känslighetsanalysen beräknade fallen (nationell fördelning ADR-klasser samt en 
dubblering antal farligt gods-transporter) ger att risknivåerna på planområdet är under 
ALARP. 

Inga särskilda skyddsåtgärder anses därmed erforderliga. Det ska dock noteras att 
brandfarlig vätska innebär ett påslag på den deterministiska analysen. Ett förslag på en 
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riskreducerande åtgärd är dike utmed väg (annat än där tillfartsväg in på planområdet 
anordnas). Denna åtgärd kommer kunna begränsa ett utsläpp av brandfarlig vätska att 
rinna in mot området förutsatt att fordonet inte har en längre avåkningssträcka. Vid en 
eventuell pölbrand kommer diket inte att reducera den infallande strålningen mot 
planområdet vilket inte heller bedöms som nödvändigt eftersom risknivån på planområdet 
redan är låg och i princip acceptabel redan utan åtgärder. 

Avseende frätande ämnen kan växtlighet mellan väg och planområde verka 
säkerhetshöjande. Redan låg växlighet såsom buskar verkar begränsande. 

Om ny tillfartssväg till Cejn AB och Trio Perfekta AB anordnas utmed planområdets norra 
och västra sida kommer en del transport av farligt gods gå på denna. Antalet transporter 
understiger de som använts i beräkningarna för Tosthultsvägen och risknivån kommer 
därför att bli lägre. Även vid transport om uppemot 10 transporter skyltade farligt gods i 
veckan understigs acceptabel risknivå i princip vid vägkant. Inga särskilda begränsningar 
bedöms därmed erforderliga utmed denna nya väg heller. Dock gäller rekommenderade 
åtgärder för Tosthultsvägen även ny tillfartsväg i och med transport av syror med mera. 

4.3.2 RISKVÄRDERING CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Genomgång av hanterade kemikalier har inte visat på något stort riskpåslag. På grund av 
kemikaliehanteringen rekommenderas dock centralt avstängningsbar ventilation. 

Verksamheternas frihetsgrader till utveckling bedöms inte påverkas större utsträckning av 
planförslaget än befintlig bebyggelse annat än viss begränsning i placering av 
anläggningsdelar. 
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Uppdrag: 319783 2021-11-19

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2021-11-19.docx

21(31)

5 SLUTSATS
Riskutredningen har visat att det på Tosthultsvägen transporteras farligt gods och att 
risken förknippad med dessa transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. 
Det största riskbidraget utgörs av olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga vätskor 
(ADR-klass 3), frätande ämnen (ADR-klass 8) samt övriga farliga ämnen (ADR-klass 9). 

Även intilliggande verksamheter Cejn AB och Trio Perfekta AB påverkar området i och med 
sin hantering av kemikalier, både på själva fastigheten och transporter till och från denna. 

Utifrån erhållen information gällande utformning av planområdet och resultat från 
genomförda beräkningar är bedömningen att riskerna kopplade till farligt gods på väg kan 
accepteras för planerade verksamheter, även om ny tillfartsväg till Cejn AB anordnas utmed 
norra och västra delen av planområdet. 

För att reducera tillskottet av oönskade händelser enligt deterministisk analys och för att 
öka robustheten rekommenderas (ej kravställs) följande åtgärder:

 Växlighet mellan väg för transport av farligt gods och planområde utgör åtgärd 
avseende stänk från frätande ämnen. Denna rekommenderade åtgärd gäller även 
utmed en eventuell ny tillfartsväg till Cejn AB.

 Dike mellan Tosthultsvägen och planområde utgör av Tyréns föreslagen åtgärd för 
att begränsa avåkningssträckan samt kunna hindra brandfarliga vätskor att rinna 
närmare planområdet. Denna rekommenderade åtgärd gäller även utmed en 
eventuell ny tillfartsväg till Cejn AB. 

 Centralt avstängningsbar ventilation i skola och eventuell tillkommande publik 
byggnad inom område besöksanläggning för att begränsa påverkan av brandgaser 
från Cejn AB och Trio Perfekta AB.

Ingen särskild hänsyn har tagits till eventuellt bebyggelsefritt avstånd vid väg, men det kan 
konstateras att 12 meter upprätthålls gentemot Tosthultsvägen. Denna omfattas inte av 
utökat byggnadsfritt avstånd enligt Länsstyrelsen Skåne [15].

:f;-: TYRENS 



Uppdrag: 319783 2021-11-19

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2021-11-19.docx

22(31)

6 REFERENSER

[1] Räddningsverket, ”Värdering av risk,” Statens räddningsverk, Karlstad, 1997.
[2] Räddningsverket, ”Handbok för riskanalys,” 2003.
[3] Länsstyrelserna, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, ”Riskhantering i 

detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods,” 
Länsstyrelserna, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, Stockholm, 2006.

[4] Länsstyrelsen i Skåne Län, ”RIKTSAM, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – 
RIKTSAM, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg 
och järnväg med transport av farligt gods. Rapport 2007:06,” 2007.

[5] Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods, Faktablad 2016:4,” Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm, 
2016.

[6] Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse, intill vägar och järnvägar 
med transporter av farligt gods samt bensinstationer, rapport 2000:01,” Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Stockholm, 2000.

[7] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Samhällsplanering och riskhantering i 
anslutning till storskalig kemikaliehantering,” 2017.

[8] Trafikverket, ”Sydostlänken,” 25 10 2021. [Online]. Available: 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Sydostlanken/. [Använd 03 11 
2021].

[9] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”MSBFS 2016:8. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i 
terräng,” Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2016.

[10] Trafikverket, ”NVDB på webb (Se Sveriges vägar på karta) – Rekommenderad väg farligt 
gods,” [Online]. Available: https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket. [Använd 
05 11 2021].

[11] Räddningsverket, ”Kartläggning av farligt gods-transporter, september 2006,” 2006.
[12] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Tillstånd till hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor, MSBFS 2013:3”.
[13] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Hantering av brandfarlig gas och 

brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1”.
[14] Iowa State University, ”Wind Roses,” Iowa Environmental Mesonet, [Online]. Available: 

https://mesonet.agron.iastate.edu/sites/windrose.phtml?station=AMW&network=IA_ASOS. 
[Använd 15 11 2021].

[15] Länsstyrelsen Skåne, ”Bygga vid väg,” [Online]. Available: 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56935c22/155065631008
7/Ut%C3%B6kat%20byggnadsfritt%20avst%C3%A5nd.pdf. [Använd 15 11 2021].

[16] Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), ”VTI rapport 387:3 Vägtransporter med farligt 
gods - Farligt gods i vägtrafikolyckor,” 1994.

[17] Trafikanalys, ”Fordon på väg,” 2015-2020. [Online]. Available: 
https://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/. [Använd 05 11 2021].

[18] Øresund Safety Advisers AB, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Bilaga A - 
Riskanalys,” Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, 2004.

[19] Länsstyrelsen i Skåne, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen,” 2007.

:f;-: TYRENS 



Uppdrag: 319783 2021-11-19

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2021-11-19.docx

23(31)

7 BILAGA 1 – BERÄKNINGAR

7.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR

Figur 9. Schematisk beskrivning av beräkningsprocessen.

Figuren ovan visar en schematisk beskrivning av beräkningsprocessen som använts och 
sambanden som finns mellan ingående delprocesser. 
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Processen beskriven i Figur 9 beräknas (simuleras) 10 000 gånger (iterationer) för att 
säkerställa att all variation har beaktats. För varje iteration väljs vilka indata som skall 
användas för denna specifika beräkning. Konkret innebär det att varje beräkning omfattar 
ett specifikt värde på olycksplats, tidpunkt, atmosfärsförhållanden, vindhastighet, 
utsläppsstorlek och så vidare. Indata som använts avseende väder kommer från 
utredningen som låg till grund för RIKTSAM och kommer från Malmö. Det bör dock beaktas 
att vindriktningen inte tas med i simuleringen, istället är vindriktningen i samtliga fall vald 
så att den är riktad mot planområdet (vilket är konservativt då varje scenario påverkar 
planområdet). Eftersom denna utredning endast beaktar ena sidan om vägen bedöms 
beräkningarna vara konservativa ur denna aspekt. 

För varje iteration beräknas sedan de olika konsekvenserna som kan uppkomma vid utsläpp 
av farligt gods. Information om sannolikheter, riskavstånd och utfall i form av omkomna 
människor lagras. När samtliga iterationer är slutförda kan resultatet i form av individrisk 
redovisas.

7.1.1 BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ VÄG

Förväntat antal farligt gods olyckor på väg beräknas enligt VTI-metoden [12] med 
antaganden och indata redovisade i Tabell 3. Modellen tar hänsyn till hastigheten på vägen. 

Antalet fordon per dygn och andel tung trafik på Tosthultsvägen har erhållits från arbete 
med bullerutredning för planområdet (upprättas av Tyréns Sverige AB). I bullerutredningen 
anges ÅDT för år 2040 och detta har använts som underlag i beräkningarna. 

Antalet transporter med farligt gods har tagits fram utifrån nationell statistik från 
Trafikanalys [12], ett medelvärde av andelen farligt gods för antal lastbilar i yrkesmässig 
trafik ger 1,3% farligt gods.

Tabell 3. Indata till beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år på Tosthultsvägen.

Parameter Värde

Vägsträcka 600 meter (representativ vägsträcka)

ÅDT (år 2040) 1600

ÅDT Tung trafik (år 2040) 148

Hastighetsgräns 70 km/h

Antal transporter med farligt gods per år 683

Olyckskvot 0,65

Andel singelolyckor 0,25

Index för farligt gods-olycka 0,11

Förväntat antal olyckor med farligt gods per år 5,1*10-5

7.1.2 KONSEKVENS AV EN OLYCKA

Farligt gods kan som tidigare presenterats delas in i ADR-klasser. En del av dessa ADR-
klasser utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt gods, eftersom 
konsekvenserna stannar i fordonets närhet. Detta gäller vanligtvis för brandfarliga fasta 
ämnen (ADR -klass 4), oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR -klass 5), 
radioaktiva ämnen (ADR -klass 7) och övriga ämnen (ADR -klass 9), däribland ofta 
miljöfarliga ämnen.

Bland resterande ADR -klasser är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt 
kombinationer av dessa som utgör riskkällorna:
 Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar)
 Brand
 Utsläpp av giftig gas
 Utsläpp av frätande vätska 
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Med grund i indelningen av farligt gods i olika ADR -klasser kan man härleda dessa 
konsekvenser till olika ADR -klasser och grupper av ämnen:
 Explosivämnen (ADR -klass 1) kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning 

av strålnings- och tryckskador. 
 Tryckkondenserade gaser (ADR -klass 2) är lagrade under tryck i vätskeform. Vid 

utströmning kommer en del av vätskan att direkt förångas och övergå i gasform. 
Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vid 
utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna jetflamma, UVCE (”unconfined 
vapour cloud explosion”) och BLEVE (”boiling liquid expanding vapor explosion”). Om 
direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. UVCE inträffar om ett 
gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE inträffar efter att 
upphettad vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank 
och exploderar med stor kraft. 

 Brandfarliga vätskor (ADR -klass 3) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Brand kan uppstå både direkt och genom en fördröjning. Antänds en vätskepöl 
uppstår en pölbrand. 

 Giftiga vätskor (ADR -klass 6) (kan även vara vätskor som är både giftiga och 
brandfarliga eller giftiga och frätande) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Avdunstningen ger upphov till ett giftigt gasmoln som driver i väg med vinden.

 Frätande vätskor (ADR -klass 8) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar 
vätskepölar. Beroende av flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Det är 
dock framförallt i den omedelbara kontakten med ett utsläpp som 
skadekonsekvenserna finns.

Informationen kan sammanfattas enligt Tabell 4. I aktuellt fall är förekomsten av ADR-klass 
3, 8 samt 9 stor medan övriga ADR-klasser utgör liten eller ingen del av fördelningen. 
Eftersom fördelningen kan komma att förändras presenteras information om samtliga ADR-
klasser, men konsekvenser som har prioriterats i riskvärderingen härrör från ADR-klass 3 
och 8. 

Tabell 4. Representativa skadehändelser och skador för olika ADR-klasser. B = brännbart, 
G = giftigt, F = frätande. [14]

ADR -
klass

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada

1 Explosiva ämnen Explosivämne Detonation Tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

UVCE Brännskada och tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

BLEVE Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

Jetflamma Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
G 

Giftmoln Giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (fördröjd) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (fördröjd) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Giftmoln Giftigt

6

8

Giftiga ämnen
Frätande ämnen

Vätska, G

Vätska, F

Giftmoln

Stänk från vätska

Giftigt

Frätskada
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I Tabell 5 presenteras de ämnen som använts i beräkningarna för att bestämma olika 
konsekvensavstånd. 

Tabell 5. Typämne från olika ADR-klasser. B = brännbart, G = giftigt, F = frätande. [14]

ADR -klass Ämne Typ av gods Typämne

1 Explosiva ämnen och föremål Explosivämne Trotyl

2 Gaser Tryckkondenserad gas, B Gasol

2 Gaser Tryckkondenserad gas, G Svaveldioxid

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Bensin

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Propylenoxid

6 Giftiga ämnen Vätska, G Dimetylsulfat

8 Frätande ämnen Vätska, F Svavelsyra

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband 
med att Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen [15] togs fram och fastställdes. För 
var och ett av dessa representativa scenarier genomfördes beräkningar med olika typämnen 
för att komma fram till ett dimensionerande konsekvensavstånd. Beräkningarna 
genomfördes med 10 000 stycken simuleringar, för att variera vindhastigheter, hålstorlekar 
för utsläpp och så vidare. Det dimensionerande avståndet fastställdes som det avstånd som 
understegs i 80 % av fallen. 

Tabell 6. Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av 
farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. [14]

ADR -klass Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd

1 Explosivämne Detonation 110

2 Tryckkondenserad gas, B UVCE 20

2 Tryckkondenserad gas, B BLEVE 320

2 Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25

2 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln 150

3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50

3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50

3 och 6 Vätska, B, G Giftmoln 110

Figur 10. Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier 
för olika skadehändelser. Totalt 10 000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. [14]
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7.1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGSMODELL

Beräkningsmodellen bakom individriskberäkningarna är framtagen av Tyréns Sverige AB 
(före detta Øresund Safety Advisers AB) i enlighet med beräkningsgång, antaganden och 
resonemang presenterat bland annat i RIKTSAM [14] från Länsstyrelsen i Skåne. 

Följande justeringar av antaganden har utförts:

 Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 
enskilda klasserna blir, justeras frekvensen. Frekvensen för en olycka beräknas för en 
specifik sträcka förbi programområdet. Denna justeras sedan för respektive klass baserat 
på konsekvensavståndet.

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel:

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × 2

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

I beräkningarna beaktas inga höjdskillnader mellan väg och planområdet då planområdet 
till stor del ligger i höjd med vägen. Det finns dock dike och/eller vegetation mellan stor 
del av planområdet och Tosthultsvägen som bedöms kunna förhindra vätskor som 
klassificeras som farligt gods att rinna in mot planområdet. Vid beaktande av dike i 
beräkningarna förväntas en lägre risknivå, men flexibiliteten minskar också då dikena blir 
svåra att ta bort om slutsatserna från riskanalysen är baserade på att dike finns. För att 
vara konservativa så kvantifieras ej den riskreducerande effekten av dike i beräkningarna. 

7.2 SAMHÄLLSRISK

Vid beräkning av samhällsrisk har hänsyn tagits till frekvensen för olycka med farligt gods 
på Tosthultsvägen, hur fördelningen av farligt gods ser ut samt hur bebyggelsen och 
befolkningstätheten i området runt vägen ser ut. Den yta som undersökts är för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av vägen. 

Området har delats upp i befintlig bebyggelse och tillkommande bebyggelse och till dessa 
områden har ett antal personer eller en befolkningstäthet kopplats. För den befintliga 
bebyggelsen har befolkningstätheten för tätorten Osby använts (antal boende fördelat på 
tätortens yta). 

Inom den tillkommande bebyggelsen inom planområdet inklusive Cejns fastighet har totalt 
1500 personer antagits uppehålla sig dagtid, 600 personer nattetid. Siffrorna bygger på 
skola för 400 elever plus 70 personer i personal, högsta personantal 200 i simhall, högsta 
personantal 500 i idrottshall, förskola för 200 plus 30 personal samt 100 personer på 
Cejns fastighet. Antal personer nattetid på planområdet har satts högt utifrån möjlighet att 
använda både skollokaler och sim- och idrottshall sent. Antalet personer som tillkommer 
inom planområdet är ett antagande eftersom exakt utformning av planområdet inte är 
bestämd. 

Personantalet är uppdelat på natt respektive dag (tider är angivna för de olika områdena) 
samt hur stor andel som befinner sig inomhus eller utomhus under respektive tid på 
dygnet. Antalet personer som befinner sig i omgivande bostäder har genomgående antagits 
vara lika många under dag och natt, dock har andelen som befinner sig inom- respektive 
utomhus justerats för dag respektive natt (se Tabell 7). För planområdet har en högre grad 
av utomhusvistelse använts dagtid än för bostäder.  
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För att visa robusthet till en trolig befolkningsökning inom Lönsboda har område 5, direkt 
intill Tosthultsvägen, getts ett påslag med viss population. Befolkningstäthet för Osby 
kommun i stort har använts i detta fall. 

7.2.1 INDATA FÖR SAMHÄLLSRISK

I samhällsriskberäkningen avseende transport av farligt gods på väg har geografisk 
indelning, avstånd till olika områden och befolkning enligt Figur 11 använts. Information 
om antal personer samt om de är inne eller ute vid olika tider på dygnet finns i Tabell 7. 
 

Figur 11. Principiell uppdelning av områden längs 1 km Tosthultsvägen i anslutning till planområdet. Skissen 
är inte skalenlig.

Tabell 7. Antal personer för områden i anslutning till Tosthultsvägen som använts i 
samhällsriskberäkningarna. Personantalet anges för natt respektive dag samt för andel som befinner sig 
utomhus respektive inomhus.

Område Tid Antal personer eller 
persontäthet

Andel ute Andel inne

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %1. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %2. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 1500 personer 15 % 85 %3. Planområde inkl. 
intilliggande 
tillverkningsindustri

18:00-07:00 600 personer 1 % 99 %

08:00-20:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %
4. Befintliga bostäder

20:00-08:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 22 personer/km2 10 % 90 %5. Obebyggt med visst 
påslag population 18:00-07:00 22 personer/km2 1 % 99 %
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Tabell 8. Andel som antas omkomma för respektive scenario.

Scenario Andel som dör ute Andel som dör inne

Detonation 50% 50%

UVCE 50% 0%

BLEVE 90% 10%

Jetflamma 50% 0%

Giftmoln 90% 10%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Giftmoln 30% 10%

Giftmoln 30% 10%

Frätskada 40% 0%

7.3 RESULTAT

Resultaten av beräkningarna av individrisk och samhällsrisk presenteras i avsnitt 4.2. 

7.4 KÄNSLIGHETSANALYS

För att bedöma hur fördelningen av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen påverkar 
individrisken har en känslighetsanalys genomförts. Två olika beräkningar har genomförts. 

I den första har den nationella fördelningen över farligt gods-klasser använts, framför allt 
för att lägga till gas som saknades för Räddningsverkets statistik. Den nationella 
fördelningen kan ses i Tabell 2. Resultatet av beräkningarna presenteras i Figur 12.

I den andra ökades antalet transporter av farligt gods med 50%, vilket medför 1025 
transporter med farligt gods per år på Tosthultsvägen. I övrigt har inget ändrats jämfört 
med tidigare beräkningar för Tosthultsvägen. Resultatet av beräkningarna presenteras i 
Figur 13. 

Figur 12. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med nationell fördelning av farligt gods. Resultatet utgör en känslighetsanalys och 
speglar inte dagens förhållande. 
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Figur 13. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med antagande om en dubblering av transporterna med farligt gods. Resultatet utgör en 
känslighetsanalys och speglar inte dagens förhållande. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är låga, under ALARP (<10-7 per år) i stort sett vid 
vägkant för den nationella fördelningen och drygt 10 meter från närmaste vägkant vid en 
ökning av antalet transporter farligt gods. Resultatet av känslighetsanalysen vägs in i 
bedömningen. 

Avseende intilliggande verksamheter i form av Cejn AB och Trio Perfekta AB så har inga 
beräkningar genomförts, däremot har aktuella hanterade kemikalier beaktats. Även 
möjligheten till utökad verksamhet på i dagsläget obebyggd del av fastigheten har 
diskuterats.

7.5 OSÄKERHETER

Kring en riskanalys av den här omfattningen, med mängder av information och underlag 
samt därtill beräkningar med antaganden, indata och modeller, finns det såklart en rad 
osäkerheter. Genom kunskap kring osäkerheterna är tanken att skapa en bättre förståelse 
för resultatet, en större robusthet i resultatet och ökad medvetenhet om dess brister. 

Den största osäkerheten i aktuell riskanalys är antalet transporter med farligt gods. Antalet 
transporter är direkt sammankopplat med den förväntade frekvensen för olyckor med 
farligt gods och därmed också den beräknade individrisken. Det finns som sagt ingen 
samlad statistik över det antal transporter med farligt gods som går på vägar i Sverige. Den 
senaste sammanställningen som gjordes var den som Räddningsverket gjorde 2006. I 
bedömningen kemikaliehantering på intilliggande tillverkningsindustri beaktats, men det 
ska noteras att denna troligtvis kommer ändras då verksamheten utvecklas och förändras. 
Antalet transporter och fördelningen mellan farligt gods-klasserna kan komma att 
förändras i framtiden, vilket innebär att även nu rättvisande information kan ändras till 
prognosåret 2040. Eftersom skalan för frekvens är logaritmisk till sin natur innebär t.ex. en 
fördubbling av antalet transporter en mindre förändring av de avstånd som anges till 
acceptabla risknivåer. I detta fall är de antaganden som har gjorts för antal transporter och 
fördelning konservativa sett till vägens storlek och trafikflöde. Dessutom har en 
känslighetsanalys utförts för att se hur tillkommande klass 2 påverkar risknivåerna liksom 
en ökad mängd transporter. 
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Olycksfrekvensen för olyckor med farligt gods är beräknad på en sträcka av 1 km. Beroende 
var på denna sträcka som olyckan inträffar blir avstånd till olika delar av området olika 
långt. I extrempunkterna uppgår avståndet till 1 km. Valet av denna längd på sträckan är 
ett konservativt ställningstagande, med bakgrund av det faktum att merparten av 
skadehändelserna har ett betydligt kortare påverkansavstånd i större delen av fallen och 
därför egentligen inte borde finnas med i individriskresultatet. 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom 
andra modeller, är i mångt och mycket en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen 
är uppbyggd av en underliggande modell kring olycksfrekvenser och konsekvenser från 
skadehändelser. Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken 
iterationer, körningar av modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och man kan lindra 
faktumet att det i grund och botten är förenklingar.

Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns 
skäl som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och att
valda indata innebär en förskjutning mot högre risk. 
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M OSBY 
~ KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och del av 52: 1 

SBN/2021 :171 

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1 och 52:1. 
Den nya förskolan syns precis till höger om planområdet. 



Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

Laga kraft 

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu. 

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsägarförteckning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 
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SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osby kommuns behov av nya lokaler för skolor utreds 
möjligheterna att bedriva skolverksamhet på del av fastigheten Lönsboda 44: I. 
Planområdet är obebyggt och utgör cirka 5 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella förråd 
och uthus samt ge viss flexibilitet för byggnadens placering. 
Planområdet ligger precis norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. 

INLEDNING 

Bakgrund 
Sedan i huvudsak 2020 har möjligheterna att etablera en ny skola på del av 
Lönsboda 44: I diskuterats. Marken ägs av Osby kommun och är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoleverksamhet på del av Lönsboda 
44:1 och besöksanläggningar på del av 52:1. Därför behövs en ny detaljplan för att 
möjliggöra en ny skola och försörja Lönsboda med tillräckligt många skolplatser, 
men även idrottsmöjligheter. 

Planfakta 
Planområdet ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda och utgörs av naturmark. 
Området avgränsas i alla väderstreck av naturmark/skog med undantag åt söder 
där Örkeneds skolområde ligger. 
Strax norr om det utpekade planområdet löper en grusväg in till en gård. 
Österut ligger ligger Tosthultsvägen som går in till Lönsboda centrum. 
Så mycket naturmark som möjligt kommer sparas i planområdet för att 
ge en god skolgård. 
Planområdet bedöms ha en stor potential genom sin naturkaraktär och ligger lugnt 
utan stor inverkan från fordonstrafik. 

Från ett kommunövergripande perspektiv bedöms planområdet som lämpligt 
eftersom det ligger i anslutning till befintlig verksamhet. Större möjlighet finns 
att nyttja naturmarken för barnen och de mer centrala delarna i Lönsboda kan 
istället användas för bostäder. Kommunen har ett behov av att samla skol- och 
förskoleverksamhet för att skapa bättre samverkanseffekter, istället för att ha 
mindre enheter utspridda i kommunen. Behov av idrottsanläggning finns också 
inom befintligt skolområde som nu flyttas norrut genom förslag till detaljplan. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det i 
någon större bemärkelse. 
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Detaljplaner 
Ingen gällande detaljplan finns för det utpekade planområdet. 
Örkeneds skolområde är planlagt som allmänt ändamål enligt nedan 
gällande stadsplan, antagen 1966-05-23. 

-7/i .. I 
Gällande plan för Orkeneds sko/område i Lönsboda. 
Östra delen av planen är platsen där befintlig skola ligge,: Norr om planen är marken 
inte detaljplanelagd och det är där den nya skolanföres/ås. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens ge
nomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning 
som avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första 
stycket 4. Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har 
det innehåll som anges i 6 kap. 11, 12 och 16 §§miljöbalken.En 
bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts och detaljplanen bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak björk och gran 
samt bok. Den lägre vegetationen består främst av blåbärsris och ljung samt 
småblommor. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig 
vattenföring som kan orsaka översvämning. Ingen översvämningrisk bedöms 
finnas utifrån kompletterande informationen i kommunens gis-system. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU :s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torv eller sumpområden 
ligger i direkt närhet. Sedan tidigare har ett antal provgropar grävts som alla visar 
på i princip liknande förhållanden. Rödaktig matjord de första 30-40 
centimetrarna som övergår i grövre material i form av större stenar. 
Alla provgropar gjordes cirka 1,5 meter djupa och inget vatten trängde upp under 
grävprocessen. Dock gjordes provgroparna under vinterhalvåret och förhållandena 
kan variera. 

t_ Sönnerstu 

• 
-• 

Historik och befintlig bebyggelse 

I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den huvudsakliga 
bebyggelsen finns i söder och väster i form av befintligt skolområde och villor. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Utdrag från kommunens GIS-system (RAAfornsök) visar att ingafornlämningw; 
riksintressen, natur- och kulturmiljövård.finns i planområdet (röd ring). Grönt och brunt 
fält är naturvård (hagmarksskog och lövskog), blått är natur- och kulturmiljövård. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas inte medföra något betydande trafikökning utmed 
Tosthultsvägen då vägen redan används för att komma in till skolområdet. 
Ny parkering löses inom och strax utanför planområdet. Den befintliga 
parkeringen är relativt stor och kan komplettera parkeringsplatserna i området. 
Den huvudsakliga vägen till planområdet för oskyddade trafikanter sker från 
söder. Gångvägar finns upp genom befintligt skolområde från söder. 

-.. . 

En trottoar finns även längs en del av Tosthultvägen som gör gång- och cykeltrafik 
möjligt. Tottoaren slutar dock efter en bit utmed skolområdet och skulle behöva 
förlängas för att nå den nya skolan. Yta finns till viss del längs Tosthultsvägen, 
men detta bedöms bli ett för komplicerat och långdraget projekt eftersom 
det handlar om Trafikverkets vägområde. Istället kan en gång- och cykelväg 
arrangeras precis bredvid Tosthultsvägen, inne på kommunens mark. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
förskoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvaliteer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns 
inom planområdet och kommer bevaras. 
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En illustrationsplan av den tänkta skolan. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el etcetera. Planområdet ligger 
inte inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp men tangerar området för 
vatten- och avlopp. VA dras in från befintlig verksamhet till den nya skolan. 
Verksamhetsområdet för VA kommer utökas till planområdet. 
Dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling till befintligt system. 
Naturområden läggs i planförslaget, bland annat ett i den sydvästra delen av 
planområde som bidrar till infiltrationen av dagvatten. Fördröjningsdamm 
kan arrangeras inom planområdet för omhändertagande av vattnet vid höga 
vattenflöden. MKN vatten bedöms inte påverkas negativt eftersom det handlar 
om en skola. En miljöteknisk undersökning kommer även utföras och tillföras 
planhandlingama för att utröna om några föroreningar finns. 
För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen 
så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tosthultsvägen. Enligt Trafikverkets mätningar 
från 2017-02-02-2017-02-03 passerar 824 fordon. Under perioden 2017-02-03-
2017-02-06 passerade 2349 fordon vilket ger knappt 800 stycken per dygn. 
Fordonstrafiken är förhållandevis låg och skolan placeras cirka 150 meter från 
Tosthultsvägen. En närmare bullerutredning har genomförts av Tyrens (visas på 
nästa sida) och visar att ingen bullerproblematik förekommer. 

Planbeskr•ivn ing för· del av Lönsboda 44:1 och de l av 52:1 7 



; 
/ 

Teckenför1<Inring 
~ Emissions :-e-

- Vägyia 

c=J öosö"C~r 

CJ Ovriga byggnader 

CJ Skclia,qörskola 

D Förskolegard 

Ekvivalentnivå 
dB(Al 
1,5 m över mark 
inkl faS.'.ldreflexer 

<=35 
35 < <=40 
40 < <=45 
45 < <=50 
50 < 1 <=55 
55 •: L <=60 
60 < - <=65 
65 < -

0 C) 

Tr.ifikbullerutredning 
Lönsbod.i 44:1 Ny förskola 
Utredningsalternativ 
Tr.ifik 2040 

• : TYRENS 
l:ber;-: ti~-: 15 
20519 t.1-i lmö 

010-•s2 20 oo 

Skaln ·1 :2000 

O■ -llllli2c5==:ilJ•---■iCOO:::====::i15~ 

2018-02-13 
Uppdragsansvarig: AK Ekström 

Tyrens illustration över ljudnivåerna i området. Den blå ramen runt kommande förskola 

representerar utemi!jön. 
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Lokaliseringen av skolan bedöms som god med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
Byggrätt skapas strax väster om befintlig förskola som är ny sedan 2020. 
Den skogsdunge mellan det nya planområdet och förskolan bör sparas i så stor 
utsträckning som möjligt. Området har flera träd som är större än områdena runt 
omkring som är gamla kallhyggen. Ett område mellan skolan och förskolan bör 
också sparas för att möjjliggöra viss avskildhet mellan verksamheterna och lek för 
förskolebarnen bland träden. 

Ungefärligt område som bör bevaras mellanförskola och kommande skola. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd. 
Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning 
i en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas Inga äldre 

tomtindelningar finns som berörs av förslag till detaljplan. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (20 I 0:900) 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen andra halvåret 2021. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är I O år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Planområdet ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av VA
bolaget SBVT. 

Avtal 
Inga avtal avses upprättas. 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar. 
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 

alternativt ändra en fastighets utbredning. Möjligen integreras skolmarken in i 
befintlig skolfastighet. Dessa frågor behandlas i ett senare skede. 

Ledningsrätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans 
fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver 
skapas inom planområdet i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Mark.radonmätning har utfö11s och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-07-08 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Planbeskrivning för 11 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Osby Kommun gjort en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheterna Lönsboda 44:1 och Lönsboda 52:1 i Lönsboda, Osby 

Kommun (härefter benämns dessa fastigheter som ”undersökningsområdet”) inför 

byggnation av Örkenedskolan.  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Det planeras uppföras skola och tillhörande besöksanläggningar (idrott) med 

permanentboende på större delen av undersökningsområdet samt detaljhandel i västra 

delarna av aktuellt område.   

Syftet med undersökningen är att utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet i mark eller grundvatten. 

1.2 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

❑ Historisk inventering 

❑ Upprättande av provtagnings- och analysplan 

❑ Fältarbete 

o Jordprovtagning utfört genom skruvprovtagning med borrbandvagn i 7 

provtagningspunkter 

o Två grundvattenrör installerade och grundvattenprov uttagna 

o Asfaltsprov uttaget i en provpunkt 

❑ Fält- och laboratorieanalyser 

❑ Framtagande av resultatrapport 

1.3 BEGRÄNSNINGAR 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter 

eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som 

inte analyserats. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Området som är aktuellt för den nya detaljplanen är belägen i utkanten av de nordöstra 

delarna av Lönsboda, se Figur 1. Undersökningsområdet utgörs till större del av obebyggd 
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natur- och jordbruksmark. Öster och sydöst om undersökningsområdet bedrivs skol- och 

förskoleverksamhet och idrottsanläggning, skolverksamheten bedrivs även i sydöstra delen 

av aktuellt undersökningsområde. I sydväst finns en industribyggnad som ägs av Cejn AB 

som är MIFO-klassat till riskklass 2 – stor risk för förorening (Ytbehandling av metaller). 

 

Figur 1. Översiktlig lokalisering, aktuellt område markerat i rött (Källa: Lantmäteriet, 2021). 

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den områdesbeskrivning som ges i Bilaga 1 sammanfattas här.  

Enligt SGU är den dominerande jordarten morän med ett skattat jorddjup på 5-10 m inom 

aktuellt område.  

Enligt SGUs grundvattenkarta består de flesta dokumenterade brunnarna intill 

undersökningsområdet av energibrunnar. Närmaste brunn för grundvattenuttag finns 

belägen på Cejn AB:s fastighet sydväst om undersökningsområdet. 

Området ligger på en grundvattendelare. De södra delarna av undersökningsområdet ligger 

inom SMHIs delavrinningsområde ”Inloppet i Vielången” en övergripande 

grundvattenriktning inom dessa delar kan antas vara syd eller sydvästlig. De norra delarna 

av undersökningsområdet ligger inom SMHIs delavrinningsområde ”Ovan 625487-140652” 

och här kan den övergripande grundvattenriktningen förväntas vara mer nordlig. 

Huvudavrinningsområdet för området är Skräbeån som har en otillfredsställande ekologisk 

status. 

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Sydvästra delen av undersökningsområdet ligger inom Vattenskyddsområdet ”Lönsboda 

och Tommaboda grundvattentäkt”. 

Fastigheten är inte belägen inom övrigt område av riksintresse eller annat särskilt 

skyddsvärt område. Närmaste skyddade område är Albertas myrs naturreservat som ligger 

mer än 5 km öster om området (Naturvårdsverket, 2021).  
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2.4 HISTORIK 

Den historiska verksamheten beskrivs i detalj i ”Historisk inventering och förslag till 

provtagningsplan”, se Bilaga 1. Följande verksamheter har bedrivits på fastigheterna inom 

undersökningsområdet:  

❑ Lönsboda 44:1 – Naturområde. 

❑ Lönsboda 52:1 – Idrottsområde sedan 1970-talet, dessförinnan naturområde. 

2.5 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Inom Lönsboda 44:1 finns idag obebyggd skogsmark där en ny skola planeras att byggas. 

De sydvästra delarna av området, som angränsar mot Cejn AB:s fabriksområde, planeras 

att användas som naturområden för skolan. Den del av Lönsboda 52:1 som tillhör den nya 

detaljplanen kommer även fortsättningsvis att utgöras av 

besöksanläggningar/idrottsområde.  

2.6 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR  

Inför upprättande av Historisk inventering och förslag till provtagningsplan har det inte 

framkommit någon information gällande tidigare undersökningar inom 

undersökningsområdet.  

3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

3.1 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLANEN 

Baserat på de historiska verksamheterna på aktuella och omgivande fastigheter togs en 

provtagningsplan fram och kommunicerades till Osby Kommun, se Bilaga 1. Nedan 

redovisas tillägg och avvikelser från framtagen provtagningsplan.   

3.1.1 Avvikelser 

Förekomst av hård stenig morän försvårade installation av grundvattenrör. Antalet 

grundvattenrör som kunde installeras under avsatt tid blev därför två jämfört med de 

planerade 10. 

3.2 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har utförts av WSP. Jordprovtagning och installation av grundvattenrör 

och uttag av asfaltsprov utfördes den 1 - 2 september 2021 av Edgar Rodriguez och 

Andreas Fägersten. Omsättning av grundvattenrör och grundvattenprovtagning utfördes 

den 10 och 14 september 2021 av Ulf Hempel. 

Provtagning genomfördes i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, SGF:s fälthandbok, 

rapport 2:2013, samt instruktioner från anlitat laboratorium. Provpunkternas placering 

mättes in den 14 september med GPS i samband med jordprovtagning. Fältmätning med 

PID-instrument utfördes på samtliga jordprover. 

Provpunkternas läge redovisas i ritning N101.  

Dokumentation av fältarbete och analysurval presenteras i Bilaga 2a och 2b.  
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3.2.1 Jord 

Provtagning utfördes den 1-2 september 2021 genom skruvborrning med borrbandvagn i 

7 provpunkter, proven benämns 21W17-21W23 (provbenämning beror på att 

undersökningen samordnades med en annan undersökning i Lönsboda). Jordprover 

uttogs ur provpunkter efter jordlagerföljd eller halvmetersvis som samlingsprover ner till 

varierade djup mellan ca 0,5-1,5 m u my (meter under markytan). Proverna placerades i 

diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till laboratoriet. 

Ett urval av de jordprov som uttogs vid provtagningstillfället skickades till SGS Analytics 

Sweden AB för analys. Detta urval baserades på anvisningar i provtagningsplan samt 

observationer och mätningar i fält. 

3.2.2 Grundvatten 

Grundvattenrör installerades i punkterna 21W14 och 21W15 den 1-2 september 2021 i 

samband med jordprovtagning. Den 10 september 2021 omsattes båda grundvattenrör 

och den 14 september 2021 uttogs grundvattenprov med peristaltisk pump.  

Proverna placerades i provtagningskärl och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratoriet. Samtliga uttagna grundvattenprov skickades in Eurofins 

Environment Testing Sweden AB för analys. 

3.2.3 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs i en punkt (21W21) den 2 september i samband med jordprovtagning. 

Proverna placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratorium. Provet skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

4 JÄMFÖRVÄRDEN 

4.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark, KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig 

Markanvändning) (Naturvårdsverket, 2009, Naturvårdsverket, 2016). Halter över 

riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men 

behöver inte göra det.  

4.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; 

Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011), Sveriges 

Geologiska Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) samt 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). 

4.3 ASFALT 

Resultat från asfalt har jämförts med Vägverkets vägledning från 2004 (Vägverket, 2004). 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning.  

❑ Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2a och Bilaga 

2b. 

❑ Resultatsammanställning för jord presenteras i Bilaga 3a tillsammans med de 

jämförvärden som anges i kapitel 4.1.  

❑ Resultatsammanställning för grundvatten redovisas i Bilaga 3b. Endast de 

parametrar med halter över rapporteringsgränsen eller med tillämpbart jämförvärde 

i handlingar som anges i kapitel 4.2 redovisas i bilagan.  

❑ Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4. 

❑ Provpunkternas inmätta lägen vid provtagning framgår av ritning N101.  

5.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) i södra och sydöstra delar av undersökningsområdet 

utgörs generellt av fyllnadsmassor bestående av mullhaltig sand och siltig grusig sand med 

underliggande naturlig sandig morän.  

Inom det norra och nordöstra delen av undersökningsområde påträffades inga 

fyllnadsmassor. Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) bestod huvudsakligen av naturlig mull 

och sand med underliggande sandig morän.  

Vid fältmätning med PID-instrument noterades inga halter över instrumentets felmarginal 

(<3 ppm).  

Grundvattenytan låg mellan 1,17-1,68 m u my (136,69-138,22 m öh) vid provtagning den 

14 september 2021. Grundvattnets flödesriktning antas vara åt väst.  

5.2 LABORATORIEANALYSER 

5.2.1 Jord 

Av totalt 16 jordprover har: 

❑ 13 analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). 

❑ 13 analyserats med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH).  

5.2.2 Grundvatten 

Båda uttagna grundvattenprov från undersökningsområdet har analyserats för följande: 

❑ Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V, Zn). Analyserna har utförts på 

filtrerade prover, filtrering utfördes på laboratorium.  

❑ Organiska ämnen (BTEX, PAH samt fraktionerade alifatiska och aromatiska 

ämnen).  

❑ Klorerade lösningsmedel. 

5.2.3 Asfalt 

Asfaltsprovet 21W21 har analyserats med avseende på PAH.  
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5.3 RESULTAT 

5.3.1 Jord 

Utifrån analysresultat från laboratoriet noteras att samtliga halter underskrider det generella 

riktvärden för KM. 

5.3.2 Grundvatten 

Utifrån analysresultaten från laboratoriet kan följande noteras för grundvatten:   

❑ I båda punkter har låga halter av triklormetan påträffats. Även låga halter av 

trikloreten har påträffats i 21W15. Halterna underskrider jämförvärden från SGU 

och Livsmedelsverket. I övrigt har inga halter av klorerade lösningsmedel noterats 

överskridande laboratoriets rapporteringsgräns (0,10 mg/l). 

❑ Låga halter av naftalen noterades i prov 21W14, också underskridande 

jämförvärden. i övrigt noterades inga halter av organiska ämnen överskridande 

laboratoriets rapporteringsgränser. 

❑ Samtliga metallhalter underskred jämförvärden från SGU, Livsmedelsverket och 

SPI. 

5.3.3 Asfalt 

Samtliga halter i uttaget prov underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Utifrån 

analysresultaten bedöms det inte föreligga någon risk för tjärhaltig asfalt inom 

undersökningsområdet. 

6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Provtagning av mark och grundvatten har genomförts på rubricerade fastigheter i 

Lönsboda, Osby kommun, med syfte att få utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet.  

Analysresultaten från markundersökningen visar inte på några halter över använda 

riktvärden i jord.  

Samtliga påträffade halter i grundvatten underskred använda jämförvärden.  

Genomförd undersökning visar inte på några oacceptabla risker inom området. 

6.1 OSÄKERHETER 

De två grundvattenrör som undersökts inom det aktuella undersökningsområdet indikerar 

inga eller låga halter av trikloreten. Påträffade halter bedöms inte utgöra någon oacceptabel 

risk. För att kunna bedöma potentiella risker med klorerade lösningsmedel behöver källa 

och spridning identifieras då denna typ av förorening kan spridas långväga i relativt smala 

plymer eller som fri fas längs tätare jordlager/berg (inte nödvändigtvis i 

grundvattenriktningen).  

Provtagningen av grundvatten har varit begränsad p.g.a. svårigheter vid skruvborrningen 

och har endast skett i en nivå i två grundvattenrör. Halterna i 21W15 är låga och man kan 

inte utesluta att man är i kanten av en spridningsplym. Källan till de låga halterna är inte 

identifierad. Inte heller grundvattenriktningen har kunnat verifieras. Förmodad 

grundvattenriktning i de södra delarna av området är mot sydväst. För att verifiera 

grundvattenriktningen kan man mäta in grundvattennivåer i fler punkter (minst tre punkter, 
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gärna något fler som inte ligger på en linje) inom eller i närheten av undersökningsområdet 

vid ett och samma tillfälle.  

7 ÖVRIGT 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Denna provtagning har genomförts ur syfte att undersöka potentiella föroreningar inom 

tillgängliga ytor. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns 

förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen 

och föreningar som inte analyserats. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks 

en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala 

tillsynsmyndigheten. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en 

anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt §28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar. 
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MKN UTREDNING – LÖNSBODA 44:1 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) 

Vattenförekomsten ligger nedströms SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre, Tommabodaån). Den är 6 km lång och går igenom två kommuner, 

Osby och Östra Göinge. Utpekade betydande problem inom vattenförekomsten är 

försurning och skulle vara försurad om den inte kalkades (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har måttlig ekologisk 

status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). Den ekologisk statusen är 

baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn Fisk som är expertbedömd baserad på 

påverkan av hydromorfologi. Kemisk status är baserad på parameterbedömningarna 

av kvicksilver och bromerade difenyleter som överstiger sina bedömningsgrunder. 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2033 för 

kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd i vattendrag och tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. MKN för kemiskytvattenstatus har mindre 

stränga krav utpekat för parametrarna bromerade difenyletrar samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör ett område där en ny skola ska etableras. Planområdet är cirka 5 

ha (0,005 km2) består av naturmark och är obebyggt. Enligt den nya detaljplanen 

tillkommer en helt ny bebyggelse och marken inom området kommer anpassas till 

skolverksamhet. Grönområdena och det mindre skogsområdet inom planområdet 

kommer bevaras i största möjligaste mån. Den nya detaljplanen bedöms inte medföra 

någon betydande ökning av trafik utmed Tosthultsvägen. Enligt planbeskrivningen så 

kommer dagvattnet hanteras med nya brunnar samt påkoppling till befintligt system. 

Dagvattenledning från området rinner ut i en bäck som leds till Gisslabodasjön och 

vidare till Åbroaån och sedan rinner ut i den delen av Tommabodaån/Ekehultsån som 

ingår i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, 

nedre), se Figur 1. Naturområden inom planområde kommer även bidrar till 

infiltrationen av dagvatten. Det finns även möjlighet att skapa en fördröjningsdamm 

inom planområdet för omhändertagande av vattnet vid höga vattenflöden.  

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån 

övre, Tommabodaån (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse visar det aktuella 

planområdet. Källa: VISS, 2021 

Å
b
ro

a
å

n
 

Gisslabodasjön 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

 Miljötekniska undersökningar – MKN utredning, Osby Kommun  Erica Svensson / Peter Johnsson  

UPPDRAGSNUMMER 

 

DATUM  

10324929 2021-10-22  

 3 (3)  

Bedömning 

Planområdet kommer få en förändring i markanvändning med en helt ny bebyggelse. 

Planförslaget kommer resultera i en minskning av naturmark och en ökad mängd tak- 

och hårdgjorda ytor. Det skulle kunna betyda en ökning av mängd dagvatten ifrån 

området, då infiltrationen som skulle ske genom naturmark nu leds till 

dagvattenledningarna i större utsträckning. Dock kommer så mycket naturmark som 

möjligt inom området bevaras och det skulle infiltrera delar av avrinningen. Den nya 

detaljplanen kommer inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då 

skolan i sig inte är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Det förväntas 

ingen ökning av trafik till följd av den nya verksamheten.  

Dagvattnet ifrån området rinner ut i ett biflöde till Tommabodaån/Ekehultsån som 

sedan rinner i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Dagvattnet ifrån planområdet rinner uppskattningsvis cirka 12 

km innan dagvattnet når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten ifrån området kan 

sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens avrinningsområde. SKRÄBEÅN: 

Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har två delavrinningsområden och det 

är ”Inloppet i Immeln” (SE624265-140768), på cirka 22 km2 som dagvattnet är 

inkluderat inom. I jämförelse med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen 

ifrån planområdet, vars area på 0,005 km2 respektive, försumbar. De föroreningar 

som finns i dagvattnet förväntas till viss del sedimenteras på vägen till 

vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett biflöde samt en sjö innan det 

når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att spädas ut när de väl 

når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån området till 

Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Slutsats 

Baserat på områdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken typ 

av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka SE625188-

140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera 

påverka vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå 

av god ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 

 

Referenser 

Databas 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS), 2021 

 

Kartunderlag 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS). Vattenkartan, 2021 

Lantmäteriet, Min karta, 2021 
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SAMMANFATTNING

Osby kommun undersöker möjligheterna att möjliggöra skolverksamhet på del av Lönsboda
44:1. Planområdet ligger norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. Området avgränsas i
övrigt av naturmark/skog. Närbelägen industri, Cejn AB, är belägen sydöst om planområdet.

Tyréns har på uppdrag av Osby kommun utrett hur planområdet påverkas av buller från industri.

Utredningen visar att Cejn AB uppfyller gällande riktvärde för skolgård, Leq 45 dBA, på hela den
planerade skolgårdytan. Högsta ljudnivå beräknas vid skolgårdens sydvästra hörn, Leq 38 dBA.
Då riktvärdet innehålls kan skolgården utformas fritt ur bullersynpunkt utan
kompensationsåtgärder.
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211 19 Malmö
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Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG

Osby kommun undersöker möjligheterna att möjliggöra skolverksamhet på del av Lönsboda
44:1. Planområdet ligger norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. Området avgränsas i
övrigt av naturmark/skog. Närbelägen industri, Cejn AB, är belägen sydöst om planområdet.
Aktuellt planområde visas i figur1.

Figur 1. Planområde för detaljplan Lönsboda, Osby kommun. Skolområde är markerat rött i figur.

Tyréns har på uppdrag av Osby kommun utrett hur planområdet påverkas av buller från Cejn AB.

Denna rapport redovisar ekvivalent ljudnivå från Cejn AB vid inom skolområde.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Följande underlag har erhållits från Osby kommun för bullerutredningen:

 Höjdsatt grundkarta.
 Plan och genomförandebeskrivning skola Örkened 2.pdf
 Detaljplan ny skola Örkened ver 2.pdf
 20210420_Örkened situationsplan
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste
reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet,
irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för industribuller: ekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en timme som
verksamheten är i drift. Den maximala ljudnivån beräknas som den ljudnivå som max överskrids
under en genomsnittstimme nattetid. Då skolgården inte är bruk nattetid har maxnivåer inte
tagits fram.

3.1 INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER, SKOLGÅRD

Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under
den tid som verksamhet normalt pågår. Även avgränsade friytor för utevistelse vid dessa kan
jämställas med uteplats vid bostadsbyggnad.

Tabell 1. Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.

Leq dag
kl 08-18

Leq kväll, kl 18-22

Lör-, sön- och
helgdagar Leq dag +

kväll, kl 06-22

Leq natt
kl 22- 06

Zon A**
Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras upp till angivna nivåer

50 dBA 45 dBA 45 dBA

Zon B
Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras förutsatt att tillgång till
ljuddämpad sida* finns och att
byggnaderna bulleranpassas

60 dBA 55 dBA 50 dBA

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte
accepteras

>60 dBA >55 dBA >50 dBA

* Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll
kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06
** För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena
enligt ljuddämpad sida dvs Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-
06.

Utöver det ovan angivna så gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:

 Maximala ljudnivåer (LFmax>55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än
vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida
avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

 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 tabellen sänkas med 5 dBA.

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
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 På minst en uteplats, om en sådan planeras, (som kan vara gemensam eller privat) gäller
samma riktvärden som på ljuddämpad sida: Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll
kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.

 Betydande förekomst av lågfrekvent ljud kan bedömas som särskilt störande.
Lågfrekvent ljud bär därför beaktas vid lokalisering, placering och utformning av
bostadsbyggnader.

4 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer denna
beräkningsmodell:

• General Prediction Method – Industribuller. Tillämpning av DAL 32.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas med.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

4.1 BULLERKARTLÄGGNING CEJN AB

Sydväst om planområdet ligger Cejn AB vars lokaler även inrymmer Trio Perfekta AB, ljud från
verksamhet är klassat som industribuller.

Inom lokalerna tillverkas hydraulutrustning samt VVS-produkter. Ljud från verksamheten
kommer från ventilering av tillverkningsutrustning samt från lastning/lossning av tunga
transporter inom två separata lastkajer på fastighetens norra och södra sida.

Verksamhet på lastkajerna sker dagtid, tillverkningsverksamhet inom lokalerna är schemalagd
mellan söndagar 22:20 – fredagar 14:00.

Ljudeffekt för industrins dominerande, fasta, bullerkällor redovisas i tabell 2. Ljudeffekt för
fordon inom lastkaj redovisas i tabell 3.
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Tabell 2. Källförteckning, fasta ljudkällor.

Nr Benämning
Ljudeffektnivå (dBA)

63 Hz
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

Tot

1 Utblås 50 58 61 63 63 60 57 53 69
2 Utblås allmänvent 48 59 65 63 64 62 53 42 70
3 Randuttag 74 86 85 86 82 74 69 62 91
4 Utblås Stånglager 56 79 80 77 77 81 73 70 86
5 Luftvärmepump 58 62 69 68 68 63 58 51 74
6 Värmepump 57 65 71 75 71 68 66 57 78
7 Svarvutsug 59 68 76 83 82 79 69 56 87
8 Utblås allmänvent 40 52 63 64 66 60 51 42 70

1

2

4

6

3

8

5

7
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Tabell 3. Källförteckning, ljudkällor lasting/lossning.

OBS! Exempeltruck

Nr Benämning
Ljudeffektnivå (dBA)

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

Tot

9
Lastbil-körning
20km/h

86 86 89 92 95 95 90 82 100

10 Eltruck-körning 71 73 78 74 73 69 65 54 82
11 Lastning/lossning 67 71 76 80 80 77 72 62 85*

*Lmax 107 dBA

4.2 DIMENSIONERANDE DRIFTFALL

Då ljudnivån från verksamheten varierar mycket beroende på om det sker in- eller utleveranser
har det dimensionerande driftfallet beräknats för en värsta timme.

I driftfallet ingår samtliga fasta bullerkällor, tabell 3, inklusive lastnings- och lossningsarbete av
en lastbil. Lastbilen ankommer till den norra lastzonen och parkeras. Själva lastnings- och
lossningsarbetet utförs av en eltruck. Slutligen startas lastbilen och lämnar verksamhetsområdet
via den norra utfarten. Arbetsmomentet har antagits ta 30 minuter.

10

9
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5 RESULTAT OCH SLUTSATS
Utredningen visar att Cejn AB uppfyller gällande riktvärde för skolgård, Leq 45 dBA, på hela den
planerade skolgårdytan. Högsta ljudnivå beräknas vid skolgårdens sydvästra hörn, Leq 38 dBA.
Då riktvärdet innehålls kan skolgården utformas fritt ur bullersynpunkt utan
kompensationsåtgärder.

Figur 2. Utklipp från AK01. Ekvivalent ljudnivå (värsta timmen) från industri, ljudutbredning 1,5m över mark.
De två ljusblåaste zonerna underskrider Leq 45 dBA. Svart linje markerar planerad skolgårdsyta.
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Omfattning: 
Naturvärdesinventering på fältnivå med detaljeringsgrad medel (ej epifyter och arthropoda) 

på fastigheten Lönsboda 44:1, Osby Kommun. Engångsbesök. 

Beställare: Samhällsbyggnadavd Osby kommun. 

Utförare: Emil Grönkvist. Agne Andersson (Kommunekolog). 

 

Definitioner: 

Ambitionsnivå: 
Ambitionsnivån på en naturvärdesinventering kan bedömas utifrån områdets naturtyp och syfte. (SIS, 

2014) 

 

TabeU 1 - Rekommenderad ambitionsnivå för oli ka sammanhang 

Användningsområde Rekommendende n ivå.er. deta~erin.gsgrader och tillägg 

Kommunala och r egionala Batur• Om d.et finn s ett bra kunskapsund erbg är NVI på !m-tudienivå lämpligt. 
Yal'dsprogram Om kunstapsunderlaget har uppenbara bris:er bör NVI på for3tudienivå komplet -

taas ':'e~ fä}t!Jivå i na tu'o/Per eU~ delo'!V'åden där kunska~ är ~i~.~ 
NVI pa fältniva k:an föregas av stickprov I samtfiga na nxtyper för att avgora I vilka 
nao.cr;:yper som k.t.nskapsU'ldertaget har störst brister. 

Om ambitionsnivån är hög kan ovan.ståenöe kompletteras med ttigge.t fordju-
pad artinventering avseend e skydd3d'.e och rödlis~,e an.er av särsl:i d betydelse 
i området. 

Översiktliga lokatisef'W'lgsstucfier I tidiga planerings.slteden kan lok.aliseringsstudier där dcet finns ofta alterna tiv 
göras utifrån en NVI på fot~,-tudienivå. 
I områden där kunskapwndertaget är bristfälligt böil' NVI på för.studienivå kom-
pletteras med fältnivå med d~ring.sg,ad över$Md. 

Översiktsplaner Om d.et finn s ett bra kunskapsunderbg är NVI på !m-tudienivå lämpligt. 
Om kunstapsunderlaget har uppenbara bris:er bör NVI på for3tudienivå komplet -
taas ':'e~ fä}t!Jivå i na tu'o/Per eU~ delo'!V'åden där kunska~ är ~i~.~ 
NVI pa fältniva k:an föregas av stickprov I samtfiga na nxtyper för att avgora I vilka 
nao.cr;:yper som k.t.nskapsU'ldertaget har störst brister. 

F& srora ~fisJta områden och ffir s l.og. g~ . sjö oål hav rekommenderas 
NVI pil fältniva med detaf)efflgsgrad Ötler5id. 

F& fön::lju:pa-dce övef'Siktsplaner aY mindre geografiska områden och ro,- odlings• 
landskap rekommendffas NVI på fältnivå m ed deuljeriogsgrad medel. 
I e~ småsltaligt landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskaligt landskap. 

Detafjplaner F& stora ~fiska områden och för skog. fjäll, sjö oål hav rekommenderas 
NVI pl, fältniva med de:uljen'lgsgrad med.el. 
F& mindre g eograf,ska onvåden och iör odlingsbndsl(ap retomme-nde-ras NVI 
på fälfnivå med d etaljeringsgrad detaJ och tillägget naturvätde.sJda.s.s 4. 
I e~ småsltalig t landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskalig:. landskap. 
F& oclingslands.kap rffommendera.s tillägget generelt bioto,pskydd. 
F& områden som är skyddade samt områden där d et finns sltä.l a.rt misstänka ett 
högre nanrrvärde eller förekomst av rödlistlde eller s.kyddade arter. vars l!\'Smi~ 
per kan b eröras av den planerad e .llgärden. reckommenderas tillägget fixä~ad 
arlinven!e.ring avseend:e fe!e',QOU artgrupper av s.kyddad e . mdlys-u och rödl':Js,. 
tade arter som ris)(era.r att påverkas. Eventuel t kan även t il äggen värdeelement 
ocb d:etaferad redovisning av artförekomst \l!ata relev.1nta.. 
Vtd p~g aY bänsynsåtgärder eder kompensationsåtgärder rekommenderas 
tilläggen värdeelement.. d.eta}jerad redovisning av artlöre,komsi samt fonfupad 
arlinven!e.ring. 
Om d~planen riskerar att ~ka Na rura 2000-område- rekommenderas t:11-
äggen kartering .av Natura 2(1()().naturtyp och lörrfupad artinventeff'lg aY rypisJ:a 
ocb utpekade a rte.r. Om Natura 2000-onvådet är at SPA-områd e (utp,8at med 
stod av Fågekfireli:tivet) rekommenderas fixdjupad artin~t~g aY fåglar . 

Vägplaner. jämvägspla.ner. \lind- F& fjäl . sjö och h.w samt sk:og i n orra Sverige rekommenderas NVI på fältnivå 
kraftsanläggningar eler annan med detaljeringsgrad ÖM?<srld. 
exploatering som kräver bi stånd F& tätortsnära områden och skog i södra Sverige r ek:onvnenderas NVI på /ält• 
eJla d:ispetls nivå med d~ring.sg:rad medel. e-ventueltt med tillägget n.:.-turvän:lesklos.:s 4 . 

F& oclingslands.kap rffomm:=,,cte-ra.s NVI på fältnivå med dec:a, eringsg:rad me-
del. 
I e~ småsltalig t landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskaligt landskap. 
F& mindre g eograf,sk:a onvåden eller smala utredningskorridcrer rekonun,ende-
ras NVI på fältnivå med detaljeringsgrad defaj. ewntueUt med t il ägget rw:..futvar -
de.slda.s.s 4. Dena gäl.er även projfft där kraven pa. d etaljnivå är sä.rskilt hög. 
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Biotoper: 
En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller 

djursamhällen hör hemma (Wikipedia, 2018). 

Biotopsgrupper: 
I tabellen nedan visas det troliga biotopvärdet för olika naturtyper. (SIS, 2014) 

 

  

Tabell 2 - Biotopvärde i olika naturtyper. Det biotopvärde naturtypen vanligtvis har är markerat med grått. 

Inget eller obe-
Påtagligt bio-Naturtyp tydligt biotop- Vi sst biotop- Högt biotop-

värde värde topvärde värde 

Infrastruktur och bebyggd mark 

TäKt och upplag 

Park och trädgård 

AKermar1< 

Äng och betesmark 

lgenväxningsmarK 

SKog och träd 

Myr 

Fjäll 

Berg och sten 

Sandmiljö 

Grund marin mjuKbotten 

Grund marin hårdbotten 

Djup marin mjuKbotten 

Djup marin hårdbotten 

Biogent rev och bubbelrev 

Antropogen marin miljö 

Grund sjö 

Djup sjö 

Småvatten 

Vattendrag 

Antropogen limnisK miljö 

Havsstrand 

LimnisK stranc:1 
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Naturvärdesklasser 
 

Naturvärden delas in i fyra klasser (SIS, 2014): 

Naturvärdesklass 1: Högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 2: Högt naturvärde. 

Naturvärdesklass 3: Påtagligt naturvärde. 

Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde. 
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Identifiering och avgänsning: Bedömt område. Fastigheten Lönsboda 44:1, Osby 

kommun, Skåne Län. 
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Arbetsgång: 
Fältinventering med detaljnivå medel. 

Inventeringsresultat: 
Frekvens: Engångsbesök. 

 

Biotop: Skog och trädmiljöer. 

Sönnerstu 

o.__m _ __. ___ 1.Lo_o_m_ ....... __ 2....100 m A 
Koordinater (mittpunkt N 6251177.242 ö 458396.88845) 

Ur Skogstyrelstns register 

o Fastigh&tsgräns O Nyckeblotop 
Awerkat Natuvärde 

0 Ärende 0 Blotopol(ydd 

0 Rennä,l:ng □ NatUfVåtdsavtal 

- Vattendrag vid rlskområd,e 
Instabilt med myck&t kfaflig lutning 

111 Möilig ravin 
Kraftig lutning 

Ka'tprojektlon SWEREF99 TM Cl Lansmateoet. 109-2011/203': 

u ua,d avwrtcning 

2011 -2014 

2006-2010 

2000.2005 

1009-1999 

- Sumpskog a Na1urreserva1 Områden med risk för ras och skred a Arta! saknas 
T /Q Fom/kufturlåmningar D Natura 2000 Habltat 0 Awel'Mingsanmälan 

T /Q Skog octi hlStOf'la ;:; Na:ura 2000 Fagel 
a Na1ionatpark 
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Naturvärdesbedömning Området utanför område 1 på kartan: 
Bedömningsgrund art: Visst artvärde avseende den närbelägna förekomsten av både Naturvårdsarter 

och rödlistade arter som generellt förekommer i det grönmarkerade området på kartan markerad 

med nr2 och 3 samt det generella artskyddet för småfåglar. 

Bedömningsgrund biotop: Obetydligt biotopvärde avseende skogsbiotop med avsaknad av biotoper 

med naturvärden dock finns områden flera olika trädslag i homogent yngre ålder.  

Samlad naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde. 

Naturvärdesbedömning inom område 1 på kartan: 
Bedömningsgrund art: Visst artvärde avseende den närbelägna förekomsten av både Naturvårdsarter 

och rödlistade arter som generellt förekommer i det grönmarkerade området på kartan markerad 

med nr2 och 3 samt det generella artskyddet för småfåglar. 

Bedömningsgrund biotop: Visst biotopvärde avseende artrik skogsbiotop med flera olika trädslag i 

olika åldrar. Dock inte påtagligt annorlunda mot den generella naturtypen i trakten.  

Samlad naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde. 

 

Bedömningsunderlag: 

Inga noterade signalarter. 

Låg biologisk kontinutet. I huvudsak primärskog. 

Yngre trivial blandskog (<50% triviala lövträd). 

Yngre eller medelålders träd. 

Mer eller mindre torr mark. Ytligt grundvatten saknas. 

Tätortsnära skog. 

Ingen eller väldigt låg andel död ved både stående och liggande. 

Få hålträd. Delar av området är attraktivt för småfågel och hjortdjur som älg och rådjur. 

Fältskiktet domineras av gräs och lågört. Busk- och trädskiktet domineras av sly och träd av triviala 

trädslag som björk, gran, ek och sälj. 

 

Noterade arter: 

Vårfryle, Hundäxing, Kruståtel, Hundkäx, Maskros, Glasbjörk, Bok, Sälj, Tall, Gran, Ek, Lönn med flera. 

Svartvit flugsnappare (dock inga bohål), Pilfink, Ringduva med flera. 

 

Kulturmiljöer: 

Äldre ensidig stenmur. Troligen anlagd före år 1860 norr om grusväg, i södra kanten av område 2 och 

3. Mycket högt kultur- och naturvärde finns intill muren och i området norr om densamma. 
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Notering till planbeskrivning: 
Det sydvästra hörnet av bedömningsområdet gränsar till Lönsboda vattenskyddsområde vilket ska 

tas med i beaktan. Stor försiktighet och hänsyn ska tas mot området norr om grusvägen (omr 2 och 

3). Dessa områden hyser höga natur- och kulturvärden och får inte skadas på något sätt. 

Området har historisk sett varit dominerat av tall och vid nyplantering bör man prioritera ursprunglig 

trädslagsfördelning med främst tall och skogsek men även rödbok har sin naturliga plats här. 

För att bevara de naturvärden som finns i området bör områden med äldre träd och buskar sparas 

där så är lämpligt. 

 

Referenser 
Andersson, A., u.d. Muntligt. u.o.:u.n. 

SIS, 2014. Teknisk rapport. SIS-TR 199001:2014, u.o.: Swedish standards institute. 

Wikipedia, 2018. Biotop. [Online]  

Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Biotop 
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1 UPPDRAGET
Osby kommun har tidigare tagit fram en detaljplan för ny storförskola i Lönsboda i nordöstra
Skåne, vilken är byggd. Denna bullerutredning togs fram till detaljplanen för förskolan med avse-
ende på trafikflödet på väg 119 förbi skolan.

En komplettering av trafikbullerutredningen görs nu till den detaljplan som håller på att tas fram
för utbyggnad av ny skola direkt väster om förskolan. Trafikbullerutredningen kompletteras även
med buller från järnvägen.

Planområdet är lokaliserat till nordöstra delen av Lönsboda utmed väg 119 mot Ryd i Tingsryd
kommun i Kronobergs län.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 BILTRAFIKFLÖDEN

Trafikflödet på väg 119 år 2017 har hämtats från Trafikverkets hemsida.

Årsdygnstrafiken 2017 har räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp av Trafikverkets uppräk-
ningstal för perioden 2017-2040 för Skåne län gällande från 2020-06-15, 1,38% per år för per-
sonbil och 1,72% per år för lastbil på övriga vägar.

Följande trafikflöden har använts i beräkningarna:

År ÅDT Andel tung trafik
2017 1160 9%
2040 1500 10%

Aktuellt område. Kartunderlag © OpenStreetMaps bidragsgivare

=j;-: TYRENS 



Uppdrag: Lönsboda 44:1 Trafikbullerutredning 2021-11-29

Beställare: Osby kommun

O:\MAL\319990\AK\_Text\Lönsboda 44_1 trafikbullerutredning ny förskola 180208 kompletterad 211126 rev 211216.docx

6(11)

Hastighetsbegränsningen på väg 119 är idag 30 km/tim söder om Örkenedsskolan, 40 km/tim
förbi skolan och 70 km/tim norr om infartsvägen till Örkenedsskolan.

Väg 119 är 6 m bred förbi planområdet.

2.2 JÄRNVÄGEN

Idag förekommer viss godstrafik på järnvägen genom Lönsboda men sträckan ingår i den plane-
rade utbyggnaden av Sydostlänken och antas i framtiden även trafikeras av persontåg. I tabellen
nedan redovisas förutsättningarna för järnvägstrafiken idag och vid prognosåret 2040.

Tågtyp Tågtyp i beräk-
ningsmodellen

Antal tåg (ådt) Medellängd (m) Maxlängd (m) Hastighet
(km/h)2021 2040 2021 2040 2021 2040

Godståg el Gods - 17 - 578 - 630 100*
Godståg diesel GodsDi 9 - 630 - 630 - 70
X62 X60 - 21 - 150 - 150 140**

* Trafikverket planerar att rusta upp järnvägen mellan Älmhult och Olofström. Hastigheten för år 2040 är antagen utifrån
befintlig geometri.
** Trafikverket planerar att rusta upp järnvägen mellan Älmhult och Olofström. Hastigheten för år 2040 är antagen utifrån
befintlig geometri. Samtliga persontåg antas stanna i Lönsboda.

2.3 TERRÄNGMODELL

Grundkarta med höjdlinjer har erhållits från Osby kommun tillsammans med underlag för höjd-
linjernas nivåer. En terrängmodell har tagits fram baserat på erhållna höjdlinjer på vilken befint-
lig och planerad bebyggelse samt vägar och järnväg har lagts.

2.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräkningsmodell för
vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar ge-
nomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer och ger re-
sultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser. Modellen avser avstånd upp till
300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden, 0–3 m/s.

Bullerberäkningarna för järnvägstrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Buller från spårbu-
ren trafik” (rapport 4935). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar genom-
förda i de nordiska länderna. Modellen gäller sommarförhållanden på marken och för en meteo-
rologisk situation med inversion eller medvind.

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta samt den
maximala bullernivån som mått på störningen från vägtrafiken, där ekvivalentnivån är den ge-
nomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen av ett enstaka
fordon, som regel en lastbil eller ett godståg.

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På samma
sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet
till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå. För varje decibels ökning av bullernivån
från vägtrafiken bedöms störningen öka med 20%. En ökning av den ekvivalenta bullernivån med
4 dBA medför enligt Trafikverket (fd Vägverket) att den upplevda bullerstörningen fördubblas.

Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPLAN, version 8.0, som är en tillämpning av
de nordiska beräkningsmodellerna enligt ovan. För maximalnivån från vägtrafiken görs beräk-
ningarna för 5:e högsta maximala ljudnivå under den mest belastade timmen under den tid sko-
lan används, 07-18. Baserat på Trafikverkets trafikräkningar antas att ca 11% av antalet tunga
fordon passerar under den mest belastade timman.
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2.5 RIKTVÄRDEN

Följande riktvärden är vägledande för utvärderingen av trafikbullersituationen en planerade för-
skolan.

2.5.1 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRSKOLA

I september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (NV-01534-17). Följande riktvärden gäller för skolgård:

Del av skolgård Ekvivalentnivå Maximalnivå
De delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet.

50 dBA 70 dBA

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA 70* dBA
* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (ex-
empelvis 07-18).

Inomhus gäller riktvärden enligt Svensk standard SS 25268:2007 för skolor, förskolor och fritids-
hem, det mest strikta kravet för förskolelokaler är 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA maximal-
nivå.

3 PLANERAD UTBYGGNAD
Den planerade förskolebyggnaden och skolgård framgår av följande bild, erhållen av Osby kom-
mun.

Översiktsbild förskolbyggnad och skolgård/utemiljö. Örkenedsskolans befintliga byggnader skymtar i nederkant, väg 119
passerar öster om förskolan.
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Den planerade skolan och skolgården illustreras i följande bild.

Översiktsbild möjlig skolbyggnad och skolgård/utemiljö. Förskolans fastighet i öster. Befintlig simhall och idrottshall i söder
och väg 119 passerar öster om förskolan.

4 RESULTAT

4.1 UTBREDNINGSKARTOR

Resultatet av beräkningarna redovisas i bilaga som utbredningskartor för ekvivalentnivån respek-
tive maximalnivån för följande situationer.

 Nuläge, befintligt vägnät och befintlig bebyggelse, trafiksituationen år 2017, bilaga 1.
 Planerad bebyggelse, ny skola och förskola, trafiksituationen år 2040, utan och med föresla-

gen åtgärd, bilaga 2 och 3.

4.2 FASADBERÄKNINGAR

Fasadberäkningar för trafiksituationen vid prognosåret 2040 har gjorts för 16 punkter runt om
förskolebyggnaden samt 8 punkter runt en tänkbar skolbyggnad i enlighet med illustrationen
ovan. Resultatet, frifältsvärden utan åtgärd, för dessa redovisas i bilden nedan.
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Fasadnivåer, frifältsvärden, per våning för ekvivalentnivån samt maximalnivån för väg respektive järnväg.

5 UTVÄRDERING OCH TÄNKBARA ÅTGÄRDER

5.1 FÖRSKOLAN

Utbredningskartorna visar att hela den yta som är avsedd som förskolegård beräknas klara Na-
turvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 50 dBA ekvivalentnivå
respektive 70 dBA maximalnivå.

Även fasadberäkningarna visar att det inte kommer att krävas särskilda åtgärder för fasad
och/eller fönster för att klara riktvärdena för inomhusnivåerna enligt Svensk Standard SS
25268:2007 för skolor, förskolor och fritidshem, 30 dBA ekvivalentnivå respektive 45 dBA maxi-
malnivå.

5.2 SKOLAN

Beräkningarna visar att merparten av den yta som är avsedd som skolgård inte beräknas klara
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 50 dBA respektive
70 dBA maximalnivå.

Det är ljudnivåerna från järnvägen som innebär att riktvärdena inte klaras, varför bullerdäm-
pande åtgärder mot järnvägen krävs.

Fasadberäkningarna visar emellertid att bullernivåerna vid fasad landar på nivåer som inte med-
för några särskilda krav på fasad och fönsters dämpning för att BBRs riktvärden för inomhusnivå-
erna ska klaras.

5.2.1 TÄNKBARA ÅTGÄRDER

Bullerskärm har prövats utmed västra kanten av skolgården.

Beräkningarna visar att en skärm utmed kanten av skolgården behöver vara mer än 2 m hög för
att den sammanvägda ekvivalentnivån på merparten av skolgården ska klara riktvärde 50 dBA.
Maximalnivån landar dock fortfarande på nivåer överstigande riktvärdet 70 dBA.

Våning Ekvivalentnivå Maximalnivå väg Maximalnivå järnväg

, 
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Ekvivalentnivå med 2 m hög skärm vid skolgårdens västra kant.

Överskottsmassor finns varför beräkningar också har gjorts med en 3 m hög skärm. Denna kan
utformas som en vall, eller en kombination av vall och plank, placerad i motsvarande läge utmed
västra kanten av skolgården. Med en sådan skärm klaras riktvärdet för ekvivalentnivån, 50 dBA,
på hela skolgården. Men även här landar maximalnivåerna på nivåer överstigande riktvärdet 70
dBA, även om situationen förbättras.

Maximalnivån bestäms av godstågen på banan. Vid prognosåret 2040 uppgår antalet godståg
per dygn till 17 stycken.

Idag passerar ca 55% av godstågen, 5 av 9 tåg, mellan kl 6-18. Applicerat på trafikeringen vid
prognosåret 2040 kan drygt 9 godståg passera under detta tidsintervall, vilket i snitt motsvarar
mindre än ett godståg i timman. Slutsatsen är att antalet passager av godståg inte kommer att
överstiga 5 passager i timman, varför riktvärdet för maximalnivån inte är dimensionerande för
behovet av åtgärder.

Ett alternativ till skärm kan vara att anpassa storleken på skolgårdsytan efter var gällande rikt-
värden uppnås. Utan åtgärder uppfyller ca 80 % av skolgårdsytan gällande riktvärden. Det skulle
innebära att om en reduktion av skolgårdsytan sker uppfylls riktvärdena utan åtgärder.

6 SLUTSATS
Beräkningarna visar att alla gällande riktvärden för skolor beräknas klaras vid förskolan utan sär-
skilda åtgärder för trafiksituationen vid prognosåret 2040.

Den kompletterande utredningen visar att gällande riktvärden för skolor inte beräknas klaras på
den planerade skolans skolgård utan att åtgärder vidtas. Med en ca 3 m hög skärm (höjd över
mark) t ex i form av vall eller kombination vall/skärm beräknas riktvärdet för ekvivalentnivån på
skolgård klaras. Då antalet passager av godståg, som är dimensionerande för maximalnivån, är
färre än 5 passager per timma, uppfylls även riktvärdet som ställs för maximalnivån.

Ett alternativ till skärm kan vara att anpassa skolgårdens yta till att endast omfatta den del, ca
80% av illustrerad yta, där riktvärdena uppfylls.

Malmö 2021-11-26
Rev 2021-12-16
Tyréns AB
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Skolgård

Bullerskärm

Järnväg
1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ekv/Max väg/Max tåg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå vägtrafik
Utan åtgärd
dB(A)
inkl fasadreflexer

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Trafikbullerutredning
Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola
Nuläge
Trafik 2021

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-11-29
Uppdragsansvarig: Sara Jarmakowski-Svanbom
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Skolgård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå tågtrafik
Utan åtgärd
dB(A)
1,5 m över mark
inkl fasadreflexer

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Trafikbullerutredning
Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola
Nuläge
Trafik 2021

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-11-29
Uppdragsansvarig: Sara Jarmakowski-Svanbom
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Skolgård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Sammanvägd ekvivalentnivå

väg- och tågtrafik

Utan åtgärd
dB(A)

1,5 m över mark

inkl fasadreflexer

<= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-06
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Skolgård

Bullerskärm

Järnväg

1 57 50

2 58 51

3 59 52
Ekv/Max väg/Max tåg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå vägtrafik

Utan åtgärd
dB(A)

inkl fasadreflexer

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-06
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Skolgård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå tågtrafik

Utan åtgärd
dB(A)

1,5 m över mark

inkl fasadreflexer

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-06
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Förskolegård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Sammanvägd ekvivalentnivå

väg- och tågtrafik

Med åtgärd
dB(A)

1,5 m över mark

inkl fasadreflexer

<= 35

35 < <= 40

40 < <= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-16

Uppdragsansvarig: Sara Jarmakowski-Svanbom
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Förskolegård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå vägtrafik

Med åtgärd
dB(A)

inkl fasadreflexer

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-16

Uppdragsansvarig: Sara Jarmakowski-Svanbom
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Teckenförklaring
Vägyta

Bostäder

Övriga byggnader

Skola/förskola

Förskolegård

Bullerskärm

Järnväg

Uppdragsnummer: 319990

Maximalnivå tågtrafik

Med åtgärd
dB(A)

1,5 m över mark

inkl fasadreflexer

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

Trafikbullerutredning

Lönsboda 44:1 Ny skola/förskola

Utredningsalternativ

Trafik 2040

Isbergs gata 15
205 19 Malmö
010-452 20 00

Skala 1:2000

0 20 40 80 120
m

2021-12-16

Uppdragsansvarig: Sara Jarmakowski-Svanbom
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1 INLEDNING

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utförda geotekniska och hydrogeologiska undersökningar.

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 om inget annat anges.

2 OBJEKT

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun utfört en geoteknisk och hydrogeologisk
undersökning i samband med projektering av Örkeneds skola F-9 i nordöstra Lönsboda.
Lokaliseringskarta visas i figur 1 och urklipp från situationsplan i figur 2. Ingen information finns
avseende nivå färdigt golv och antal våningsplan.

Figur 1. Lokaliseringskarta inhämtad från eniro.se. Läge för planerad skola är blåmarkerat.
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Figur 2. Urklipp från situationsplan daterad 2021-04-20 – Krook & Tjäder

Sören Holm har varit beställarens kontaktperson. Paul Myhrberg har varit uppdragsansvarig på
Tyréns Sverige AB och Elisabeth Carlstedt har varit geoteknisk handläggare. Intern granskning
har utförts av Mattias Lindén.

3 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningarna inför projektering av ny skola. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför
fortsatt projektering och dimensionering av grundläggnings- och markarbeten.

Exakt läge på skola och bussvändplats var ej helt fastställd i samband med tidpunkten för utförd
geoteknisk undersökning.

4 UNDERLAG

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning
från SGU.

[2] Digitalt kartunderlag har hämtats från tidigare uppdrag för Örkened förskola

[3] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Örkened förskola, Lönsboda –
Geoteknisk undersökning, daterad 2016-11-22 upprättad av Tyréns AB

[4] Projekteringsunderlag/Geoteknik Örkened förskola, Lönsboda – Geoteknisk
undersökning, daterad 2016-11-22 upprättad av Tyréns AB
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[5] MUR(Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och Miljöteknik Lönsboda 44:1,
daterad 2018-06-08 upprättad av Tyréns AB – Ny förskola öst om aktuellt område.

[6] Projekterings PM/ Geoteknik och miljöteknik Lönsboda 44:1, daterad 2018-06-08
upprättad av Tyréns AB – Ny förskola öst om aktuellt område.

[7] Situationsplan – Krook & Tjäder 1:100 A3, 2021-04-20

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd
undersökning har [1] studerats i vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras
av morän. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 5-10 m. Enligt brunnsdataarkivet har berg
påträffats på 5-9 m under markytan i anslutning till befintlig skola vid Tosthultsvägen, öst om
aktuellt område för Örkeneds skola F-9.

I MUR [3] och Projekteringsunderlag [4] finns en geoteknisk undersökning redovisad söder om
aktuellt område och befintlig sport- och simhall. Under fyllning och humushaltig jord påträffades
sandmorän.

I MUR [5] och Projekterings PM [6] finns en geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning öster
om aktuellt område. Jordlagren inom detta område utgjordes av ytligt torvskikt och humusjord
på sandmorän.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013

Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Materialtyp AMA Anläggning 20

Tjälfarlighet AMA Anläggning 20

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Kornstorleksfördelning/
Finjordshalt, tvättsiktning

SS-EN ISO 17892-4:2016

Markradon Enligt GJAB Radonanalys i Lund
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Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersökningarna är utförda inom ett obebyggt område som domineras av skogsmark.
Terrängen har varierande blockighet. Två stora block har noterats i östra delen av byggnadsläget
som redovisas på ritning G-11-1-001.

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +137,5 och +140,9. De högsta
nivåerna är inmätta i områdets nordöstra del och de lägsta nivåerna i sydvästra delen.

Det finns en befintlig asfalterad yta i områdets sydvästra hörn och i samband med denna börjar
ett upptrampat gångstråk som går norrut genom området.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Det finns inga befintliga ledningar eller andra konstruktioner i samband med redovisat
byggnadsläge.

Befintliga ledningar går i gatan, söder om aktuellt område.

8 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av Jonas Paulin,
Tyréns Sverige AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

· Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

· Höjdsystem: RH 2000

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· Hejarsondering (HfA) i 12 st undersökningspunkter.

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 13 st undersökningspunkter.

· Installation av spårfilm för mätning av markradon (Rn) i 3 st undersökningspunkter.

Utförda undersökningar redovisas på ritning G-11-1-001 samt i bilaga 1 och 2.
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9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts 11-12 oktober 2021.

9.3 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbetet har utförts av Johnny Andersson och Christer Olovsson, Tyréns Sverige AB.

9.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Utförda undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell 605.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av

Borrbandvagn 09414 2020-08-10 Richard Trygg, Geotech

Kalibreringsprotokoll tillhandahålls vid behov.

9.5 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Störda prover
har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartsbenämning av 45 st prover.

· Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 45 st prover.

· Bestämning av vattenkvot och tvättsiktning av finjordshalt av 8 st prover

· Analys av radonhalt i jordluft på 3 st spårfilm.

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1 och 2.

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under oktober/november 2021.

10.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, laboratorieingenjör på Tyréns Sverige
AB. Laboratorieanalyserna avseende markradon har utförts av Gilbert Jönsson, GJAB Radonanalys
i Lund.

11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Installation av grundvattenrör (Rö) i 1 st undersökningspunkter. Installerade
grundvattenrör utgörs av PVC-rör (Ø=25 mm) med 0,7 m filterlängd.

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas på ritning G-11-1-001.

Fri vattenyta har ej varit möjligt att notera i samband med fältundersökningarna.
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Grundvattenröret har lodats vid ett tillfälle efter installationstillfället.

11.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under oktober och november 2021.

11.3 FÄLTINGENJÖRER

Installation av grundvattenrören har utförts av Johnny Andersson och Christer Olovsson, Tyréns
Sverige AB. Lodning av grundvattennivåer efter installationstillfället har utförts av Jonas Paulin,
Tyréns Sverige AB.

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 JORDARTSBESKRIVNING

Inom området utgörs jordlagren generellt av humusjord på moränjord. I en undersökningspunkt
påträffades fyllning på moränjorden.

Humusjordens mäktighet har uppmätts till 0,1 m. Fyllning har noterats i samband med den
asfalterade ytan i sydväst ner till 1,9 m under markytan. Påträffad fyllning utgörs av sandig grus,
siltig sandmorän, humusjord och sand.

Moränjorden utgörs av sandig siltmorän och sandmorän som ställvis är siltig. Moränen påträffas
ner till undersökt djup mellan 1,0 och 2,5 m under befintlig markyta.

I området finns större ytblock, i samband med byggnadsläge noterades 2 block som redovisas
på ritning G-11-1-001.

Skruvprovtagning och HfA-sonderingar har utförts till metodstopp mellan 0,2 och 2,5 m under
befintlig markyta.

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga
1.

12.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel f´) samt
deformationsegenskaper (E-modul) från utförda HfA-sonderingar redovisas i bilaga 3. Notera att
fyllning och naturligt lagrad jord redovisas separat i bilagan.

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och SGI Information 15.

För fyllning har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 innan utvärdering av inre
friktionsvinkel f´ , och för silt har ett avdrag på 3° gjorts vid utvärdering av f´. 

12.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Ingen fri vattenyta kunde observeras vid fältundersökningen.

I installerat grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid 1 tillfälle efter installationstillfället,
med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i tabell 6.

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.

Undersökningspunkt Marknivå Spetsnivå
Uppmätt grundvattennivå

2021-10-12 2021-10-22 2021-11-22

21T10 +137,5 +135,6 Torr +136,3 +136,3
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~ KOMM U N 



Uppdrag: 318500, Geoteknisk undersökning för Örkenedsskolan i Lönsboda 2021-11-26
Beställare: Osby kommun

O:\KSD\318500\G\_Text\MUR\MUR.docx

11(11)

12.4 MARKRADON

Markradon har mätts i 3 undersökningspunkter. Mätningarna påvisar uppmätta markradonhalter
mellan 19,1 och 38,4 kBq/m3, se bilaga 2.

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

13.1 GENERELLT

Det planerades 3 grundvattenrör i samband med fältundersökningen. Det var endast möjligt att
installera ett grundvattenrör och i justerat läge jämfört med planerat då det blev tidiga
metodstopp i utförd skruvprovtagning.

13.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Genomförda utvärderingar av jordens hållfasthetsegenskaper baseras på empiriska samband,
vilka är framtagna utifrån en specifik jordartssammansättning där homogena egenskaper
föreligger. Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på
sammansättning och lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av geologiska bildningsprocesser.
Förekommande sand- och siltmorän är per definition heterogena jordarter. Därför ska
utvärderingen av materialegenskaperna i dessa jordar göras med viss försiktighet. Extremvärden
bör förkastas eftersom de inte antas representera den utvärderade jordens verkliga egenskaper.

Någon riktad undersökning med avseende på blockförekomst har inte utförts inom
undersökningsområdet. Notera att förekommande morän per definition innehåller block.

14 ÖVRIGT

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net.
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

21T01 0,00 - 0,40 1,0 brun något humushaltig SANDMORÄN (hu)SaTi 2 1
0,40 - 1,00 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 13 27,4 3B 2
1,00 - 1,60 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T02 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,70 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
0,70 - 1,20 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T03 0,00 - 0,10 1,0 brun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 20 39,9 4A 3
0,40 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 10 37,6 4A 3
1,00 - 1,40 4,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 4A 3 Ingen VY i BH

21T04 0,00 - 0,10 1,0 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,50 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
0,50 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 14 29,7 3B 2 Ingen VY i BH

21T05 0,00 - 0,10 1,0 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 31 26,9 3B 2
0,40 - 1,20 3,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 12 47,4 5A 4 Ingen VY i BH

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

Bilaga 1
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T06 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6A 4
0,10 - 0,60 2,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 5A 4
0,60 - 1,00 3,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 5A 4
1,00 - 1,30 4,0 grå sandig SILTMORÄN saSiTi 9 50,3 5A 4 Ingen VY i BH

21T07 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,40 - 1,00 3,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
1,00 - 2,20 4,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T08 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,50 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,50 - 1,00 3,0 ljusgrå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T09 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,70 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 21 35,4 3B 2
0,70 - 1,30 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T10 0,00 - 0,30 1,0 svart FYLLNING av sandig grus Mg[sagr] 2 1
0,30 - 1,20 2,0 brun FYLLNING av siltig sandmorän Mg[sisati] 3B 2
1,20 - 1,90 3,0 svart FYLLNING av humusjord och sand Mg[hu, sa] 6A 3
1,90 - 2,50 4,0 ljusbrun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2

Bilaga 1
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T11 0,00 - 0,30 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,30 - 0,50 2,0 brun något humushaltig SANDMORÄN (hu)SaTi 2 1
0,50 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,00 - 1,40 4,0 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2  Ingen VY i BH

21T13 0,00 - 0,20 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,20 - 0,80 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,80 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,00 - 1,40 4,0 grå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T14 0,00 - 0,60 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,60 - 1,00 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
1,00 - 1,30 3,0 grå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

Bilaga 1

3 av 3
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RADONANALYS - GJAB
 

RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-11-05        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 21272   Till 

Tyréns AB 

Att.: Johnny Andersson 

Box 27 

      291 21 Kristianstad 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Örkeneds skola, Lönsboda. (318500) 

Datum för ankomst och analys av filmer: 26/10-21 resp. 28/10-21. 

Jordart på mätplats: . 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  

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

LE 9963 11/10-22/10     70    26,9 ± 3,8  21T07 

LE 9965 12/10-22/10     70    38,4 ± 5,1  21T05 

LE 9964       -”-      70    19,1 ± 3,1  21T04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter klart inom normalriskintervallet. Halten kan vara högre 

vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat 

byggande vid nybyggnation.  

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08
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Härledda värden
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Härledda värden
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-11  

Sida 
1(2) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Kettil Svensson    
0709 318 376    
kettil.svensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 
46:62 
Dnr SBN/2020:246   

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Skicka ut förslag till detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62 
på granskning under 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. 
Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige  
2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken 
bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur 
enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark kan komma att 
behövas vid planeringen av det nya äldreboendet. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 
1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger 
industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 
46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet. 
 
En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt 
är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten och kräver inte någon 
åtgärd i planförslaget. Grundvattnet har dock förhöjda halter av trikloreten enligt SBVT:s 
provtagning.  
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  Sida 
2(2) 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljplan 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Miljöteknisk utredning 
Bullerutredning 
MKN-vattenutredning 
Riskutredning 
Geoteknisk utredning  
Fastighetsförteckning 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till: 
Samhallsbyggnad@osby.se 
Kettil Svensson  

 

 

 

 

 

Mathias Karlsson  Kettil Svensson  
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA  

mailto:Samhallsbyggnad@osby.se


~OSBY 
~ KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 

2021-07-08 

Sida 

1 (4) 

Dnr SBN/2020:246 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för Lönsboda 1:291, 46:57, 
46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning 

LÖNSBODA 1:291 

LÖNSBODA 46:57 

LÖNSBODA 46:58 

LÖNSBODA 46:59 

LÖNSBODA 46:62 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

Grnnvold, Nanna lagfaren ägare 
Tore Hals Mejdells Vei 24 0751 Oslo 
Norge 

Johnsson, Jim 
Fästningsgatan 8 B Lgh 1001 
291 34 Kristianstad 

Gustafsson, Eskil Erland Ingemar lagfaren ägare 
Glimåkravägen 4 
283 71 Lönsboda 

Gustafsson, Eskil Erland Ingemar 
Box 94 
280 70 Lönsboda 

Sjödin, Kerstin Marie-Louise 
Skolgatan I 
283 72 Lönsboda 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 Hemsida www.osby.se 
E-post samhallsbyggnad@osby.se Organisations nr 212000-0902 

Bankgiro 281 -6809 



Datum Sida 
Osby kommun 2021-07-08 2(4) 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt: 
LÖNSBODA 1 :291 I 
Belastas av I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

ll-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
ll-IM3-42/65.l ~--------------,f--------------,1 

Till förmån för 

LÖNSBODA 46:57 

Belastas av 

HALLANDSBODA 1 :82 
HÄRNÄS 1:94 I 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB 

I 
I 

Ledningsrätt, ST ARK.STRÖM 
1273-924.1 

ledningshavare 

Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/65.l ~--------------,-------------,1 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:58 I 
Belastas av I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

l 1-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/65 . l '------------+--------.I 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:59 I 
Belastas av I 
Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

l l-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-07-08 3(4) 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
11-IM3-42/65 .1 ~--------------t---------------, 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:62 I I 
Belastas av I I 
Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

11-IM3-42/68.1 

HALLANDSBODA 1 :82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
11-IM3-42/65.1 ~--------------t---------------, 

HALLANDSBODA 1 :82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

F örmånsrättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 

Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

LÖNSBODA 1:142 

Nilsson, Per Börje Tommy lagfaren ägare 
Stortorget 5 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1 :258 

Andersson, Carl Nils-Erik lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 23 
283 71 Lönsboda 

Andersson, Lilian Rosita 
Tommahultsvägen 23 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1:259 

Al Zayat, Adam lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 25 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1 :265 

Martinsson, Per Ola lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 21 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1:315 

E.On Sverige Aktiebolag lagfaren ägare 
205 09 Malmö 

LÖNSBODA 44: 1 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 



Osby kommun 

LÖNSBODA 46:54 

LÖNSBODA 46:56 

LÖNSBODA 46:60 

LÖNSBODA 46:61 

LÖNSBODA 49:2 

LÖNSBODA 49: 16 

LÖNSBODA 49: 17 

LÖNSBODA 49:18 

LÖNSBODA 49:19 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum Sida 

2021-07-08 4(4) 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Levin, Britt Sonja Linnea Lagfaren ägare 
Torggatan 3 
283 71 Lönsboda 

Levin, Lars Erik Henry 
Torggatan 3 
283 71 Lönsboda 

Nilsson, Per Marcus Kristoffer Lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 12 
283 71 Lönsboda 

Rask, Petra Agneta 
Tommahultsvägen 12 
283 71 Lönsboda 

Axelsson, Cajsa Ingrid Alma Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 29 
283 71 Lönsboda 

Front, Fredrik Carl Martin 
Västra Gränsgatan 29 
283 71 Lönsboda 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Frithiof, Eva Marianne Lagfaren ägare 
Sankt Månsgatan 11 B Lgh 1101 
222 29 Lund 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 15 meter

Utförande

b

1

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske. Undantag för 1:291

D
, vård

Beslutsdatum Instans

Skala 1:1500. Granskningshandling.

Upprättad 2021-07-07. Reviderad 2022-01-18

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Osby kommun, Skåne län

Meters

0

50

100

Till planen hör:

Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Buller-PM Geoteknisk utredning

Samrådsredogörelse Miljöteknisk utredning MKN-utredning vatten

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och

del av 46:62
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Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av  
Lönsboda 46:62. 

SBN/2020:246

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 
46:59 och del av 46:62. 

Plan- och genomförandebeskrivning rvl OSBY 
~ KOMMUN 
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Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Lönsboda 46:57 m.fl

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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SAMMANFATTNING
Ett nytt äldreboende behöver byggas i Lönsboda 
Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör knappt 2 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella framtida 
utbyggnader men även för utemiljö, parkering och liknande.   
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Lönsboda tätort.

INLEDNING

Bakgrund
Under höster 2020 har möjligheterna att bygga ett äldreboende på fastigheten 
Lönsboda 46:57 utvärderats. En lokaliseringsprövning har gjorts som kom fram 
till att den aktuella fastigheten är lämpligast, bland annat utifrån möjligheten till 
framtida utbyggnader. Fastigheten har därefter köpts in av kommunen som  
tidigare var privatägd. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak 
Lönsboda 46:57. Därför behövs en ny detaljplan för att möjliggöra en sådan 
verksamhet på inom planområdet. 

Planfakta
Planområdet ligger i den nordvästliga delen av Lönsboda och utgörs av en äldre 
servicebyggnad och naturmark. Totalt omfattas fem fastigheter varav den norra 
fastigheten planläggs i viss utsträckning för att säkerställa att utrymmesbehovet 
uppfylls. Området avgränsas i söder av Tommahultsvägen, i norr av planlagd 
naturmark och i öster av två avstyckade villatomter som är obebyggda och 
fortfarande i kommunens ägo. I väster ligger en privat fastighet som till stora delar 
står oanvänd med ett antal mindre skjul. Byggnaden på huvudfastigheten kommer 
att rivas för att ge plats till det nya äldreboendet. 
Planområdet bedöms ha god potential genom skogsområdet som ligger precis norr 
om fastigheten som bidrar till en god utemiljö för äldreboendet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det. 
Planförslaget drivs med utökat planförfarande. 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Detaljplaner
Tre gällande planer omfattar de fem fastigheterna som planläggs.  
För huvudfastigheten Lönsboda 46:57 anges industriändamål. Det gör stadsplanen 
för den västra fastigheten också, Lönsboda 1:291. För den mindre delen som 
planeras strax norr om Lönsboda 46:57, del av Lönsboda 46:62 anges park/
plantering. De två villatomterna som inkluderas omfattas av bostadsändamål.  
 
 

 
Gällande stadsplan för Lönsboda 46:57. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött.

 
Gällande stadsplan för Lönsboda 46:62. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött.

del av Lönsboda 46:57 m.fl 
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Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget.  
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta 
gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i 
6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har 
gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl

Gällande stadsplan för del av Lönsboda 1:291. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött.
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
I och kring planområdet växer en del träd, i huvudsak ek och björk. Fastigheterna 
är relativt öppna och den lägre vegetationen består främst av öppna gräsytor.En 
bedömning har gjorts av kommunekologen om en naturvärdesinventering har varit 
nödvändig att ta fram, vilket inte varit fallet.  
 
Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer inom 
planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig vattenföring som 
kan orsaka översvämning. Dock omfattas hela planområdet av Lönsboda och 
Tommasboda grundvattentäkt. Eftersom ett nytt äldreboende planeras och 
befintligt industriändamål tas bort i gällande plan, påverkas inte MKN för vatten 
negativt. 

Geotekniska förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torvområden eller blöta 
områden ligger i direkt närhet. 

  

 
Jordartkarta från SGU  visar att planområdet (röd markering) består av morän, blå färg.

del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den huvudsakliga 
bebyggelsen finns i söder och öster i form av i huvudsak villafastigheter.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

 
Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att inga fornlämningar,  
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet (röd markering).

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen 
och framför allt in till den huvudsakliga fastigheten. En infart finn redan från 
Tommahultsvägen som kan användas för den nya byggnaden och fungerar väl. 
Ny parkering löses inom planområdet. 
Trottoarer finns på båda sidor om Tommahultsvägen för gående. Eventuella 
cykelgarage/parkeringar löses också inom planområdet. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
förskoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvalitéer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns 
inom planområdet och kommer bevaras. 
 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el et cetera. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp VA dras in från befintligt system 
till det nya äldreboendet. Dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling 
till befintligt system. Stora delar av planområdet är redan hårdgjort och någon 
särskild åtgärd inför nybygget bedöms inte behövas. Av stor vikt är att den nya 
byggnaden förses med en god klimatanläggning som ger möjlighet att styra 
inomhustemperaturen efter önskemål. En modern byggnad ska kunna ge samma 
temperatur inomhus oavsett vinter eller en varm sommardag.  

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen 
så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tommahultsvägen. Enligt Trafikverkets  
mätningar gällande ÅDT (årsdygnstrafik) på Tommahultsgen ligger trafikmängden 
på 250 fordon eller färre per dygn, vilket är den lägsta skalan Trafikverket använ-
der för ÅDT på totaltrafiken. 
Avståndet till järnvägen är cirka 350 meter med flera kvarter mellan de tänkta 
äldreboendet och spåret. Lokaliseringen av äldreboendet bedöms som god med 
hänsyn till hälsa och säkerhet.   

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd och en privat fastighetsägare 
(Lönsboda 1:291). 

Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i 
en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas.  
En äldre tomtindelningar (för Lönsboda 46:57. Tomtindelning av kvarteret 
Skogvaktaren, 1273-P09/131)  finns som berörs av förslag till detaljplan. 
Denna tomtindelning upphävs genom förslag till ny detaljplan.

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Tomtindelning för kvarteret Skogvaktaren som upphävs genom förslag till detaljplan.

Genomförandebeskrivning

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen andra halvåret 2021.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Planområdet ägs av Osby kommun och en privatperson. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten.  
Driften sköts av VA-bolaget SBVT. 

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Avtal
Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 
alternativt ändra en fastighets utbredning.
 
Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans 
fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver 
skapas inom planområdet i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis  anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. Markradonprover kommer tas lokalt. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-07-09

Mathias Karlsson                Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef            Planarkitekt FPR/MSA
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Samhällsbyggnad 
Sida 
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Datum 

2021-08-17 
  

  

  

  
  

  

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Org.nr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

SAMRÅDSHANDLINGAR – underrättelse om upprättat förslag till 

detaljplan. Till berörda av pågående planering enligt tillhörande 

fastighetsförteckning och sändlistan på sista sidan. 

 

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster och andra boende på 

fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. 

 

Detaljplan för  
 

Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62, Osby kommun, Skåne 

län   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av 

samhällsbyggnadsnämnden upprättat förslag till detaljplan för Lönsboda 

46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd och kungörelse äga 

rum i planprocessen. Genom samråd ges statliga myndigheter, sakägare och 

andra som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. 

 

Syftet med planförslaget är att medge byggnation av ett nytt äldreboende. 

Planförslaget bedöms inte avvika från kommunens översiktsplan. 

 

Planförslaget handläggs med utökat förfarande i enlighet med PBL 

(2010:900). 

 

Inkomna synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse där 

de bemöts. 

Handlingarna finns tillgängliga på: 

– Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

– Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

– www.osby.se 

från den 26:e augusti fram till och med den 15 september. 

Önskas handlingarna tillhandahållas via post kan kontakt tas med 

samhällsbyggnad via Kettil Svensson, tel 0709 318 376. 

Eventuella synpunkter eller anmärkningar skall, för att kunna beaktas, ha 

inkommit skriftligen med namn och adress, senast den 15:e september 

2021 till Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby alternativt 

samhallsbyggnad@osby.se. Vänligen ange diarienummer (dnr) på ditt 

yttrande också. Numret hittar du på planbeskrivningens första sida. 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson via telefon 0709-

318 376 eller e-post kettil.svensson@osby.se 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
mailto:samhallsbyggnad@osby.se
mailto:kettil.svensson@osby.se
mailto:kettil.svensson@osby.se
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SÄNDLISTA 

 

Enligt fastighetsförteckning. 

Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning och därmed jämställda. 

Fastighetsförteckningen finns tillgänglig på samhällsbyggnad, Västra 

Storgatan 35. 

 

Myndigheter, förvaltningar och bolag m.m: 

Länsstyrelsen, skane@lansstyrelsen.se 

Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se  

Trafikverket,  trafikverket@trafikverket.se  

E.ON Elnät Sverige AB, PBL@eon.se, kopia till jonathan.sarnholm@eon.se  

Fjärrvärme i Osby AB, carl-magnus@fjarrvarmeosby.se  och 

info@fjarrvarmeosby.se  

Östra Göinge Renhållnings AB, info@ograb.se  

TeliaSonera, Skanova Access AB, Skanova-Remisser-Malmo@skanova.se  

Tele 2, infra_tele2@tele2.com  

Räddningstjänsten, johan.wendt@osby.se 

Miljö- och byggnämnden – miljobygg@osby.se 

SBVT ylva.malm-ekvall@sbvt.se och info@sbvt.se   

IP-Only, bo.malmqvist@ip-only.se, leif.dahlgren@ip-only.se  

Kommunens anslagstavla via kansliet 

Kontaktcenter  

Biblioteket   
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mailto:registrator@lm.se
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Tyréns Sverige AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Malmö 2021-11-24

Sara Jarmakowski Svanbom Osby kommun
Kettil Svensson

PM-TRAFIKBULLER LÖNSBODA 46:57, OSBY KOMMUN

1.1 BAKGRUND

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Osby kommun att utreda bullerpåverkan av vägtrafik
inför bostadsbyggnation på fastigheten Lönsboda 46:57 i Osby kommun.

Figur 1. Karta över aktuell fastighet.

1.2 RIKTVÄRDEN

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik, vägar och flygplatser.

I och med riksdagsbeslut uppdaterades förordningens 3 § från och med den 2017-07-01 till
5 dB högre värden än i ursprungsformuleringen. Ändringen gäller dock för alla nya bygglov
och planer sedan januari 2015. Riktvärdena som redovisas i nedanstående tabell avser
frifältsvärden, dvs. en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

=i:.-= TYRENS 
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https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/sara_jarmakowskisvanbom_tyrens_se/Documents/Desktop/PM Lönsboda.docx

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader enligt
trafikbullerförordningen.

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq [dBA]

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad som inte bör överskridas
Dock om bostaden <35 m2

60a)

65
-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid
en uteplats, om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en
ljuddämpad sida

55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.

1.3 VÄGTRAFIKFLÖDEN

Fastigheten påverkas av trafik från Tommahultsvägen. Senaste mätningen på aktuell väg
gjorde 2013. Då uppgick ÅDT till 50 och andel tungt trafik 10 %. En uppskattning om att
trafik dubblerats sedan dess har gjorts. Andel tung trafik kan antas vara samma. Hastigheten
på vägen är 70 km/h.

1.4 BEDÖMNING

En bedömning av akustiker har gjorts att grundriktvärdet Leq 60 dBA i
trafikbullerförordningen inte överskrids på hela fastigheten på grund av de mycket låga
trafikflödena. Ur bullersynpunkt kan bostäderna planeras fritt.

Riktvärdet Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA för uteplats uppfylls också på hela fastigheten utan
åtgärder.

Med vänlig hälsning

Tyréns Sverige AB

Sara Jarmakowski Svanbom
Akustiker

Sara.JarmakowskiSvanbom@tyrens.se
010-452 32 14

:j;-c TYRENS 
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PM Geoteknik – Lönsboda 46:57 och 44:1 

Uppdrag 

WSP har på uppdrag av Osby kommun utfört en geoteknisk bedömning av 

två områden som ligger i Lönsboda i samband med upprättande av ny 

detaljplan. 

Syftet med denna PM är att översiktligt beskriva de geotekniska 

förhållandena med hänsyn till aktuella objekt baserat på resultaten från de 

markmiljötekniska undersökningarna som utförts på respektive område 1. I 

övrigt baseras även de geotekniska bedömningarna på en MUR (Markteknisk 

undersökningsrapport) Geoteknik och Miljöteknik Lönsboda 44:1, upprättad 

av Tyréns, daterad 2018-06-08 samt kartunderlag från SGU (2021) i form av 

jordartskarta, jorddjupskarta och brunnsarkivet. 

Detaljplanen berör uppförande av ett nytt äldreboende inom fastigheten 

Lönsboda 46:57 samt uppförande av en skola inom fastigheten Lönsboda 

44:1. Fastigheterna återfinns inom den norra delen av Lönsboda, ca 1 km 

ifrån varandra. Lönsboda 46:57 är markerat med blått och Lönsboda 44:1 

med rött i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Karta över de aktuella fastigheterna för detaljplaneändringen. Källa Eniro.se (2020).  

 
1 MMU -Miljötekniska undersökningar för Lönsboda 46:57 mfl samt Lönsboda 44:1 mfl – under 

aktuellt uppdragsnummer 10324929, daterad 2021-10-22 (preliminärt). 
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Aktuella fastigheter – Befintligheter och planering 

Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (fd 

Juniscofastigheten)  

Osby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Lönsboda 

46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 i Lönsboda, Osby kommun för att 

möjliggöra upprättandet av ett nytt äldreboende på fastigheten 46:57, se 

Figur 2. 

Figur 2. Karta över de aktuella fastigheterna för detaljplaneändringen. Källa Tjänsteskrivelse 

Osby kommun, 2020-11-02. 

Strax norr om Lönsboda 46:57 återfinns Lönsboda 46:62 som ägs av Osby 

kommun. Fastigheten är planerad som naturmark enligt gällande detaljplan 

daterad 1990-09-25 och utgör ett skogsparti utan större rekreationsvärde. En 

bit av denna naturmark kan komma att behöva nyttjas vid planeringen av det 

nya äldreboendet. Fastigheten Lönsboda 1:291 är planlagd för 

industriändamål men används idag som bostadsfastighet och planeras därför 

ingå i detaljplaneändringen då det inte bedöms lämpligt med en 

industrifastighet intill äldreboende.  

Fastigheterna Lönsboda 46:58 och 46:59 utgörs av oexploaterade 

skogsområden som planeras bli utemiljö till äldreboendet.  

Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Lönsboda 46:57. Fastigheten 

har tidigare varit i privat ägo och har historisk bestått av en textilindustri där 

man bl.a. sydde kläder, 1952-1990. Därefter har fastigheten använts som 

bl.a. festlokal. Fastigheten har en area om 9762 m2. 

Del av Lönsboda 44:1 

Inom en del av fastigheten Lönsboda 44:1 i Lönsboda avser Osby kommun 

att genomföra en detaljplaneändring för att möjliggöra för byggnation av en ny 

skola, se Figur 3. Området omfattar ca 31 500 m2 och består idag av 

46:62 

1:291

 46:57

 46:58

 

46:59
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skogsområde och har utifrån historiska flygfoto från 1955-1967 även historiskt 

bestått av skogsmark.  

 
Figur 3. Ortofoto med avgränsning av detaljplaneområdet. Källa Osby kommun. 

Sydväst om aktuellt område finns en industrifastighet med en armaturfabrik 

som legat på platsen sedan 1965. Trikloretylen, kloreten och eventuellt 

perkloretylen har tidigare använts i verksamheten för avfettning. Vid en MIFO 

fas 1 som genomförts av Länsstyrelsen framgår att fastigheten placerats i 

riskklass 2. En miljöteknisk markundersökning har också utförts på 

fastigheten och förekomst av förorening i jord och grundvatten har 

konstaterats. Länsstyrelsen har därefter förelagt verksamheten att bl.a. ta 

fram ett kontrollprogram för grundvatten.   

Underlag 

Följande underlag har nyttjats för geotekniska bedömningar och 

rekommendationer. Härnäst redovisas kartunderlag för en översikt. Därefter 

redovisas resultat baserat på de utförda undersökningarna.  

Kartunderlag 

I Figur 4 redovisas historiskt flygfoto avseende markanvändning år 1955 – 

1967 till vänster i figuren, år 2014 – 2017 till höger i figuren.  
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Figur 4. Kartunderlag från Eniro.se / Lantmäteriet (hämtat maj 2020). Bilden till vänster visar 

historiska flygbilder (tagna 1955 – 1967), bilden till höger visar moderna satellitbilder (2014 – 

2017). Aktuella områden är ungefärligt markerade med röda rektanglar. 

Underlag från SGU  

I Figur 5 redovisas SGUs jordartskarta avseende förväntade ytjordarter inom 

området. Lönsboda är beläget i ett landskap som geologiskt kan beskrivas 

som ett moränlandskap. I området omkring Lönsboda påvisas moränkullar.  

 

Figur 5. Kartunderlag över jordarter i Lönsboda, från SGU.se (2021). Aktuella områden är 

ungefärligt markerade med röda rektanglar.  

Inom aktuella fastigheter kan jorddjupet enligt SGU förväntas vara ca 3 – 10 

m, se Figur 6. 
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Figur 6. Kartunderlag jorddjup från SGU.se (2021). Aktuella områden är ungefärligt markerade 

med röda rektanglar. 

Enligt berggrundskartan förväntas berggrunden bestå av en intrusiv bergart i 

form av granit.   

Enligt SGUs brunnsarkiv bedöms grundvattenytan förekomma vid ca 1,5 – 7 

m under befintlig markyta.  

Norr om Osby finns en mätstation ”Osby 3” där grundvattennivån har 

kartlagts under ungefär ett års tid (SGU, 2021). Se Figur 7 för lokalisering och 

Figur 8 för grundvattennivåer. 

 

Figur 7. Kartunderlag, mätstation Osby 3, med avseende på grundvatten från SGU.se (2021). 
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Figur 8. Diagram över grundvattennivåer i meter under markyta för station Osby 3, från SGU.se 

(2021). 

Markmiljötekniska undersökningar  

WSP har utfört markmiljötekniska undersökningar inom aktuellt uppdrag och 

fältprotokoll redovisas i Bilaga 1a+b. Resultat beskrivs nedan endast ur ett 

geotekniskt perspektiv. Det har även installerats grundvattenrör inom båda 

undersökningsområdena. 

Geotekniska och geologiska förutsättningar 

Lönsboda 46:57 (fd Juniscofastigheten)  

Jordprovtagningar har utförts i totalt 13 undersökningspunkter och 2 

grundvattenrör för att utröna möjligheterna till upprättande av äldreboende 

inom aktuell fastighet.  

Påträffad jordlagerföljd består överst av ett 0,2 – 1,0 m mäktigt lager av 

fyllning främst bestående av sandig mulljord, mullhaltig sand alternativt 

mullhaltig grusig sand, ställvis med sten och silt och tecken på föroreningar 

(olja, till 0,3 m djup och kol, 0,4 – 0,7 m djup). Asfalt påträffades i ytan vid två 

undersökningspunkter. Under förekommande fyllning påvisas sandmorän ner 

till undersökt djup på 0,9 – 2,5 m djup under markytan.  

Installerade grundvattenrör visar på en grundvattenyta vid ca 3,3 – 3,5 m 

under markytan, uppmätt i september 2021. 

 

 

Nivå i meter under markyta för station Osby_3 

Diagrammet v·s.ar grundvattennivå i meter under rr,ar1cytar,, 

-0,8 

-1 
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Del av Lönsboda 44:1 

Jordprovtagningar har utförts i totalt 7 undersökningspunkter och 2 

grundvattenrör har installerats för att utröna möjligheterna till upprättande av 

skola inom aktuell fastighet.  

Påträffad jordlagerföljd består överst av ett 0,1 – 1,0 m mäktigt lager av 

fyllning främst bestående av sandig mulljord, mullhaltig sand, mullhaltig 

grusig sand alternativt siltig grusig sand. Asfalt påträffades i ytan vid en 

undersökningspunkt. I en undersökningspunkt, söder om befintlig byggnad 

Örkenedskolan, har det under mullhaltig sand påträffats torv från 0,6 – 1,0 m 

djup under markytan. Under det varierande mullhaltiga eller grusiga 

sandlagret påvisas sandmorän ner till undersökt djup på 0,6 – 1,5 m under 

markytan.  

Installerade grundvattenrör visar på en grundvattenyta vid ca 1,6 – 1,8 m 

under markytan, uppmätt i september 2021. 

Enligt Tyréns MUR (2018) påvisas i östra delen av fastigheten Lönsboda 44:1 

en jordprofil som generellt utgörs av ett ytligt torvskikt om ca 0,1 m, som 

underlagras av humusjord med uppmätta mäktigheter upp till ca 1 m, följt av 

morän, främst sandmorän, ned till undersökt djup på max 1,5 m. Tyréns har 

även gjort en markradonmätning med uppmätta halter mellan ca 8,7 och 34,3 

kBq/m3, motsvarandes normalradonmark. 

Utförda undersökningar av Tyréns från MUR bekräftar väl den påvisade 

jordprofilen enligt WSPs miljötekniska undersökning.  

Undersökningarna bekräftat även SGUs kartunderlag.  

Bedömning  
Om ovan beskrivna jordlagerföljd förekommer inom aktuellt område; dvs 

varierande sandiga lager som underlagras av trolig grov sandmorän, är 

förutsättningarna för grundläggning goda. Det förutsätter utskiftning av 

organisk jord och befintliga fyllnadsmassor och att grundläggningen utförs på 

naturligt lagrad jord fri från organiskt innehåll. 

Lokala variationer kan förväntas.  

Detaljerade undersökningar behöver utföras inför detaljprojekteringsskede 

inför dimensionering av grundläggning.  

Risker och osäkerheter 

Identifierade risker och osäkerheter inför byggnation är i nuläget: 

- Sonderingar saknas för att erhålla hållfasthets- och 

deformationsegenskaper med avseende på geoteknik inför projektering.  

- Nu installerade grundvattenrör påvisar grundvattennivåer mellan 3,3 och 

3,5 m djup för området kring Lönsboda 46:57, respektive 1,6 och 1,8 m 

"'P 
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djup för Lönsboda 44:1. Observera att nu noterad grundvattenyta endast 

ska ses som en momentan indikation på grundvattenytans läge. 

Dessutom fluktuerar grundvattenytan beroende på säsongs- och 

nederbördsförhållanden och kan ligga både högre och lägre än nu 

uppmätta grundvattennivåer.  

- Vid detaljprojektering måste förekommande markradonhalt undersökas. 

Radonhalten påverkar grundläggningen med avseende på om den ska 

utföras traditionellt, radonskyddad eller radonsäker, motsvarandes låg-, 

normal- eller högradonmark.  

- Jord med dominerande organiskt innehåll har påvisats som djupast ned 

till 1,0 m djup under markytan. 

- Förekommande sandmorän bedöms svårschaktad. 

Rekommendationer 

För att säkerställa underlaget för kommande dimensioneringar och 

grundläggningsutförande, exempelvis i samband med ett projekteringsskede 

för projektet, krävs kompletterande geotekniska undersökningar i direkt läge 

för planerade anläggningar. Syftet är att ge tydliga rekommendationer samt 

framtagande av deformations- och hållfasthetsparametrar.  

Där organisk jord och kol uppträder nära markytan skall det grävas ut, 

preliminärt ca 0,2 – 1,0 under markytan, innan grundläggningsarbeten och 

hanteras preliminärt som förenade massor. Även fyllningen kan behövas 

skiftas ut, beroende på miljötekniken.  

Det rekommenderas att installerade grundvattenrör mäts månadsvis under ett 

års tid, för att kartlägga säsongsvariationerna. I södra Sverige är 

grundvattennivåerna vanligtvis som högst under mars-april.  

 

Bilaga 1a – Fältprotokoll Miljöteknisk Markundersökning Lönsboda 46:57 mfl 

Bilaga 1b – Fältprotokoll Miljöteknisk Markundersökning Lönsboda 44:1 mfl 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Osby Kommun gjort en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på rubricerade fastigheter i Lönsboda, Osby Kommun (härefter 

benämns dessa fastigheter som ”Undersökningsområdet”).  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Det planeras uppföras ett ålderdomshem med permanentboende på större delen av 

undersökningsområdet samt detaljhandel i västra delarna av aktuellt område.   

Syftet med undersökningen är att utreda om det förekommer föroreningar i mark eller 

grundvatten inom undersökningsområdet. 

1.2 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

❑ Historisk inventering 

❑ Upprättande av provtagnings- och analysplan 

❑ Fältarbete 

o Jordprovtagning utfört genom skruvborrning med borrbandvagn i 13 

provpunkter 

o Kompletterande skruvborrning i fyra provpunkter för avgränsning av 

21W08 i fält 

o Kompletterande provtagning av ytlig jord genom grävning med spade och 

uttag av fyra samlingsprov längs befintlig byggnad på Lönsboda 46:57 

o Två grundvattenrör installerade och uttag av grundvattenprov  

o Asfaltsprover uttagna i tre provpunkter 

❑ Fält- och laboratorieanalyser. 

❑ Framtagande av föreliggande resultatrapport. 

1.3 BEGRÄNSNINGAR 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter 

eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som 

inte analyserats. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Området som är aktuellt för den nya detaljplanen är belägen i de västra delarna av 

Lönsboda, se Figur 1. Området ligger i anslutning till ett bostadsområde i öst och syd samt 

ett obebyggt skogsområde i norr. Väster om området finns ett ställverk.  

 

Figur 1. Översiktlig lokalisering, aktuellt område markerat i rött (Källa: Lantmäteriet, 2021). 

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den områdesbeskrivning som ges i Bilaga 1 sammanfattas här. 

Enligt SGU är den dominerande jordarten inom fastigheten morän med ett skattat jorddjup 

på 5-10 m inom aktuellt område.  

Enligt SGUs grundvattenkarta består de flesta dokumenterade brunnarna intill 

undersökningsområdet av energibrunnar. Närmaste brunn för dricksvattenuttag finns 

belägen ca 440 m nordöst om området. 

Undersökningsområdet ligger inom SMHI delavrinningsområde ”Inloppet i Vielången” en 

övergripande grundvattenriktning inom undersökningsområdet kan antas vara syd eller 

sydvästlig. Huvudavrinningsområdet för området är Skräbeån som har en otillfredsställande 

ekologisk status. 

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Undersökningsområdet ligger inom vattenskyddsområdet ”Lönsboda och Tommaboda 

grundvattentäkt”. 

Fastigheten är inte belägen inom område av riksintresse eller annat särskilt skyddsvärt 

område. Närmaste skyddade område är Nedraryds naturreservat som ligger ca 5 km väster 

om området (Naturvårdsverket, 2021).  
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2.4 HISTORIK 

Den historiska verksamheten beskrivs i detalj i ”Historisk inventering och förslag till 

provtagningsplan”, se Bilaga 1. Följande verksamheter har bedrivits på fastigheterna inom 

undersökningsområdet:  

❑ Lönsboda 46:57 (tidigare Skogsvaktaren 1) - Textilindustri där man har sytt kläder 

(finns ej med i EBH-stödet). 

❑ Lönsboda 1:291 (tidigare Lönsboda 1:5) - Mindre sågverk utan 

doppning/impregnering (MIFO BKL4). 

❑ Lönsboda 46:58 / 46:59 / 46:62 - Oexploaterade skogsområden.  

2.5 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

På Lönsboda 46:57 finns idag den gamla byggnaden från 1950-talet som användes som 

textilindustri. Idag används denna byggnad som festlokal. Byggnaden planeras att rivas för 

möjliggörande av byggnation av ett äldreboende. 

Lönsboda 1:291 är en privat fastighet med ett antal mindre skjul som till stora delar står 

oanvänd. Verksamheten på denna fastighet planeras ej att ändras men ingår i 

detaljplaneändringen då fastigheten idag är registrerad som industrifastighet och det 

bedöms inte lämpligt med en industrifastighet intill ett äldreboende. 

Fastigheterna Lönsboda 46:58 / 46:59 / 46:62 utgörs av oexploaterade skogsområden som 

planeras bli utemiljö till äldreboendet.  

2.6 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR  

Inför upprättande av Historisk inventering och förslag till provtagningsplan har det inte 

framkommit någon information gällande tidigare undersökningar inom 

undersökningsområdet.  

Parallellt med att denna undersökning utfördes provkörde Skåne Blekinge Vattentjänst 

(SBVTI) en grundvattenbrunn som finns på fastigheten Lönsboda 46:57. I samband med 

provpumpning så provtogs vattnet av SBVTI, erhållna analysrapporter visar på förhöjda 

halter av trikloreten (700 µg/l). Brunnen är 100 m djup, pumpen sitter på 35 m.  

3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

3.1 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLANEN 

Baserat på de historiska verksamheterna på aktuella och omgivande fastigheter togs en 

provtagningsplan fram och kommunicerades till Osby Kommun, se Bilaga 1. Nedan 

redovisas tillägg och avvikelser från framtagen provtagningsplan.   

3.1.1 Tillägg 

Vid den inledande jordprovtagningen påträffades förhöjda PID-halter i punkt 21W08 –

skruvborrning genomfördes i fyra punkter i anslutning till 21W08 för att avgränsa flyktiga 

kolväten i fält, se ritning N102.  

Som tillägg till den framtagna provtagningsplanen har grundvattnet i installerade 

grundvattenrör även provtagits och analyserats med avseende på klorerade lösningsmedel 

då trikloreten påträffades befintlig grundvattenbrunn inom Lönsboda 46:57.  
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Kompletterande riktad jordprovtagning genomfördes genom uttag av fyra samlingsprover i 

ytlig jord (0,0-0,1 m) längs byggnadens fasad på Lönsboda 46:57 då det kunde finnas risk 

för PCB-förorening i mark sett till byggnadens ålder (PCB-fogar), se ritning N301. 

3.1.2 Avvikelser 

Förekomst av stenig morän försvårade markprovtagning och installation av grundvattenrör. 

Antalet grundvattenrör som kunde installeras under avsatt tid i fält reducerades därför till 

två istället för de planerade fem. 

3.2 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har utförts av WSP. Jordprovtagning, installation och omsättning av 

grundvattenrör och uttag av asfaltsprov utfördes den 1 - 2 september 2021 av Edgar 

Rodriguez och Andreas Fägersten samt 10 och 30 september 2021 av Ulf Hempel och 

Anne-Marie Armfelt. Grundvattenprovtagning utfördes den 14 och 22 september 2021 av 

Ulf Hempel, WSP, samt 30 september 2021 av Andreas Fägersten, WSP.  

Provtagning genomfördes i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, SGF:s fälthandbok, 

rapport 2:2013, samt instruktioner från anlitat laboratorium. Provpunkternas placering 

mättes in den 14 september med GPS i samband med jordprovtagning. Uttagna 

samlingsprover från provtagning den 30 september 2021 har inte mätts in. Fältmätning med 

PID-instrument utfördes på samtliga jordprover med undantag för de ytliga prov som uttogs 

den 30 september 2021 för analys på PCB. 

Provpunkternas läge redovisas i ritning N101- N201. Ungefärlig yta för samlingsprover 

redovisas i ritning N301. 

Dokumentation av fältarbete och analysurval presenteras i Bilaga 2a och 2b.  

3.2.1 Jord 

Den första provtagningsomgången utfördes 1-2 september 2021 genom skruvborrning 

med borrbandvagn i 13 provpunkter, proven benämns 21W01-21W13. Jordprover uttogs 

ur provpunkter efter jordlagerföljd eller halvmetersvis som samlingsprover ner till varierade 

djup mellan ca 0,5-2,5 m u my (meter under markytan). Proverna placerades i 

diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till laboratoriet. 

Kompletterande skruvborrning utfördes den 10 september 2021 för avgränsning av 

flyktiga kolväten i fält kring provpunkt 21W08. Skruvborrning med borrbandvagn 

genomfördes i fyra punkter, punkterna benämns 21W08:1-21W08:4. Borrpunkterna 

placerades mellan 20cm-2 m från 21W08 i vardera väderstreck. Jordprover uttogs 

halvmetersvis som samlingsprover ner 1 m u my. Proverna analyserades direkt i fält med 

PID-instrument. Inga av dessa prover skickades till laboratorium för analys. 

Provtagning för PCB i jord vid den befintliga byggnaden på Lönsboda 46:57 utfördes den 

30 september 2021. Totalt uttogs fyra samlingsprov längs byggnadens fasad bestående 

av ytlig jord (0,0-0,1 m u my), proven benämns Norr, Öst, Syd och Väst. Proverna 

placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till 

laboratoriet. Ingen analys i fält genomfördes på dessa prover. 

Ett urval av de jordprov som uttogs vid provtagningstillfället den 1-2 september 2021 

skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. Prover uttagna den 30 september 

2021 skickades till Eurofins Environment Testing Sweden AB för analys. Detta urval 

baserades på anvisningar i provtagningsplan samt observationer och mätningar i fält och 

redovisas i Bilaga 2a.  
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3.2.2 Grundvatten 

Grundvattenrör installerades i punkterna 21W05 och 21W12 den 1-2 september 2021 i 

samband med jordprovtagning. Den 10 september 2021 omsattes båda grundvattenrören 

och den 14 september 2021 uttogs grundvattenprov i 21W05 med peristaltisk pump. 

Tillrinningen i rör 21W12 var för dålig för att prov skulle kunna uttas den 14 september så 

prov uttogs istället den 22 september 2021. Kompletterande provtagning i båda 

grundvattenrör utfördes den 30 september för analys med avseende på klorerade 

lösningsmedel.  

Proverna placerades i provtagningskärl och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratoriet. Samtliga uttagna grundvattenprov skickades in Eurofins 

Environment Testing Sweden AB för analys med undantag för prov från 21W12 den 22 

september 2021, detta skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

3.2.3 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs i tre punkter (21W10-21W12) den 1 september 2021 i samband med 

jordprovtagning. Proven placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i 

väntan på transport till laboratorium. Utav de 3 uttagna asfaltsprov så skickades två prov 

till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

4 JÄMFÖRVÄRDEN 

4.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark, KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig 

Markanvändning) (Naturvårdsverket, 2009, Naturvårdsverket, 2016). Halter över 

riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men 

behöver inte göra det.  

4.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; 

Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011), Sveriges 

Geologiska Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001) samt Statens 

Geotekniska Instituts (SGI) Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark 

och grundvatten (SGI, 2015). 

4.3 ASFALT 

Resultat från asfalt har jämförts med Vägverkets vägledning från 2004 (Vägverket, 2004). 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från utförd undersökning.  

• Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2a och Bilaga 

2b. 

• Resultatsammanställning för jord presenteras i Bilaga 3a tillsammans med de 

jämförvärden som anges i kapitel 4.1.  

• Resultatsammanställning för grundvatten redovisas i Bilaga 3b. Endast de 

parametrar med halter över rapporteringsgränsen eller med tillämpbart jämförvärde 

i handlingar som anges i kapitel 4.2 redovisas i bilagan.  

• Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4a, Bilaga 4b och Bilaga 4c. 

• Provpunkternas inmätta lägen vid provtagning framgår av ritning N101 och N201. 

• Provtagna ytor för samlingsprov uttagna för PCB-analys framgår i ritning N301.  

5.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) i västra delen av undersökningsområdet består av 

sand och mullhaltig jord med underliggande sandig morän. inom det västra området 

påträffades fyllnadsmassor endast i ytliga massor (0-0,3 m u my) i en punkt (21W04). 

I de östra delarna av undersökningsområdet utgörs de översta jordlagret generellt av 

fyllnadsmassor bestående av sand, grus och mull. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar 

mellan 0,45-1 m. De ytliga fyllnadsmassorna underlagras av naturlig sandig morän.  

Vid fältmätning med PID-instrument noterades halter på 40 ppm noterades i 21W08 i ytligt 

jordprov och 9,6 ppm i prov på underliggande massor. Inga halter över instrumentets 

felmarginal noterades i jord från intilliggande borrpunkter (21W08:1-21W08:4) vid den 

kompletterande skruvborrningen den 10 september 2021. I övrigt noterades inga PID-halter 

över instrumentets felmarginal (< 3 ppm).  

Grundvattenytan låg mellan 3,2–3,5 m u my (135,56-135,81 m ö h) vid provtagning den 14 

september 2021. 

5.2 LABORATORIEANALYSER 

5.2.1 Jord 

Av totalt 36 uttagna jordprover har: 

• 23 analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). 

• 23 analyserats med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

• 4 har analyserats med avseende på organiska ämnen (BTEX, fraktionerade 

alifatiska och aromatiska kolväten). 

• 4 har analyserats för PCB. 

• 2 har analyserats med avseende på dioxin. 

5.2.2 Grundvatten 

Båda de uttagna grundvattenproverna från undersökningsområdet har analyserats för 

följande: 

• Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). Analyserna har utförts på filtrerade 

prover, filtrering utfördes på laboratorium.  
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• Organiska ämnen (BTEX, PAH samt fraktionerade alifatiska och aromatiska 

ämnen).  

• Perfluorerade ämnen (PFAS). 

• Klorerade lösningsmedel. 

5.2.3 Asfalt 

Asfaltsproven 21W10 och 21W11 har analyserats med avseende på PAH.  

5.3 RESULTAT 

5.3.1 Jord 

Utifrån analysresultat från laboratoriet kan följande noteras:   

❑ Halter av tunga PAH (PAH-H) överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde 

för MKM noteras i ett prov (21W03, 0,0-0,3 m u my). Prov på underliggande 

massor visar på halter av PAH-H underskridande KM. 

❑ Halter av barium noteras överskridande generella riktvärdet för MKM i ett prov 

(21W12, 0,4-0,8 m u my). Prov på underliggande massor visar på halter av barium 

underskridande KM. 

❑ Halter av PCB överskridande generella riktvärden för MKM noterades i tre av fyra 

prov (SYD, VÄST, och ÖST).  

❑ Halter av metaller överskridande generella riktvärden för KM noteras i två prov 

(21W04, 0,0-0,3 m u my, As, Cd, V; 21W12, 0,4-0,8 m u my, Pb, Zn). Prov på 

underliggande massor visar på halter underskridande KM. 

❑ Halter av alifater (>C12-C35) noterades i ett prov (21W08, 0,0-0,5 m u my) 

överskridande generella riktvärden för KM. Prov på underliggande massor visar på 

halter av alifater underskridande KM. 

❑ Halter av medeltunga PAH (PAH-M) noteras överskridande KM i samma punkt som 

PAH-H över MKM påträffades (21W03, 0,0-0,3 m u my). Prov på underliggande 

massor visar på halter av PAH-M underskridande KM. 

Övriga prover underskrider generella riktvärden för KM med avseende på analyserade 

ämnen. 

5.3.2 Grundvatten 

Utifrån analysresultaten från laboratoriet kan följande noteras för grundvatten:   

❑ I 21W12 påträffas nickel och zink i halter motsvarande SGU klass 3: måttlig halt, 

påtaglig påverkan. 

❑ I 21W12 påträffas arsenik, bly och koppar i halter motsvarande SGU klass 1: 

mycket låg halt, ingen eller obetydlig påverkan. 

❑ Halter av PFOS noteras i båda prov i halter 2,2 respektive 20 ng/l vilket ligger 

under SGI:s riktvärde för grundvatten (45 ng/l).  

❑ Inga halter av klorerade lösningsmedel överskridande laboratoriets 

rapporteringsgräns (0,10 µg/l) noterades i det ytliga jordgrundvattnet i de 

undersökta grundvattenrören. Den djupare grundvattenbrunnen som provtogs 

parallellt (berggrundvatten) visade dock på höga halter av trikloreten. 

❑ Samtliga metallhalter ligger under Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier.  
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5.3.3 Asfalt 

Samtliga halter i båda uttagna prov underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Utifrån 

analysresultaten bedöms det inte föreligga någon risk för tjärhaltig asfalt inom 

undersökningsområdet. 

6 FÖRORENINGSSITUATION 

Provtagning av mark och grundvatten har genomförts på rubricerade fastigheter i 

Lönsboda, Osby kommun, med syfte att utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet i mark eller grundvatten.  

Generellt förekommer låga halter av de undersökta ämnena i jord ställvis med halter över 

använda riktvärden i ytlig jord (0-0,8 m u my).  

• Skruvprovtagningen visar på föroreningshalter i 4 av 13 provpunkter, varav två 

punkter överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (21W03, PAH-

H; 21W12, barium) och ytterligare två punkter överskrider generella riktvärden för 

KM (21W04, metaller; 21W08, alifater).  

• Tre av de föroreningshalter som överskred riktvärdena var i ytlig jord. Det var 

endast i punkt 21W12 (den punkt med mäktigast fyllnadsmassor ner till 1 m under 

markytan) som de förhöjda halterna inte var ytliga (0,4-0,8 m under markytan). 

• Vidare så har det vid den kompletterande undersökningen av ytlig jord intill 

byggnaderna den 30 september 2021 påträffats halter av PCB överskridande 

generella riktvärden för MKM i tre punkter (SYD, VÄST, ÖST).   

Det har påträffats något förhöjda halter av metaller och PFAS i grundvatten, dock inte över 

aktuella dricksvattenkriterier. Förhöjda halter har påträffats av trikloreten vid en parallell 

undersökning av djupare berggrundvatten. 

7 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

7.1 JORD 

Vid en riskbedömning av ett förorenat område behöver man identifiera planerad 

markanvändning och övergripande åtgärdsmål för att kunna bedöma huruvida eventuella 

föroreningar utgör en oacceptabel risk eller ej. Vid en markanvändningar som avviker från 

de generella scenarierna som Naturvårdsverket föreslagit, finns även möjlighet att göra 

platsspecifika anpassningar för de förutsättningar som kommer att råda inom området, 

detta kan omfatta t ex grundvattenuttag, vistelsetider för barn/ vuxna eller hur stor andel av 

frukt och grönt intaget som kan förväntas odlas inom området. Då planen och 

markanvändningen inte är helt fastställd jämförs halterna i detta fall med de generella 

riktvärdena för både KM och MKM 

Naturvårdsverket skriver i sin rapport 5976 från 2009: 

Vid en förenklad riskbedömning jämförs uppmätta halter på området med generella eller 

platsspecifika riktvärden för förorenad mark. Riktvärden i efterbehandlingssammanhang 

anger den föroreningshalt i marken under vilken risken för negativa effekter på människor, 

miljö eller naturresurser normalt är acceptabel. Överskridande av riktvärdena medför dock 

inte nödvändigtvis att negativa effekter uppträder. De generella riktvärdena för förorenad 

mark är inte juridiskt bindande värden. Naturvårdsverkets generella riktvärden är 

beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. De anger en nivå 
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som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden, dock inte 

samtliga. För fall där Naturvårdsverkets generella riktvärden inte är lämpliga att använda 

kan platsspecifika riktvärden tas fram. Då tar man hänsyn till de förhållanden som råder vid 

det aktuella området. 

Vidare skriver Naturvårdsverket: 

Den halt som bäst representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att 

risken underskattas. Valet av representativ halt är objektspecifikt och ett statistiskt mått bör 

väljas. 

7.1.1 Metaller och PAH 

I rapporten NV5977 beskrivs olika statistiska mått som kan användas för att skatta de 

representativa halterna. Olika statistiska mått presenteras för jordanalyserna i Tabell 1, 

som representativ halt har UCLM beräknats med programmet ProUCL, de halter som är 

under rapporteringsgränsen har konservativt antagits vara lika med rapporteringsgränsen i 

beräkningen. De enstaka halter som överskrider riktvärdena visas i Figur 2 och i Bilaga 3. 

Tabell 1. Statistisk sammanställning av metallhalter och PAH halter i jord (mg/kg TS) från de 23 jordanalyserna 
tillsammans med de generella riktvärdena för jord. Representativ halt har beräknats som UCLM med hjälp a 
ProUCL 5.1. 

 
Medel-
värde 

Median UCLM- 
representativ 

halt 

UCLM utan 
outlier 

KM MKM 

Arsenik, As 2,9 2,5 3,7  10 25 

Barium, Ba 75 27 233 54 200 300 

Bly, Pb 17 13 22  50 400 

Kadmium, Cd 0,24 0,2 0,33  0,8 12 

Kobolt, Co 2,4 2,3 2,6  15 35 

Koppar, Cu 10 6,3 13  80 200 

Krom, Cr 6,5 6,1 7,6  80 150 

Nickel, Ni 3,9 3 4,9  40 120 

Vanadin, V 22 14 49  100 200 

Zink, Zn 44 35 54  250 500 

PAH-L 0,11 0,030 0,47  3 15 

PAH-M 0,44 0,050 2,0  3,5 20 

PAH-H 1,2 0,080 5,9 0,23 1 10 

 

En oönskad konsekvens av att lämna enstaka höga halter kvar i marken för vissa ämnen är 

att ett enda exponeringstillfälle kan orsaka en dos till en individ som motsvarar det tolerabla 

dagliga intaget för en mycket lång tidsperiod. Därför jämförs halter för akuttoxicitet eller 

korttidsriktvärden istället med maxhalter för dessa ämnen i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av maxhalter i jord (mg/kg TS) jämfört med Naturvårdsverkets halter för akuttoxicitet 
eller korttidsriktvärde för de ämnen där enstaka exponeringar kan utgöra en oacceptabel risk. 

 
Max Akuttox Korttidsriktvärde 

Arsenik, As 12 100  

Bly, Pb 67  600 

Kadmium, Cd 1,2  250 

PAH-H 25  300 
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Figur 2. Ritning som visar i vilka punkter det påträffats halter över det generella riktvärdet för MKM (orange punkt) 
och KM (gul punkt) i jord. Grundvattenrören har markerats med lila ring. Skattad övergripande grundvattenriktning 
visas med blå pil. 

Generellt är halterna inom området relativt låga, med undantag av enstaka punktkällor. De 

halter av barium (21W12) och PAH-H (21W03) över MKM ger stort genomslag vid 

beräkningen av representativa halter.  

För barium är det delriktvärdet för markmiljö som överskrids i en punkt. Delriktvärdena för 

hälsa eller spridning överskrids inte. 

För PAH-H är det delriktvärdet för hälsa som överskrids. För hälsa är det intag av växter 

som är styrande. Även delriktvärdena för markmiljö och spridning överskrids. 

Halterna av barium i en enstaka punkt kan lokalt utgöra ett problem för markmiljön, men för 

området som helhet bedöms denna risk som begränsad. 

För PAH-H halterna i punkt 21W03 inom fastigheten Lönsboda 1:291, kan man inte 

utesluta att en markanvändning där området skall användas för bostäder där odling 

möjliggörs inom detta område skulle kunna utgöra en hälsorisk.  

För markmiljön är det liksom för barium främst frågan om en lokal påverkan på 

markekosystemet.  

Halterna i jord av PAH-H (5,9 mg/kg TS) i jämförelse med de generella riktvärdena för 

spridning (5,3 mg/kg TS) visar att det skulle kunna föreligga en risk för spridning till 

grundvattnet. Dock brukar lösligheten av PAH-H och då framförallt åldrad sådan 

överskattas av de generella antagandena som görs vid framtagandet av de generella 

riktvärdena. Dessutom har inga halter av PAH över rapporteringsgränsen noterats i 

grundvattnet. 

Sammantaget kan man inte utesluta att de föroreningar som påträffats i punkterna 21W12 

och 21W03 kan utgöra en oacceptabel hälsorisk beroende på planerad markanvändning. 

Vid en ändrad markanvändning till bostäder med möjlighet till odling bör den påträffade 

föroreningen i 21W03 av PAH-H avgränsas och vid behov även åtgärdas.  

As, Cd, V 

PAH-H, PAH-M 

Alifater C12-C35 

Ba, Pb, Zn 



 
 

 
10324929 •  MMU Lönsboda 46:57 mfl, Osby Kommun  | 11   

De potentiella riskerna för markmiljö och spridning till grundvattnet bedöms som små. En 

avgränsning för att se hur omfattande föroreningen är skulle ge en möjlighet att bedöma 

eventuellt behov av åtgärd i de aktuella punkterna. 

7.1.2 PCB 

Vid den kompletterande undersökningen den 30 september 2021 påträffats halter av PCB 

överskridande generella riktvärden för MKM i tre punkter (SYD, VÄST, ÖST). Detta är 

sannolikt halter som är lokalt förhöjda intill huset och dess PCB-fogar och som inte kan 

betraktas som representativa för hela området. Halterna överstiger de generella riktvärdena 

för hälsa, miljö och spridning på en KM nivå. Då detta bedöms vara en avgränsad 

förorening som dessutom ligger i massor där schakt kan bli aktuellt, föreslås en åtgärd vid 

rivning/markarbete där föroreningen i jord avgränsas och transporteras bort. 

7.1.3 Alifater 

Halter av alifater påträffades i en punkt (21W08 i skogsdungen inom Lönsboda 46:58) över 

det generella riktvärdet för KM. Halterna överskrider de för skydd av markmiljö på en KM-

nivå, inga delriktvärden för vare sig för hälsa eller spridning överskrids. Denna förorening 

har avgränsats med PID-mätningar (som indikerar flyktiga föroreningar) och har en mycket 

begränsad utbredning och bedöms därför inte utgöra en oacceptabel risk. 

7.2 GRUNDVATTEN 

Halter av PFAS har påträffats i de båda grundvattenrör som installerats av WSP på 

fastigheten, detta är ämnen som ofta påträffas i både grund- och ytvatten med många olika 

källor (brandskum är en av de vanligaste, men ämnena används även för impregnering och 

andra typer av ytbehandlingar). Halterna av PFAS som påträffats underskrider nuvarande 

dricksvattenkriterier samt SGI:s förslag till riktvärde för PFOS. Riktvärdet för PFOS styrs av 

skyddet av grundvatten som en naturresurs och grundvattenuttag sker i närområdet. Källan 

till påträffade halter av PFAS är inte känd. 

Inga övriga ämnen över dricksvattenkriterier har påträffats i det undersökta grundvattnet. 

7.3 OSÄKERHETER 

Parallellt med WSPs undersökning har en grundvattenbrunn inom undersökningsområdet 

renspumpats och undersökts. Detaljer kring hur detta vatten hanterats och provtagits 

saknas. Källan till de höga halterna av trikloreten som påträffats i detta vatten är i dagsläget 

inte identifierad och huruvida det är ett spill som skett inom eller utanför 

undersökningsområdet är inte säkerställd. De två grundvattenrör som undersökts inom det 

aktuella undersökningsområdet indikerar inga halter av trikloreten. Denna typ av förorening 

kan dock spridas långväga i relativt smala plymer eller som fri fas längs tätare 

jordlager/berg. För att säkerställa att det inte finns någon oacceptabel spridning i det ytliga 

grundvattnet som kan påverka inomhusmiljön bör källan till föroreningen identifieras och 

spridningen avgränsas. 

Då marken har varit svårtillgänglig vid undersökningen har endast ett begränsat antal 

grundvattenrör installerats, det har därför inte varit möjligt att undersöka vare sig 

grundvattenriktning eller spridning av förekommande föroreningar i önskvärd omfattning. 

Dock kan noteras att grundvattennivåerna vid Lönsboda 44:1 är högre än inom Lönsboda 

46:57 vilket indikerar en syd till västlig grundvattenriktning. 
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8 SAMMANFATTNING 

Sammantaget kan man inte utesluta att de föroreningar som påträffats i punkterna 21W12 

och 21W03 kan utgöra en oacceptabel hälsorisk beroende på planerad markanvändning. 

Vid en ändrad markanvändning till bostäder med möjlighet till odling bör den påträffade 

föroreningen i 21W03 av PAH-H avgränsas och vid behov även åtgärdas.  

De potentiella riskerna för markmiljö och spridning till grundvattnet bedöms som små. En 

avgränsning för att se hur omfattande föroreningen är skulle ge en möjlighet att bedöma 

eventuellt behov av åtgärd i framförallt 21W03. 

PCB förekommer i massor intill nuvarande byggnad inom Lönsboda 46:57 där schakt kan 

bli aktuellt, därför föreslås en åtgärd vid rivning/markarbete där PCB-föroreningen i jord 

avgränsas och transporteras bort. 

Osäkerheter föreligger angående en förorening av trikloreten i djupare grundvatten. WSPs 

föreliggande undersökning visar inte på några halter över rapporteringsgränserna i ytligt 

grundvatten. Dock är antalet undersökningspunkter inom området för få för att helt utesluta 

en ytlig föroreningsförekomst av trikloreten i grundvatten med tanke på att varken källa eller 

spridning är identifierad.  

9 ÖVRIGT 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Denna provtagning har genomförts ur syfte att identifiera potentiella föroreningar inom 

området. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns 

förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen 

och föreningar som inte analyserats. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks 

en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala 

tillsynsmyndigheten. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en 

anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt §28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar. 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Miljötekniska undersökningar – MKN utredning, Osby Kommun Erica Svensson / Peter Johnsson  

UPPDRAGSNUMMER 

 

DATUM  

10324929 2021-10-22  

 1 (3)  

MKN UTREDNING, LÖNSBODA 46:45 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) 

Vattendraget rinner väster om Lönsboda. Vattenförekomsten är 26 km långt och går 

igenom tre kommuner, Osby, Älmhult och Östra Göinge. Utpekade betydande 

problem inom vattenförekomsten är försurning och brunifiering (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) har 

otillfredsställande ekologisk status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). 

Den ekologisk statusen är baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn försurning, som 

har måttlig status. De hydromorfologiska parametrar är även klassade till sämre än 

god med status som varierar mellan otillfredsställande och dålig. Kemisk status är 

baserad på parameterbedömningarna av kvicksilver och bromerade difenyleter som 

överstiger sina bedömningsgrunder. Dessa parametrars bedömningsgrunder 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster på grund av stor 

atmosfärisk deposition (VISS, 2021). 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk, försurning och samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

MKN för kemiskytvattenstatus har mindre stränga krav utpekat för parametrarna 

bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör område där ett äldreboende ska byggas. Planområdet är cirka 2 

ha (0,002 km2) och utgörs idag av en äldre servicebyggnad, stora delar hårdgjorda 

ytor, samt naturmark. Den nuvarande huvudbyggnaden på planområdet kommer 

rivas för att ersättas med äldreboendet. Vegetation som finns inom området, består 

till största del öppna gräsytor, planeras bevaras. Den nya detaljplanen kommer 

medföra i en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen. Enligt planbeskrivningen så 

kommer dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling till befintligt system, 

vars ledningar rinner ut i Flybodabäcken, och sedan rinner ut i den delen av 

Tommabodaån/Ekehultsån som ingår i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-

Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre). Dagvattnet rinner ut i vattenförekomsten i 

närheten av samhället Tranebacken, se Figur 1. 

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: SKRÄBEÅN: Immeln-

Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse 

visar det aktuella planområdet. Källa: VISS, 2021 
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Bedömning 

Enligt planbeskrivningen för planområdet så planeras inte någon stor förändring av 

markanvändning eftersom stora delar redan är hårdgjorda, vilket betyder att det blir 

lika eller en mycket liten ökning av dagvattenflödet. Den nya detaljplanen kommer 

inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då äldreboendet i sig inte 

är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Dock kan den nya 

detaljplanen resultera i en liten ökning av trafik till området som skulle kunna betyda i 

en liten förändring i föroreningsmängd i dagvattnet jämfört med nuläget. 

Dagvatten rinner ut i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre) via ett biflöde. Dagvattnet ifrån planområdet rinner 

uppskattningsvis cirka 4 km innan det når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten 

ifrån områdena kan sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens 

avrinningsområde. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån) har tre delavrinningsområdet. Dagvattnet från planområde är 

inkluderat i ”Inloppet i Vielången” (SE624920-140695), på cirka 19 km2. I jämförelse 

med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen ifrån planområde, vars area 

på 0,002 km2 försumbar. De föroreningar som finns i dagvattnet förväntas till viss del 

sedimenteras på vägen till vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett 

biflöden innan de når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att 

spädas ut när de väl når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån planområdet 

till Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Slutsats 

Baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken 

typ av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsten. Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka 

SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån). Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera påverka 

vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå av god 

ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 
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